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Голямо събитие за Сърбия в Цариброд  

Започнаха работите по 
изграждане на газов 
интерконектор 

В Цариброд преди броени дни по 
тържествен начин започнаха работите 
по изграждане на газов интерконектор 
между Сърбия и България, съответно ма-
гистралния  газопровод от Ниш до Цари-
брод. Стойността на проекта е 85, 5 ми-
лиона евро, от които 49, 6 млн. са от ИПА 
фондовете на ЕС, които са безвъвратни, 
25 милиона са кредити от Европейската 
инвестиционна банка, докато останали-
те около 11 милиона ще обезпечи Сър-
бия от бюджета, както и предприятието 
„Сърбиягаз”. 

На откриването присъстваха преми-
ерът на Р Сърбия Ана Бърнабич, мини-
стърът на енергетиката и минното дело 
Зорана Михайлович, министърът за 
европейските интеграции Ядранка 
Йоксимович, министърът на енергети-
ката на България Александър Николов, 
шефът на делегацията на ЕС в Сърбия 
Емануел Жофре, директорът на „Сърби-
ягаз” Душан Баятович, представители 

на фирмите „Югоросгаз” и „Булгар-
трансгаз”, на Европейската инвестици-
онна банка, посланикът на Р България в 
Сърбия Петко Дойков, посланикът на Р 
Сърбия в България Желко Йович, начал-
никът на Пиротски управителен окръг 
Драгана Тончич, кметът на Град Пирот 
Владан Васич, кметът на Община Цари-
брод Владица Димитров и други обще-
ствено-политически и стопански дейци 
от Сърбия, България и Европа.  

Ана Бърнабич каза, че изгражда-
нето на газовия интерконектор между 
Сърбия и България представлява един 
изключително важен проект, който е 
залегнал в плановете още през 2015 г. и 
който от страна на Европейския съюз е 
провъзгласен за един от приоритетните. 
Тя изтъкна, че от 2015 г. Сърбия планира 
и работи върху имплементацията му и 
добави, че през 2017 г. Министерството 

за европейските интеграции е обезпе-
чило средства чрез Европейския съюз, 
съответно от предприсъединителните 
му фондове ИПА, след това от кредити 
от Европейската инвестиционна банка, 
докато останалите средства ще бъдат 
изтеглени от бюджета на Сърбия и пред-
приятието „Сърбиягаз”. „Проектът като 
цяло е на стойност 85, 5 милиона евро. 
Срокът за завършването на целия газо-
провод е октомври 2023 г. Част от газо-
вата интерконекция в Сърбия ще бъде с 
дължина 109 километра, докато общата 
дължина на газопровода в двете посоки 
през двете страни е 170 километра. Газо-
проводът ще е с мощност от 1, 8 мили-
арда кубически метра газ на годишно 
ниво. Ще представлява още една връзка 
с Република България, ще се свърже с 
цялата газна инфраструктура в Ниш 
и ще обезпечи по-сигурно снабдяване 
с природен газ, което ще рече, че ще 
обезпечи много по-голяма енергийна 
сигурност за сръбската икономика и 
гражданите й, ще подтикне по-нататъш-
ното развитие на газово-разпредели-
телната мрежа в Източна, Централна и 
Южна Сърбия, както и интегрирането на 
съществуващите и бъдещите мощности 
за складиране на природния газ в единна 
енергийна система”, каза Бърнабич.

Емануел Жофре заяви: „Свързваме 
се в енергийна сигурност и по-чиста 
жезнена среда. Това са теми, които са 
важни и в политическо отношение в 
контекста на евроинтеграцията, както и 
за всеки гражданин поотделно.” Добави, 
че ЕС е готова със Сърбия да сподели 
опита и знанията в областта на декарбо-
низирането и припомни, че ЕС от 2000 г. 
е вложила повече от 800 милиона евро в 
нейния енергиен сектор.

Министърката Зорана Михайлович 
оцени, че Сърбия, освен допълнителни 
посоки за снабдяване, с изграждането на 
интерконектора ще получи и възмож-
ност за диверзифициране на снабдите-
лите, като по този начин ще си осигурява 
допълнителна сигурност в газовия сектор 
в дългосрочен план. Михайлович добави, 
че за Сърбия е важно да стане коридор в 
енергетиката, който не може да се заоби-
коли, именно както това се случи със 
сферата на транспорта. 

Договора за финансиране на газо-
провода през май миналата година 
подписаха министърът на финансите 
на Сърбия Синиша Мали и подпредсе-
дателката на ЕИБ за Западните Балкани 
Лиляна Павлова. 

Б. Димитров 

Визитата на премиера 
Кирил Петков в Сърбия
Министър-председателят на Р 

България Кирил Петков на 8 
февруари проведе официална визита в 
Белград по покана на сръбския премиер 
Ана Бърнабич. Премиерът Петков беше 
придружен от делегация в следния 
състав: министъра на енергетиката Алек-
сандър Николов, началника на полити-
ческия кабинет на министър-председа-
теля Лена Бориславова и заместник-ми-
нистъра на външните работи Васил Геор-
гиев.

Посещението на българския премиер 
започна със среща с президента на 
Сърбия Александър Вучич. Те разго-
варяха за укрепване на енергийното 
сътрудничество между Сърбия и 
България и обсъдиха икономически 
въпроси от взаимен интерес. Вучич 
благодари на Петков за искреното прия-
телство и неговата посветеност на добро-
съседските отношения. Кирил Петков 
след това проведе разговор на четири 
очи с премиера Ана Бърнабич. Двамата 

дадоха съвместна пресконференция. 
Премиерът Ана Бърнабич приветства 

премиера Кирил Петков, като го нарече 
нашият приятел. Тя честити избира-
нето му за министър-председател и му 
пожела много щастие и късмет и изрази 
благодарност към Петков, че Сърбия е 
сред първите страни, в които е направил 
посещение, откакто е министър-пред-
седател. От 2012 г. насам това е първо 
посещение на премиер на България в 
Сърбия.

Премиерът Ана Бърнабич обеща на 
колегата Петков, че България ще има 
пълно съдействие на правителстството на 
Р Сърбия, както и нейното лично, докато 
е на тази позиция. Изяви желание двете 
страни да работят съвместно, за да 
направят отношенията им, както поли-
тически, така и икономически да станат 
още по-силни и по-добри. Оцени досе-
гашното сътрудничество на България и 
Сърбия като отлично, изразявайки вяра, 
че може да стане още по-добро, особено 

в сферата на търговията и икономиката.
Посещението на премиера Кирил 

Петков е жест, който отразява посве-
теността  му към решаване на всички 
открити въпроси, за да може Запад-
ните Балкани да имат ясна европейска 
перспектива.

Бърнабич изказа благодарнаст за 
подкрепата на България в процеса на 
европейската интеграция на Сърбия 
и помоли за подкрепа за откриване на 
нова преговорна глава, която се отнася 
до икономика и конкурентоспособност. 
Тя заяви, че Сърбия иска да отвори тази 
глава по време на европредседател-
ството на Франция. Изтъкна още, че след 
приключилата част на коридор 10 до 
границата с България, Сърбия има прио-
ритна цел да модернизира ж.п. линията 
до границата, както и на много приори-
тетни проекти за енергийна инфраструк-
тура и газова свързаност.

По отношение на българското 
малцинство в Сърбия договорено е да се 
решат спешните проблеми.

Българският премиер от своя страна 
каза, че с колежката Бърнабич са съми-
шленици по всички теми и че за регио-
ните е важно да има максимална свърза-
ност, да може икономическото развитие 

да върви паралелно. Той изтъкна, че 
енергийната свързаност между България 
и Сърбия, особено газовата, ще бъде 
огромен приоритет и добави, че очаква 
гръцката връзка през България да 
бъде завършена през юни и да даде 
възможност и на Сърбия да получава 
течен и азерски газ. Петков каза, че има 
голям потенциал да бъде направен 
единен пазар за търговия на газ, между 
България, Сърбия, РСМ и Гърция. Той 
коментира и отсечката от магистралата 
между Ниш и Димитровград и каза, 
че тя е основен приоритет за България. 
Обсъдени бяха и допълнителни пътни 
връзки между двете страни като пътят 
Видин-Зайчар, който ще помогне за 
развитието на Северозападния регион. 
Стана дума и за възможностите за 
събиране на мозъци на двете страни - 
стартъпи, започващи компании в ИТ 
сектора да могат да работят заедно. 

„Нашите пазари са малки и затова 
трябва да се обединим, за да може 
по-добре да работим на трети пазари, но 
трябва да мислим и за създаването на нов 
Балкански център за информационни 
технологии“, каза още Петков.

Премиерите обсъдиха възможно-
стите за организирането на двустранен 
специализиран бизнес форум, който 
може да се проведе през септември т.г. 
в Пирот или Димитровград. Събитието 
ще даде възможност за представяне на 
потенциала за съвместни инвестиции и 
за тесен контакт между бизнеса от двете 
страни на границата.

В своето обърщане към премиера 
Бърнабич българският премиер каза, 
че Европейската интеграция на Сърбия 
е огромен приоритет за България и че 
България не е само приятел на Сърбия, 
но и наистина подкрепящ партньор.

По време на срещата, премиерите 
говориха и за общи туристически 
пътеки, за да се обединят туристиче-
ските предлагания в България и Сърбия 
и евентуални връзки Белград-Бургас, 
Белград-Варна.

В края на визитата си българският 
премиер се срещна с председателя на 
Народната скупщина Ивица Дачич.

С.Дж.
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ПОСЛЕДНА НОВИНА :
Във връзка с разговорите за изнамирането на инвеститори за откриване на 

заводи в общините с компактно българско население, Община Босилеград реагира 
веднага и изпрати писмо до премиера Кирил Петков. Писмото е придружено от 
бизнес презентации на трите завода, които са собственост на Общината - Кобос, 
цеха за производсто на чорапи и завода за преработка на плодове и зеленчуци.

Изявление на председателя на НС 
Стефан Стойков след срещата на 
представителите на  българското 
малцинство в Сърбия с премиера 
Кирил Петков

В рамките на официалното посе-
щение на Републикика Сърбия българ-
ският премиер Кирил Петков провел 
среща и с представители на българ-
ската общност в Сърбия. На срещата 
в Посолството на Република България 
в Белград присъствали председателят 
на  Националния съвет на българското 
малцинство в Сърбия Стефан Стойков и 
представители на сдружения и органи-
зации на българите в Сърбия. Домакин 
на срещата бил посланикът на Репу-
блика България в Белград Петко Дойков, 
придружаван от генералния консул на 
Р България в Ниш Димитър Цанев, а 
заедно с премиера Петков в разговорите 

участвали и министърът на енергети-
ката Александър Николов, началникът 
на политическия кабинет на мини-
стър-председателя Лена Бориславова и 
зам.-министърът на външните работи 
Васил Георгиев. 

В изявлението си за нашия вестник 
председателят на НС Стефан Стойков 
посочи, че в изказването си по време 
на срещата най-напред накратко запо-
знал премиера Петков с постиженията 
и с проблемите, които Националният 
съвет има в четирите области от своята 
компетентност - образование, инфор-
миране, култура и служебна употреба 
на българския език, а след това поискал 

от премиера съдействие за осигуряване 
на инвестиции в Босилеград, Цариброд 
и в Звонски край в Община Бабушница, 
което е от жизненоважно значение за 
общините, в които живее компактно 
българско население. 

„Премиерът изрази готовността на 
новото правителство на България да 
съдейства за  привличането на инвести-
тори от България в нашите общини. В 
тази насока той каза да изготвим презен-
тации със стопанските потенциали на 
Босилеград, Цариброд и Звонски край и 
да ги изпратим до правителството, което 
след това ще организира бизнес форум в 
София, на който на българските бизнес-
мени ще бъдат представени нашите 
икономически потенциали“, посочи 
Стойков.

Председателят на Националния 
съвет заяви още, че е отправил офици-
ална покана до министър-председателя 
Кирил Петков да посети Босилеград на 
2 март, когато НС и Община Босилеград 
съвместно ще организират честването 
на Националния празник на Република 
България 3 март - Ден на освобожде-
нието от властта на Османската империя, 
който е и Ден на Националния съвет на 
българското национално малцинство 
в Република Сърбия. „За нас ще бъде 
огромна чест и удоволствие премиерът 
Петков да ни бъде гост на тържеството, 
имайки предвид и факта, че досега нито 
един български премиер не е бил на 
официално посещение в Босилеград. 
Казах и това, че на тържеството ще бъде 
поканена и  премиерката на Р Сърбия 
Ана Бърнабич“, подчерта Стойков. 

„В изказванието си посочих и от 
какво значение за Националния съвет 
е предстоящото преброяване на насе-
лението в Сърбия, което ще се проведе 
през тази есен. Многократно съм призо-
вавал нашите сънародници активно 
да се включат в преброяването и да се 
декларират като българи, за да можем 
да покажем, че действително сме много 
повече, отколкото това сочат официал-
ните статистически данни от последното 
преброяване“, каза председателят на НС. 

Стойков заяви, че на срещата са зада-
вани въпроси, свързани с разрешаването 
на проблемите относно записването в 
българските  ВУЗ-ове по постановление 
103 на българи от Сърбия, които имат 
българско гражданство, за решаването на 
проблемите с издаването на шофьорски 
книжки на наши сънародници, които 
са си взели шофьорския изпит в Р 
България, изготвянето на притурки 
за учебниците за основното училище 
и гимназията по българска история, 
география, музика, изобразително 
изкуство и др. Бяха задавани и въпроси 
за лечение на наши сънародници във 
ВМА в София, ускоряване на процеса 
за придобиване на българско граждан-
ство, проекти, които се финансират от 
Министерството на външните работи на 
Р България, облекчаване  на режима за 
българите от Сърбия при влизането им 
в България по време на пандемията от 
ковид 19, за откриването на Граничния 
пункт „Петачинци“ и др.“, изтъкна 
Стойков. 

П.Л.Р.
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Босилеград

Тържествено пуснат в 
експлоатация новият 
водопрвод в „Добри дол“

В босилеградския квартал „Добри 
дол“ миналата седмица официално 
бе пуснат в експлоатация новият водо-
провод от извора Рода в Милевска 
планина, с което трайно се решава дълго-
годишният проблем с водоснабдяването 
на жителите в тази част на града.   

Червената лента до чешмата пред 
местния магазин символично прерязаха 
кметът Владимир Захариев и държав-
ният секретар в Министерството на 
селското стопанство, горите и управле-
нието на водите д-р Бобан Костич. На 
тържеството присъстваха и Ивана Тодо-
рович и Борис Златанов, представители 
на Европейската програма за развитие 
ЕУ ПРО, както и представители на 
общинското ръководство и граждани.  

„Откриването на новия водопровод 
е исторически момент за Босилеград и 
за жителите на ’Добри дол’“, изтъкна 
в обръщението си към присъстващите 
кметът Владимир Захариев. „Идеята 
за изграждането на нов водопровод в 
„Добри дол“ е задвижена още преди 
42 години, а от 2008 г. ние започнахме 
реализацията на изключително важен 
проект - „Рода вода“. На първия етап 
бяха построени два резервоара - в 
„Добри дол“ и Босилеград, бе прокаран 
нов път с дължина около 12 километра 
от извора в местността Рода в Милевска 

планина до Босилеград, а на една част 
от трасето монтирахме и тръби за новия 
водопровод”, каза той.

„През 2018 година общината канди-
датствала при Европейската програма 
за развитие ЕУ ПРО, която отпусна 150 
хиляди eврo за реализацията на проекта. 
Тогава се обърнахме към г-дин Дарко 
Глишич, председател на Изпълнителния 
съвет на СНС, и благодарение на съдей-
ствието му при министъра за селското 
стопанство Бранислав Недимович, мини-
стерството ни отпусна 180 хиляди евро 
за довършване на проекта. След като 
осигурихме необходимите средства от 
министерството и ЕУ ПРО, започнахме 
работите по проекта и ги приключихме 
миналата година”, изтъкна кметът.

„Тъй като успяхме да спестим около 
3,5 милиона от средствата на ЕУ ПРО, 
взето бе решение за изграждане на 
отделен водопровод за местността Добри 
дол, който ще се включи към главната 
водопроводна мрежа от Рода към Боси-
леград. Отново се обърнахме за помощ 
към министър Недимович и осигурихме 
необходимите средства за тази цел. Сега 
от този водопровод жителите в кварта-
лите „Добри дол“ и „Карапин дол“ ще 
ползват питейна вода”, заяви Захариев. 

  „Извинявам се на гражданите на 
„Добри дол“, които особено през летния 

период често  нямаха редовно водоснаб-
дяване от градския водопровод. Днеш-
ният ден е исторически за  Босилеград и 
за жителите на „Добри дол“. Още един 
път изказвам благодарност към мини-
стъра на селското стопанство Бранислав 
Недимович и на държавното ръковод-
ство начело с президента Александър 
Вучич, както и на ЕУ ПРО, които ни 
осигуриха финансови средства за реали-
зация на проекта”, каза кметът и добави, 
че благодари и на заетите в комунал-
ното предприятие „Услуга”, които са 
били ангажирани върху реализацията 

на проекта, също така и на екипите на 
Публичното предприятие за строителни 
площи и пътища и Спортния съюз на 
Община Босилеград, които също са дали 
своя принос за успешното приключване 
на изграждането на водопровода. 

Той изтъкна още, че са изградени 
две станции за пречистване на водата 
с хлор в местностите Преслап и над 
квартала „Добри дол“ и са извършени 
необходими изследвания на водата от 
новия водопровод, а общината е полу-
чила всички необходими разрешения за 
експлоатацията му. 

С изграждането на новия водопровод 
освен редовното водоснабдяване на 
жителите в кварталите „Добри дол“ и 
„Карапин дол“ ще се осигури достатъчно 
налягане на вода в главния водопровод, 
което ще подобри водоснабдяването 
и в квартала „Груински пут“ и други 
по-високи части на града. Освен от досе-
гашните два резервоара в града и село 
Райчиловци, в които се вкарва вода от 
извора в село Извор, сега в главния водо-
провод ще се „пуска“ и вода от новия 
резервоар в Рисовица, а който ще се 
пълни от новопостроения водопровод от 
Рода.  

Към присъстващите се обърна и 
държавният секретар д-р Бобан Костич, 
който изтъкна, че  изпитва изключи-
телно удоволствие, че присъства на 
тържеството по повод пускането в 
експлоатация на новия водопровод, от 
който гражданите в „Добри дол“ ще 
ползват чиста питейна вода. „Водата от 
новия водопровод е от изключително 
значение за всички граждани, защото тя 
е източник на живот. Приветствам ви с 
откриването на новия водопровод и ви 
пожелавам много здраве и да ползвате 
водата дълги години”, каза д-р Костич.   

Директорът на Публичното предпри-
ятие „Услуга“ Предраг Трайков уточни, 
че в квартала „Добри дол“ към градския 
водопровод досега са били включени 
около 50 домакинства, а с изграждането 
на новия водопровод от Рода е създадена 
възможност за свързването на още над 
40 домакинства от махалите „Марин-
ковци“, „Тренчаре“, „Беркови“ и др. 
Допълнително ще се създаде възмож-
ност и за включването на домакин-
ствата от махалата „Кръст“. Той поясни, 
че новата водоснабдителна мрежа е с 
изключителен капацитет, тъй като от 
включването й към главния водопровод 
в местността Жилин дел до резервоара 
в Маринковци (80 кубически метра) са 
монтирани редуцир вентили, с което 
се осигурява необходимото налягане на 
вода за безпроблемно снабдяване. 

П.Л.Р. 

Захариев подчерта, че държа-
вата вече е отпуснала около 12,7 
милиона динара на общината за 
изграждане на нов водопровод и в 
село Млекоминци тази година. За 
този проект общината ще осигури 
около 2 милиона динара.  
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Съветниците единодушно приеха 
Плана и програмата за работа и финан-
совия план за средствата от общинския 
бюджет за 2022 год. на Здравния дом и 
финансовите планове на Гимназията, 
Основното училище „Георги Димитров”, 
Ученическото общежитие, Общинската 
организация на Червения кръст и Тури-
стическата организация за средствата, 
които те трябва да получат от общин-
ската хазна през настоящата година.

На заседнието бе приет и планът 
за дейности в местните общности на 
Публичното предприятие „Строителни 
площи и пътища на Община Босиле-
град” през 2022 г., както и финансовите 

планове на всичките 37 местни общности 
в територията на общината. 

Общинската скупщина прие и проек-
топредложение за изграждане на елек-
тромрежа в с. Радичевци, както и пред-
ложението на учителския колектив на 
ОУ „Георги Димитров” за освобожда-
ване и назначаване на двама членове на 
Училищния съвет от редовете на заетите 
във ведомството. 

В дневния ред беше добавена точка 
за второ изменение и допълнение на 
бюджета на Община Босилеград за 2022 
г., а както посочи кметът Владимир Заха-
риев, приемането на второто изменние и 
допълнение на бюджета е необходимо, 

за да може общината да кандидатства 
за осигуряване на финансови средства за 
реализация на два проекта: изграждане 
на дъждовна канализация и подмяна на 
фекалната канализация в централната 
част на града, както и за реконструкция 
на обекта на старата Ветеринарна 
станция, в която общината ще открие 
дом за възрастни и немощни лица и хора 
застрашени от семейно насилие или друг 
вид терор.

Говорейки за актуалната епидемична 
ситуация в Босилеградска община, д-р 
Драгана Димитров, ръководител на Тима 
по ваксиниране срещу ковид 19 в босиле-

градския Здравен дом, която е и съветник 
в местния парламент, посочи, че „от 
началото на годината в нашата община 
има голям брой заразени, но доминират 
леки клинични картини, наподобаващи 
обикновен грип или настинка. През 
последния месец не е имало нужда от 
хоспитализация на наши пациенти в 
здравните центрове във вътрешността“, 
изтъкна тя. Д-р Димитрова заяви, че 
заразени има и сред ваксинираните, но 
със сигурност вирусът по-бързо намира 
път при неваксинираните и за пореден 
път призова гражданите да се имуни-
зират срещу Ковид 19. 

П.Л.Р.

От 1-ви февруари нови правила за 
влизане в България
България промени правилата за 

влизане в страната от 1 февруари. 
Влезе в сила новата заповед на мини-
стъра на здравеопазването. Сърбия е 
все още в червената зона по данните на 
заболемост. По новите изисквания в 
червената зона вече ще влизат държави, 
в които 14-дневната заболемост е между 
500 и 5000 на 100 хиляди население. От 
1 февруари лицата влизащи в България 
от страни, които са в червена зона, ще 
бъдат допуснати при представяне на 
валиден цифров COVID сертификат за 
ваксинация, валиден документ за пребо-
ледуване или за проведено изследвание 
(с PCR или антигенен тест).

Министерството на здравеопазването 
на България напомня, че от 1 февруари, 
съгласно европейски регламент, се 
въвежда валидност на цифровия серти-
фикат за завършен ваксинационен курс 
и той е до 270-ия ден от датата на поста-
вяне на завършващата ваксинационния 
цикъл доза. При изтекъл сертификат 
(т.е. изминали са 270 дни от поставянето 

на завършващата ваксинационния цикъл 
доза) лицата  могат да пътуват с някой от 
другите сертификати – за преболедуване, 
за изследване или за бустер.

При влизане от червена зона българ-
ските граждани и постоянно пребива-
ващите в Р България могат да не пред-
ставят нито един от посочените доку-
менти, но в такъв случай се поставят под 
10-дневна карантина. Тя може да бъде 
отменена, ако лицето представи отри-
цателен резултат от PCR или антигенен 
тест, направен не по-рано от 72 часа след 
пристигането в страната. Възможността 
за отмяна на карантината след антигенен 
тест също е нова, което е улеснение за 
гражданите

До 1 февруари влизащите граждани 
от червена зона бяха задължени да 
предоставят освен сертификат за вакси-
нация или преболедуване и документ 
за проведено изследване (РСR или анти-
генен тест).

С.Дж.

Конкурси на ДАБЧ за деца и юноши 
от българските общности

Държавната агенция за бълга-
рите в чужбина обяви откриването на 
конкурси за деца и юноши от българ-
ските общности в чужбина през 2022 г. 
- Литературен конкурс „Стефан Гечев“ 
(26-то издание), Конкурс по рису-
ване „България в моите мечти“ (21-то 
издание) и Конкурс по пеене „Любка 
Рондова“ (13-то издание).

По регламент, право на участие в 
конкурсите имат деца и юноши от 
българските общности в чужбина от 
предучилищна до 18-годишна възраст. 
Класиранията се извършват в три възрас-
тови групи: първа група - от 6 до 10 г.; 
втора група - от 11 до 14 г. и трета група 
- от 15 до 18 г.

Бъдещите участници в тазгодишните 
конкурси трябва да опишат с думи, 
да нарисуват или да изпеят песен на 
тема „Българите - единни, свободни, 
достойни“.

Материалите се изпращат по елек-

тронна поща на адрес на ДАБЧ - aba@
aba.government.bg с посочване на вида 
на конкурса (литературен, рисуване и  
пеене) или на пощенския адрес на ДАБЧ.

Крайният срок за изпращане на мате-
риалите е 15 април 2022 г. Всички творби 
ще бъдат оценени от специализирани 
комисии за всеки отделен конкурс. Във 
всяка възрастова група участниците 
ще бъдат класирани на I, II и III място 
и наградени с грамоти, медали и други 
награди. Възможно е присъждането на 
специални награди на Журито, както и 
награждаването с безплатно участие в 
културно-образователни форуми, орга-
низирани от или с участието на ДАБЧ.

Резултатите от конкурсите ще бъдат 
обявени през втората половина на май 
2022 г., а тържественото връчване на 
наградите е планирано да бъде прове-
дено през юли.     

П.Л.Р. 

Босилеград 

Проведена XIII редовна сесия на 
общинския парламент 
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Неблагоприятна новина 

В Цариброд вече няма 
„Бифтек” 

С намаляването на броя на населе-
нието в Царибродска община, започва 
едно по едно да се закрива, включително 
и магазините. Поради пандемията от 
коронавируса през последните няколко 
години в общината зарязаха да идват и 
туристи от България, който факт също 
взе своя голям данък особено върху 
търговската и гостилничарската сфери. 

Последният магазин, който бе закрит 

в града е месарницата „Бифтек”. Без 
работа останаха 7-8 работници. 

Понастоящем Цариброд остана само 
с една месарница. На жителите на града 
и общината като цяло остана само да се 
молят на Господа и тя да не бъде закрита, 
в който случай ще се наложи за „парче 
месо” да идват в съседния Пирот. 

Б. Димитров 

Конкурс за подпомагане 
на развитието на слабо 
развитите общини

Кабинетът на министър Новица 
Тончев, отговарящ за развитието на 
слабо развитите общини, съобщи, че 
правителството на Република Сърбия е 
приело постановление за учредяване на 
Програма за подпомагане на развитието 
на слабо развитите общини за 2022 г., 
въз основа на която е публикувана обще-
ствена покана за проектни предложения, 
които могат да подават единиците на 
местно самоуправление.

Министър Тончев спомена, че иска 
гражданите на местното самоуправление 
да знаят, че могат да получат пълна 
подкрепа от министерството.

 -Активно се застъпвахме тази година 
средствата да са по-големи и успяхме. 
Аз самият идвам от една слабо развита 
община и съм наясно какво представлява 
помощта на правителството на Сърбия 
за представителите на местното само-
управление. През предходната година 
посетихме повечето такива общини 
и видяхме ефективно използване на 

одобрените средства и най-много се 
зарадвах, когато усетих, че жителите на 
тези общини подхранват нов дух, който 
ни позволява да преминем заедно през 
бързо възстановяване и преход към 
по-високо ниво на развитие, каза мини-
стър Новица Тончев.

Както беше пояснено, изпълнението 
на проектите цели - повишаване на капа-
цитета в областта на строителството, 
реконструкцията и оборудването на 
съоръжения и закупуване на оборудване, 
са от изключително значение за слабо 
развитите общини.

Миналата година по Програмата за 
подпомагане на развитието на слабо 
развитите общини бяха одобрени сред-
ства на стойност 320 млн. динара за 40 
местни самоуправления. В Сърбия има 
44 общини, т.е. една четвърт от всички 
общини в републиката, чието ниво на 
развитие е под 60 процента от средното 
за страната.

С. Бойкова

Представяне на Програмата 
за подпомагане

Кабинетът на министъра без порт-
фейл, отговарящ за развитието на 
слабо развитите общини, започна пред-
ставяне на Програмата за подпома-
гане на развитието на слабо развитите 
единици на местно самоуправление. 
Това пред нашия вестник заяви д-р Саша 
Джорджевич, съветник на министъра 
Новица Тончев.

-Слабо развитите общини се сблъскват 
с различни предизвикателства, едно от 
които е недостатъчно обучен персонал. 
Ето защо кабинетът на министър Тончев 
предприе кампания по обстойно пред-

ставяне на Програмата за подпома-
гане с основна цел да намали броя на 
слабо развитите общини, изтъкна д-р 
Джорджевич.

Както той каза, досега Програ-
мата за подпомагане е предствена в 
Ниш, Мионица, Петровац на Млави и 
Лесковац.

Средствата в размер на 320 млн. 
динара се отпускат за реализиране на 
проекти за подобряване на инфраструк-
турния капацитет на слабо развитите 
общини.

С. Бойкова

Открит КИЦ „Ерма-Пирот” 
В Пирот неотдавна бе открит Култур-

но-информационен център (КИЦ) 
на българското национално малцинство 
с официално название „Ерма-Пирот”. 
Ръководител на ведомството е Милия 
Тодоров по потекло от пиротското село 
Горна Държина, в което повечето от 
жителите са българи по националност, а 
който от години живее и работи в Пирот. 
Дългогодишен е деятел в неправител-
ствения сектор. Всеизвестно е, че никога 
не се е притеснявал за себе си да каже, че 
е българин по националност. 

Помещението на КИЦ „Ерма-Пирот” 
се намира на улица „Данило Киш” № 5 
или, за по-лесно ориентиране, отсреща 
на сградата на тамошната гимназия. 

На откриването говориха генералният 
консул на Р България в Ниш Димитър 
Цанев, зам.-кметът на Град Пирот 
Милош Цолич, както и Милия Тодоров. 

Цанев сподели надеждата си, че 
ведомството ще разширява българския 
дух сред представителите на българ-
ското малцинство в Пиротско или, 
както се изрази, поне сред предста-
вителите на българското малцинство 
в тази среда, които осъзнават, че са с 
български корени. Изтъкна, че ведом-
ството ще допринася за придобаването 
на българско гражданство за представи-
телите на малцинството в Град Пирот, 
както и за  получаването на работни 
визи, предвид, че немалък брой хора от 
региона работят в България. Консулът 
изтъкна, че „с откриването на КИЦ-а 
България е открила още един прозорец 
към себе си, през който всеки един жител 
на Пиротско може да погледне към 
България и види нейните постижения в 
сферите на културата, изкуството и лите-

ратурата.” 
Милош Цолич също приветства 

откриването на КИЦ „Ерма-Пирот”, 
припомняйки, че Град Пирот през изми-
налия период е поддържал сътрудни-
чество с общини в България и прикани 
ръководството на ведомството да канди-
датстват за средства от конкурси, които 
местното самоуправление обявава за 
неправителствения сектор. 

Милия Тодоров в обръщението си 
към журналистите сподели смелата си 
преценка, че в Пиротско живеят около 5 
000 граждани, които са българи по наци-
оналност, и добави, че понастоящем 
само между 500 и 600 от тях се декла-
рират като такива. Прикани ги в бъдеще 
спокойно да се декларират като българи, 
тъй като, както наблегна, той като такъв 
се декларира в Пирот вече 50 години и 
никога не е имал проблеми заради това. 
Призова ги да посещават ведомството и 
да се включат в дейностите му.  

На събитието присъстваха и председа-
телят на Изпълнителния съвет на Наци-
оналния съвет на българите в Сърбия д-р 
Ангел Йосифов, дългогодишният деятел 
в обществено-политическата сфера в 
Пиротско Сретен Савов и други видни 
личности. 

Откриването на Културно-информа-
ционния център в Пирот предизвика 
голям интерес сред представителите на 
медиите в този край. 

Нека да отбележим, че КИЦ „Ерма-
Пирот” е поредното ведомство от този 
вид в Сърбия, предвид, че КИЦ-ове 
на българското малцинство от години 
работят в Цариброд, Босилеград и с. 
Звонци в Бабушнишка община. 

Б. Димитров
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Фотооко 

Дограма и за сградата на местното 
самоуправление 
Десетки царибродчани миналата 

есен получиха средства от репу-
бликанския и общинския бюджети за 
подменяне на дървената дограма на 
своите жилища. Тези дни с нова дограма 
отчасти „се поднови” и сградата на 
общинското самоуправление. 

Ресорният министър Зорана Михай-
лович тези дни оповести, че отново е 

обявен конкурс за местните самоуправ-
ления в Сърбия за провеждане на проект 
със същата цел, съответно – за подменяне 
на дограмите в частните жилищни 
обекти. Първо ще кандидатстват мест-
ните самоуправления, след което те ще 
обявят конкурс за гражданите. 

Б. Димитров

Факт 

Какво ще бъде с тротоарите на ул. 
„Балканска”? 
Така повече не бива! Тротоарите на 

централната царибродска улица 
много пропаднаха, впоследствие на което 
идването по тях представлява трудност 
особено за по-възрастните граждани и 
особено през зимните месеци. 

Както е известно, рекострукцията на 
„Балканска” бе извършена през средата 
на първото десетилетие на тоя век. Гран-
диозният проект отне много милиони 
от общинската хазна. Взет бе и кредит, 
който не беше върнат навреме, в резултат 
на което се стигна до плащане на мили-
онски глоби. Самата улица все някак се 
„държи”, но тротоарите са – ужас! 

Грешка ли беше този и такъв проект 
или не? Кой е виновен? Това сега май 
вече и не е важно. Всъщност не че не е 
важно, но ако започнем с такава „вътре-
лежка” в скоро време никъде няма да 
стигнем. Работи се, греши се, нека да 
кажем така. 

В момента е съществен следният 
въпрос: да се пързаляме ли и спъваме 

и нататък по рухналите тротоари, да се 
пристъпи ли към реконструкцията им 
с т. нар. „щампан бетон”, да се поставят 
ли плочки, да се сложи ли обикновен 
асфалт...? На този въпрос един ден 
неминуемо трябва да се даде отговор. 
Кога ще дойде този ден, остава да се 
види. Несъмнено е, че при решаването 
на въпроса, освен парите, ще е нужна и 
политическа воля, до която трябва да се 
стигне. 

Определени жители на града комен-
тират, че подобни тротоари с „щампан 
бетон” има и в съседния Пирот и конста-
тират, че там те не са пропаднали, тъй 
като, както обясняват, строителните 
материали са били по-качествени. Не 
сме специалисти за тази област, може би 
е така, а може би и не е. Не знаем! 

Единственото, което знаем, е следното: 
В Цариброд нещо трябва да се пред-
приеме по въпроса. Крайно време е! 

Б. Димитров

Фотооко 

Защо Пенка 
вече не носи 
предпазна 
маска?  
По-рано писахме за рекламната кукла 

пред един царибродски магазин. 
Информирахме ви и за това, че цари-
бродчани гальовно й викат Пенка. Едно 
време тя постоянно носеше предпазна 
маска, като по този начин напомняше на 
мющериите, че преди да влязат в мага-
зина трябва и те да я сложат. 

Напоследък обаче Пенка не носи 
маска, макар че в общината има много 
заразени с коронавирус. 

Попитахме собственичката на мага-
зина дали Пенка междувременно е 
станала недисциплинирана, дали вече не 
се страхува от коронавируса или...? А тя 
ни отвърна: „Пенка е без маска, защото 
почти всички сме заразени, така че няма 
нужда вече да я носи.” 

Май (и) това е (част от) истината! 
Б. Димитров

На централната царибродска улица 

Импровизирана къщичка за кучета 
Някой я направи на главната цари-

бродска улица „Балканска”, но не 
съумяхме да разберем кой. Пред едно 
комерсиално помещение, което от 
години е закрито, бе „построена” импро-
визирана „къщичка” за кучета. Пред нея 
забелязахме няколко чинийки за храна и 
вода. 

Очевидно е, че става дума за хуманен 
гражданин. Или поне за човек или жена 
(а може би и за дете или деца?), които 
обичат животните и особено куче-
тата, но нямат условия да ги приютят в 
собствения си дом, съответно двор. 

Б. Димитров

Босилеград

Училищата отпразнуваха Савинден
При строго спазване на противоепиде-

мичните мерки за борба срещу ковид 19, 
в  босилеградските училища бе отпраз-
нуван училищният празник Свети Сава.

В Основното училище „Георги Дими-
тров” във всички паралелки в централ-
ното и в подведомствените училища 
поотделно бяха прочетени реферати, 
посветени на първия сръбски архиепи-
скоп и просветител, родоначалник на 
сръбското просветно дело. В централ-
ното училище беше организирана и 
викторина, в рамките на която учени-
ците от пети до осми клас отговаряха 
на въпроси, свързани с живота и делото 
на Свети Сава, както и на въпроси от 
учебния материал по различни пред-
мети и от обща култура.  

В централния хол на училището бе 
подредена и изложба на рисунки и есета 
на тема „Свети Сава“, както и турнир 

по шахмат, който шахматната секция 
към училището съвместно организира с 
местния клуб „Младост“.  

За разлика от предишните години, 
съгласно мерките за борбата с панде-
мията, този път  колективът на босиле-
градското основно училище скромно 
отпразнува традиционната училищна 
„служба“ в ученическия стол, а на търже-
ството и тази година присъства кметът 
Владимир Захариев. 

При спазване на противоепидемич-
ните мерки и препоръките на мини-
стерството на образованието училищ-
ният празник Свети Сава бе отбелязан 
и в тукашната Гимназия, където бяха 
четени реферати за живота и делото на 
основоположника на сръбската църква, 
държава и просвета.     

П.Л.Р.



novo.bratstvo.rs

8 11 февруари 2021 годинаРЕЛИГИЯ

Празникът на срещата с 
Христа Спасителя

След Трифон Зарезан идва един от 
дванадесетте велики празници през 
годината -

Сретение Господне, който православ-
ните християни честват на 15/2 февруари. 
Възпоменава се описаното от евангелист 
Лука посрещане на младенеца Исус от 
праведника Симеон в деня, в който Исус 
навършва 40 дни от раждането си. 

 От 2001-ва година това е и денят, в 
който Сърбия чества своя национален 
празник – Деня на държавността. Праз-
никът е определен поради две важни за 
страната исторически събития, станали 
именно на Сретение Господне – 1804 г. 
в Орашац е започнало Първото сръбско 
въстание, когато вождът Караджордже 
Петрович вдига народа на въоръжена 
борба за освобождение от турците. 
По-късно през 1835 г. в Крагуевац е 
приета първата конституция на Сърбия, 
ясно е какво една конституция представ-
лява за една държава. Нека да продъл-
жават да се тачат тези важни дати и да се 
предават на идващите поколения!

Сретение (слав.) - среща, посрещане. 
Празникът Сретение Господне е уста-
новен в памет на следното евангелско 
събитие: Четиридесет дни след ражда-
нето на Господа Исуса Христа света Дева 
Мария донесла своя  Младенец в Йеруса-
лимския храм според Мойсеевия закон, 
който заповядвал, всяко първородено 
от мъжки пол да бъде посвещавано или 
представяно на Бога. Това било устано-
вено за спомен на избавянето на изра-
илските първородени от смъртта, която 
поразила всички египетски първородени 
от човек до добитък.

По това време в Йерусалим живеел 
един благочестив старец на име Симеон. 
Той с вяра очеквал идването на Месия 
– Христос, защото му било обещано от 
Светия Дух, че няма да умре, докато не 
види Месията. Преданието разказва, 
че Симеон бил един от седемдесетте 
преводачи на старозаветния текст на 
Библията от еврейски на гръцки, които 
египетският цар Птоломей ІІ Фила-
делф (285-246 г. пр. Хр.) назначил с тази 

преводаческа задача. На Симеона се 
паднало да преведе книгата на пророк 
Исаия. И когато стигнал до глава 7 стих 
14, помислил, че в еврейския текст има 
грешка, като е казано: "Девица ще зачене 
и ще роди Син, и ще Му нарекат името 
Емануил". Посегнал да поправи думата 
Девица, но ангел Господен го спрял: 
"Писаното е точно, затова нищо не 
поправяй! Ти няма да умреш, докато не 
видиш с очите си изпълнението на тия 
думи". 

Когато настъпил този ден, по 
внушение на Светия Дух Симеон влязъл 
в храма в момента, когато донасяли 
Иисуса. Той Го взел на ръце и в проро-
ческо вдъхновение извикал: "Сега отпу-
скаш Твоя раб, Владико, според думите 
си с миром, защото очите ми видяха 
Твоето спасение, което си приготвил 
пред лицето на всички народи, - свет-
лина за просвета на езичниците и слава 
на Твоя народ Израиля!" 

Освен св. Симеон, още и проро-
чица Анна познала в Младенеца Иисус 
обещания Месия – Христос. Анна, 
дъщеря Фануилова, овдовяла млада, 
но не се омъжила втори път, а се посве-
тила на служение на Бога, намирала се 
постоянно в храма и очаквала с твърда 
вяра идването на Спасителя. Като видяла 
Иисуса, тя започнала да слави Бога и да 
говори за Младенеца на всички, които 
очаквали избавление чрез Месия – 
Христос. 

Христовата църква причислила 
Сретение Господне към дванадесетте 
велики празници в годината, а на другия 
ден след този празник чества паметта на 
свети Симеон Богоприемец и на проро-
чица Анна. Този празник, установен 
още в ранните векове на християнството, 
започнал да се празнува особено търже-
ствено от времето на византийския импе-
ратор Юстиниан Велики (527-565 г.). 

Българският патриарх Неофит 
отправя прекрасни думи към вярващите 
по случай църковния празник Сретение 
Господне, част от които искаме да 
споделим с вас.

„Празникът на Сретението, който е 
празник и на личната среща на всекиго 
от нас с Христа Спасителя, се почита от 
Църквата с радостта, дарувана на Бого-

приемеца - радостта, че Бог е с нас, че 
пророчествата са се изпълнили, че не 
сме сами и изоставени, защото "велик 
пророк се издигна между нас, и Бог 
посети Своя народ" (Лука 7:16)“, подчер-
тава българският патриарх и казва още.

„Знаем, че Господ е винаги до нас, за 
да ни укрепва в нашата немощ и да ни 
води по пътя към вечния живот. Път, 
който е тесен, но спасителен: "тесни 
са вратата и стеснен е пътят, който 
води в живота" (Мат. 7:14). Този път 
започва винаги с нашата лична среща 
с Богомладенеца - със Сретението, с 
което някога е бил удостоен правед-
ният Симеон и което се извършва във 
всяко вярващо сърце, уповаващо се на 
Бога. Започва със срещата ни с Онзи, 
Който "беше светлината на човеците" 
(Йоан 1:4) и Който дойде в нашия свят, 
за "... да се спасят всички човеци и да 
достигнат до познание на истината" (1 
Тим. 2:4); "... да се отвърне грешникът 
от пътя си и да бъде жив". Срещата ни 
с Господа е възможна за всекиго от нас 
- по всяко време можем да срещнем 
Христа Спасителя в лицето на бедния, 
болния и онеправдания до нас, да съзрем 
Христовия образ, изписан върху човека 
до нас, в когото Той ни е казал, че трябва 
да виждаме Самия Него.

Нека радостта от тази среща да бъде 
с нас във всеки ден от живота ни и тази 
радост да е пълна, към което ни призо-
вава и Сам Спасителят, когато казва: 
"Ако спазите Моите заповеди, ще пребъ-
дете в любовта Ми, за да пребъде Моята 
радост във вас, и радостта ви да бъде 
пълна" (Йоан 15:11).

Да търсим и да откриваме Господа 
в сърцата си, и постоянно да се обога-
тяваме от нашето всекидневно общение 
с Него, за да имаме надеждата, че ще 
бъдем удостоени и с Неговото царство 
във вечността. Божията любов и Него-
вата велика милост да бъдат с всички нас! 
Честит и благословен празник!", отправя 
благослов към вярващите патриарх 
Неофит.

Драги читатели, честитим ви всич-
ките предстоящи ни празници, нека 
ви донесат мир и благоденствие и да ви 
заредят със сила дълго занапред!

Подготви Д. Христова

Празникът на светите 
Трима светители
Утре (12 февр./30 януари) Светата 

Църква чества паметта на Тримата 
светители: Василий Велики, Григорий 
Богослов и Йоан Златоуст. Той е 
по-различен от другите празници от 
църковния календар не само защото 
празнуваме трима светци в общ празник, 
но и защото всеки един от тях има кален-
дарен ден, на който се почита и отделно. 
В една своя беседа за този празник св. 
Юстин Попович казва: „Трима човеци, 
три слънца на небето на Христовата 
Църква. Те са като хора, облечени в 
слънце, толкова са свети! И още, те са 
хора, които са станали слънце, станали 
са светлина за цялата вселена (Мат. 5:14), 
затова и са наречени учители на вселе-
ната. Станали са неугасима светлина. Е, 
това не е привилегия на хората – неугаси-
мата светлина в земния свят.“

Независимо че много епископи са 

прославени и са в лика на светиите 
като светители, именно тези тримата 
са особено почитани заради усилните 
им трудове на Христовата нива и са 
станали пример и образец за епископско 
служене, оставили са след себе си много 
богословски трудове, заради което 
са именувани богослови и вселенски 
учители на вярата.

Предполага се, че празникът е 
установен в края на 11 в. Съществува 
предание, че при император Константин 
Мономах, жителите на византийската 
столица се разделили и започнали да 
спорят помежду си кой от тримата 
светители най-много е допринесъл за 
развитието на богословската наука и 
кой от тях е по-голям светител и бого-
слов: едни смятали, че това е св. Василий 
Велики, други – св. Григорий Богослов, а 
трети – св. Йоан Златоуст, което довело 

да вражда между спорещите. И тримата 
светители се явили насън на Йоан, 
митрополит Евхаитски и казали, че са 
равни помежду си и не бива спорът за 
това да поражда междуособици между 
гражданите, като завещали да бъде 
установен един празник за тримата. 
В резултат била написана служба и 
похвално слово общо за тримата, а за ден 
на празника бил избран ден, след като 
вече е била чествана паметта на всеки 
един поотделно, с което се показвало, че 
те са единни свидетели за Бога и носи-
тели на благодатта.

В Апостолското четиво четем: 
,,Помнете вашите наставници, които 
са ви проповядвали словото Божие, 
и, като имате пред очи свършека на 
техния живот, подражавайте на вярата 
им’’(Евр. 13:7). С това свети ап. Павел 
ни казва, че светите хора са пример за 
нашия живот, защото са изпълнили с 
живота и служението си това, за което е 
говорил Христос. Всеки един от тримата 
светители има своите особености, свой 
начин на служение, своите доброде-
тели, таланти, които не закопали, а с тях 

всячески прославяли Господа. Всеки от 
светите Трисветители е образец за нас, 
за Църквата във всички времена, защото 
те заедно са творци на църковни канони, 
на правила за църковен живот, което 
впоследствие довежда до тяхното почи-
тане.

Както започнахме с думите на св. 
Юстин Попович, така ще и приключим, 
с неговия съвет: „Нека те усилват нашата 
вяра, нашата любов, нашата молитва. 
И нека посредством всички тези добро-
детели ни водят в Царството Небесно, 
та и ние, живеейки на земята, да изпъ-
лняваме Христовите заповеди, за да не 
се изгубим в смъртта от този свят, да не 
намерим пътя за ада. Нека Господ, по 
молитвите на великите светители, чрез 
светите добродетели, по блестящите 
и слънчеви пътища от този свят да ни 
води към Царството Небесно. Та заедно 
с великите Божии светители, с чудесните 
и славни Василий, Григорий и Златоуст, 
евангелския свети Йоан, да прославяме 
Чудесния Господ през всички векове и 
вечности.“

Подготви Д. Христова
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Водоравно: 1. Предмет, растение или животно, 
служило за поклонение на първите социални 
групи. 5. Фамилното име на известна сръбска 
актриса (Ева). 8. Провинция в Индонезия. 9. 
Склонност, желание. 11. Фамилното име на 
легендарен американски боксьор (Мухамед). 12. 
Основен материал  за производство на бира от 
ечемик; малц. 13. 12 и 15 букви. 14. Разкошна 
къща с обществено предназначение, палат. 16. 
Вид награда. 20. Това, което се употребява за 
горене (мн. ч.). 22. Името на френския певец 
Монтан. 24. Област в Хърватия. 25. Дупка в скала. 
27. Бодване с нещо остро като игла, шило... 28. 
Покосена и изсушена трева за добитък. 29. Името 
на футболиста Кантона. 31. Цвете с едри, обикнов. 
червени цветове. 32. Зърнести зеленчукови 
плодове, употребявани за храна. 34. Тя (сръб.). 
35. Един предлог. 36. Пари (сръб.). 37. Изкуствен 
воден път. 39. Автомобил (син.). 40. Сложни уреди. 

Отвесно: 1. Утайка, труптина. 2. Оливер (гальо.). 
3. Лично местоимение. 4. Големи търговски 
центрове в днешна България. 5. Щъркели (сръб.). 
6. Кон (поет.). 7. Спортна чанта. 8. Тържествена 
танцувална вечеринка. 10. Столицата на 
Зимбабве. 12. Град в България. 14. Място в 
Косово и Метохия. 15. Цанко Иванов (иниц.). 16. 
Предраг Беначек (иниц.). 17. Град в Мароко. 18. 
Монах, калугер. 19. Стена (син.). 21. Музикално-
драматично произведение за сцена. 23. Гласен 
звук; гласна (мн.ч.). 26. Град в Тенерифе. 28. 
Река в Белград. 30. Безсмислена упоритост. 31. 
Международен олимпийски комитет (съкр.). 32. 
Скопено мъжко говедо. 33. Стара мярка за тегло. 
36. 14 и 15 букви. 38. Мярка за площ. Съ
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IN MEMORIAM   
На 10.02.2022. година се навършиха 40 дена от 

смъртта на

Милан Миланов
СКЪПИ КОЛЕГА,

Твоята преждевременна 
смърт е тежка трагедия и 
всички ние останахме покру-
сени. Осъзнаваме, че ни напусна 
почтен и искрен приятел, 
упорит и последователен 
учител, човек с широко и отво-
рено сърце.

За теб учителското звание 
беше всичко – мисия, работа, 
смисъл на живот. Твоите 
ученици бяаха твоето семей-
ство. До последния си дъх насто-
яваше да работиш за тяхното 

добро, за нпредъка в образова-
нието.

Но, ти скъпи приятелю, 
вървеше по трънлив и суров 
път, често пъти спирн от 
”силните на деня”и въпреки 
всичко ти не отчая и не се 
предаде. Падаше и пак гордо 
продължаваше напред воден 
от учителската длъжност и 
любовта към учениците.

Ние, твоите колеги, силно 
желаехме да станеш ръково-
дител на Основното училище. 
Попречи ни непрвилното и 

срамно решение на „маши-
нистите“ и нека Бог им пише 
греховете, а теб те награди и да 
овековечи името ти за всичко 
добро което правеше. Твоите 
добри дела ще останат трайно. 
Те са истината която ще ни 
трогва в сърцата винаги когато 
споменем името ти.

Твоята смърт е огромна 
загуба за всички нас. Не ни 
стигна времето да ти блгодарим 
за всичко което напрви. Но знай, 
че твоя живот остави трайна 
следа в живота на колегите ти 
и учениците които много те 
обичха. С една дум, за нас беше 
и ще останеш Божи човек.

Добрите дела и добрите дела 
никогаа не умират.

Почивай в мир.
Венко Христов

Реквием за учителя

Милан Миланов
Учител,
будител,
просветител,
възпитател...
На семейството си
отдаден...
На децата,
възпитаниците си,
щедро
раздаден...
От техните 
успехи
вдъхновен, 
доверчив...
Към
доброто
отзивчив...

***
Главички
бистри
със знания
пълнеше...
Най-скъпият
учител
беше...
С усърдие
неволи
побеждаваше...
На всички
приятелска
ръка
подаваше ...

***
Той
и децата
с творби
„Другарче“
украсяваха...
Вълненията,
радостите,
трепетите
му даряваха...
Верни
спътници,
приятели
му бяха...
С него
растяха...
В душата
му широка
се вляха ...

***
Пазител
на езика 
роден, 
учител бе
народен ...

Написано на Савинден, 27.01.2022 г. 
в гр.Ниш по повод заминаването на 

учителя Милан
Денко Рангелов, екс гл.редактор на 

„Другарче“ 
/ излизало от 1962-2013 г./
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На Трифон Зарезан
В понеделник (14/1 февруари) 

честваме един от най-славните свет-
ци-лечители Св. мъченик Трифон. 
Св. Трифон е роден около 225 г. в село 

Комсада, в областта Фригия, Мала Азия, 
в семейството на праведници. Те отрано 
разпалват у него любов и преданост 
към Бога. Той живее праведно и загива 

мъченически заради вярата си в Иисус 
Христос.

Какъв е бил трудът на родителите, 
показват плодовете. Свети Трифон бил 
още дете, когато по негова молитва Бог 
вършел чудеса. Едва на 17 години той 
излекувал дъщерята на римския импе-
ратор Гордиан и с това си спечелил 
голяма слава. Понеже Бог тъкмо чрез 
него дал изцеление на Гордиана, истин-
ността на обясненията му, че живият и 
истинският Бог, в Когото вярват христи-
яните, е излекувал девойката, била 
очевидна за всички. Мнозина повярвали 
и се кръстили. Императорският дом се 
изпълнил с радост. Благоволението на 
императора към християните станало 
толкова явно, че вече го смятали за таен 
християнин. Той обдарил богато свети 
Трифона и с благодарност го изпратил 
у дома му. Но сърцето на юношата било 
чуждо за богатството, затова той раздал 
из пътя си всичко на нуждаещите се. 
Но следващият император - Декий 
Траян (249-251 г.) се оказва непримирим 
враг на християнското учение. Той дал 
заповед всички по-тачени християни да 
бъдат изправени пред съд. Сред тях бил 
и Трифон, който не искал да се отрече 
от Христос и пострадал с мъченическа 
смърт - посечен с меч.

Сред християните празникът е харак-
терен и с един ритуал. Първата пролетна 
резитба на лозите лозарите правели 
символично именно в деня, в който 
се възспоменава св. мъченик Трифон. 
Този ден те нарекли "Трифон Зарезан", 
в нашите краища е известен и като 

„Зарезоя”. 
През месец февруари започва годиш-

ният цикъл на обработка на лозите. 
Сутрин след църковната служба мъжете 
поемат на групи към лозята, за да се 
помолят за плодородие след дългата 
зима. Там те най-напред се прекръстват 
към изгрев слънце, отрязват няколко 
пръчки от една или три лози в средата 
или в краищата на лозето, поливат коре-
ните и отрязаното място с вино, а някъде 
посипват и пепел. Отрязаните лозови 
пръчки се навиват на венец, който се 
отнася вкъщи и се поставя пред иконата. 
Със светената трифоновска вода се поръ-
сват лозите. Като приключи зарязването, 
в лозята се слага богата трапеза с донесе-
ното от дома.

След зимния слънчев кръговрат 
Трифон Зарезан е първият празник, 
чиято обредност се изпълнява сред 
природата. Традицията с години се 
спазва и в димитровградски край, където 
лозарите и любителите на виното изпол-
зват празника да се срещнат, да изпълнят 
празничния ритуал, да се помолят на 
светеца и на Бога за богата и плодородна 
година, а разбира се и да се почерпят с 
вино, пазено от предишните години 
само за този ден, да бутнат встрани 
всекидневието и да се повеселят.

Честит празник на всички лозари и 
винопроизводители! Пожелаваме им 
много берекет и добра реколта през 
тази година! Да има хубаво грозде, да 
направят хубаво вино!

Подготви Д. Христова

Хора и домашни любимци

Неспираща тъга по 
любимата им котка Маза

Въпреки че са изминали две десети-
летия от загубата на незабравимата им 
котка Маза, съпрузите Борис (87 г.) и 
Йелена (77 г.) Стоименови от Босилеград 
никак не я забравят.  

Докато говорят за трагичния й край, 
непрекъснато им сълзят очите. Одисеята 
на Маза започнала от момента, когато 
съпрузите я взели като мъничко коте 
от един съсед. То било пъстроцветно 
- направо декоративно, като че ли 
художник го е изшарил. И, разбира се, 
пъргаво, и веднага заобичало хазяите си, 
като че ли са му родители. Те го хранили 
изобилно, глезели и пазили като нещо 
най-присъщо. И за кратко време малкото 
коте израснало във великолепна котка. 

Тъй като живяла единствено у дома 
им, заобиколена от голяма любов, Маза 
смятала, че всичко й е допуснато. Веднъж 
от полуотворения хладилник измъкнала 
две сушеници и избягала навън. Много 
пъти, когато на масата бил сложен обяда, 

тя дебнела домакините, качвала се и от 
паниците грабвала каквото й харесало. 
Стоименови се опитвали да дисци-
плнират своята Маза, но без тормоз и 
изгладняване. Най-накрая „постановили 
присъда“: Котката да бъде махната от 
къщата им, някъде далече, дето се казва 
на „път без завръщане”. 

Така и сторили. Сложили я в една 
кутия, пълна с храна, и я занесли в 
автобуса, който и през тези зимни 
дни минавал през полите на високата 
планина Бесна кобила. Шофьорът, 
понеже им бил познат, се съгласил да я 
изхвърли някъде в хълмистите горски 
предели на Крива фея. Местността е 
отдалечена от Босилеград не по-малко 
от петдесетина километра. Така той 
и направил, но когато котката започ-
нала да реве силно като бебе, шофьорът 
покрил ушите си с ръце и побързал да се 
добере до кормилото. Защото почуствал, 
че участва в танталовите мъки на невин-
ното животно, понеже го изхвърлил в 
тъмната зимна нощ на мястото, предна-
значено за мъки и гибел.

От този момент започнала тъгата и 
угризение на съвестта на съпрузите. Не 
минавали нито ден или нощ, да не ги 
обременявала мисълта, че са строили 
грях към котката си. Нали и тя е живо 
същество, нали и нейният дом е същия, 
както и техния. Обвинявали се помежду 
си кой е бил главен инициатор да махнат 
Маза - дори се стигало и до свади и 
разправии.

Тези зимни дни били особено 
жестоки: снегът се сипел като от кош, а 
виелиците не позволявали човек и око да 
отвори. Пътят през Бесна кобила станал 
непроходим и за най-смелите мину-
вачи. Надеждата, че може би котката 
ще се завърне, изчезвала ден след ден. 

А дните минавали - пет, десет, двадесет. 
Изминал цял месец и започнал вторият. 
С угризение на съвестта съпрузите 
броили всеки изминал ден и изброили 
45, откакто се лишили от любимата си 
котка. Мъките, грижите и съвестта не ги 
напускали нито за миг. 

Напоследък, посред нощ, пред външ-
ната врата на къщата им се чуло тихо-
тихо неспиращо мяукане. Този глас, 
приличащ на детски рев, бил на завър-
налата се от далечен път Маза. „Май в 
тази студена зимна нощ някоя бездомна 
котка търси подслон в нашия дом”. 
Такава мисъл хрумнала на Йелена и тя 
полусънлива се запътила към вратата, за 
да изгони некакнения „гост”, който може 
да събуди съпруга й. Но като видяла, че 
това е милата им Маза, прегрънала я с 
двете си ръце и с въодушевление поле-
тяла вътре. С изпълнени със сълзи очи 
тя извикала: „Борко, ставай веднага, ето 
я Маза в ръцете ми!”

Настанал истински шок, с безмерна 
радост, но и с въпрос - как е възможно 
след месец и половина котката да се е 
завърнала у дома. И двамата я прегър-
нали, но дишането й едвам се чувало. 
Спуснали я до топлата печка и тя започ-
нала да мърда. Сложили в една паница 
мляко, тя го подушила, но не глътнала 
нито капка. Станала дето се казва, кост и 
кожа. Едвам на третия ден Маза започ-
нала да яде по мъничко. Съпрузите се 
зарадвали, че тя вече се възстановява. 
Почти за месец се възстановила напълно. 

Междувременно те тълкували 
одисеята на любимата си котка: Как е 
било възможно да извърви това огромно 
разстояние, да мине през високите 
снежни преспи, да се измъква от челю-
стите на гладните лисици, а може би и на 
вълците? Дали е намирала нещо да яде? 
Може би някое изнемощяло врабче... И 
все така докато не изминала пътя през 
селата Барйе, Мусул, Горна Любата и 
Долна Любата, клисурата на Гложки 
дол. С какав радар в главата си е разпола-
гала котката, за да извърви този път и да 
дойде у дома си? Това е голям въпрос и 
предизвикателство за учените. 

Започнала пролетта, когато котките 
раждат своите котета. Така се случило и 
с Маза. Сложили я в мазето в една кутия, 
пълна с овехтели вещи. Но, когато ден 
по-късно Стоименови дошли да я видят, 
останали смутени от гледката: котката, 
с безброй рани по тялото си, лежала 
върху три мънички неподвижни котета. 
През нощта някое животно се вмъкнало 
в мазето и нападнало котката и малките 
й. Тя се борила с всичките си сили, 
жертвайки и своя живот, за да спаси 
рожбите си, но не успяла. Наблюдавали 
я непрекъснато, но тя все повече се обез-
движвала. На третия ден котката спряла 
да диша върху мъртвите си котета. 
Домакините отново оплаквали съдбата 
на любимото им животно. Накрая я 
сложили в една кутия и я закопали в 
двора. Този жест бил за изпитание на 
съвестта им към преживелите препят-
ствия на Маза, че са сторили нещо нечо-
вечно, и рабира се, да опазят спомените 
си за нея. 

Сега милват нова любима котка с 
името Цицика. Не я изпускат от ръце, 
а тя не се помръдва от кревата, където 
най-много другарува с хазяина си Борис. 
Казват, че ще я гледат до последен дъх. 
В края на разговора ни за любимата им 
котка Маза те поръчаха: „Ако на котката 
й подариш сърцето си, тя ще ти върне 
с безмерна любов. В това сме дълбоко 
уверени.“

Ето и няколко данни за съпрузите. 
Борис е стар босилеградчанин, а Йелена, 
която всички тук познават като Лела, е 
от град Панчево. На двадесетгодишна 
възраст тя се влюбила в Борис при 
случайна среща. Голямата й „любов на 
пръв поглед” я довела в Босилеград. Това 
било внушително чувство на привърза-
ност. И все така до навеки!

През целия си трудов век Борис бил 
бръснар, а съпругата му фризьорка. 
Ползващите услугите им казват, че са 
били ненадминати в професията си. 
Щастливата двойка имат три дъщери, 
толкова внуци и две правнучета.        

Вене Велинов, бивш журналист на в-к 
„Братство” 
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Тъжен помен
На 9 февруари 2022 г. изминаха 21 години 
от преждевремената смърт на скъпия ни и 

обичан баща, тъст и дядо
ИЛИЯ ПЕТРОВ – ЛИКА

от Димитровград
Скъпи наш, много ни липсваш. Времето 

минава, но болката и тъгата по теб остават. 
Вечно ще живееш в сърца ни. Почивай в мир. 

Твоите: Любица, Биргида,  Веселин, Деян, 
Асен, Илия и Валентина

Възпоменание
На 15 февруари се навършват ШЕСТ ТЪЖНИ 

ГОДИНИ от смъртта на нашия мил съпруг, 
баща, свекър и дядо 

Д-р Рангел Игов 
професор по аналитична химия в Нишкия 

университет, по потекло от с. Смиловци 
В сърцата си вечно ще пазим хубавите 

спомени за теб и твоите добрини, с които ни 
даряваше. Благодарим ти за всичко! 

Дълбок поклон пред светлата ти памет! 
Почивай в мир! 

Съпругата Тодорка и синовете Александър и 
Владица със семействата си

Възпоменание
На 15 февруари се навършват ДВАДЕСЕТ 

ГОДИНИ, откакто не е сред нас нашата мила 
майка, баба, прабаба и тъща

Петрия Стойчев 
от Димитровград

Ще пазим в сърцата си твоя благороден лик и 
твоите добрини! Почивай в мир!

Дъщерите Нада и Дана със семействата си

Скръбна вест
На 4 февруари почина нашият мил и непрежалим

Захари Сотиров,  
аптекар от Босилегрaд

(1932 - 2022)
Утеха и забрава не съществуват за тези, които те 

обичат безмерно. 
С гордост ще те помним и ще те пазим от забрава. 

Замина на път без завръщане, но нека в тъмнината 
на вечния покой те следи нашата любов, която е по-

силна от времето и забравата.
Опечалени: семействата Сотирови, Христови, 

Анастасови и Рангелови 

Навърши се ЕДНА ГОДИНА, откакто ни напусна обичаният ни
СТЕФАН ГАЦЕВ

1958-2021
Благодарни сме, че беше част от нашите животи. Ще останеш в сърцата 

ни завинаги.
С обич твоите: Златя, Александър и Драган

На 8 февруари се навършиха 
24 ГОДИНИ, откакто не е с нас 

обичаният ми дядо 

ЗАРЕ ИВАНОВ

На 5 април ще се навършат 11 
ГОДИНИ,  откакто го придружи и 

милата ми баба

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА
от Горна Любата, мах. Явор

Времето никога няма да заличи спомените ми за вас.  
Дълбок поклон пред светлата ви памет! Почивайте в мир!

Внучката Сунчица със семейството си  

In memoriam

Почина фармацевтът м-р Захари 
Сотиров

След кратко боледуване на 4 февруари 
на 90-годишна възраст почина босиле-
градският фармацевт Захари Сотиров. 
Той бе първият и най-дългогодишен 
фармацевт в нашия град. Целия си 
трудов век, за радост на всички босиле-
градчани, той прекара в местната аптека. 

Роден е в бедно земеделско семей-
ство в село Плоча. Основно образоване 
е получил в Долна Любата, гимназия 
завършил в Босилеград, a след това се  
дипломирал във факултета по фармация 
в Белград.    

За него всички казват, че е бил 
народен аптекар. Не може да се намери 
един по-възрастен босилеградчанин, 
който и днес да не говори за Захари с 
голямо уважение, защото той беше готов 
по всяко време да предоставя живо-
тоспасяващо лекарство на хората и в 
най-отдалечените села. При отсъствието 
на лекар бай Захари поставял диагноза 
на болния и с богатия си опит и изклю-
чителен талант безпогрешно определял 
терапията.

През седемдесетте години на миналия 
век името му става известно надлъж и 

нашир в бивша Югославия. В скром-
ната си лаборатория в местната аптека 
той създава лекарство под название 
„Бизмонат”, с което спасява стотици 
хора, страдащи от стомашна язва, да 
не лягат под скалпела. По това време 
в тукашната аптека идваха болни от 
Любляна до Скопие и търсеха лекар-
ството за болката си. И все така, докато 
Захари не излезе в пенсия. 

По стъпките на баща си тръгна 
дъщеря му Весна, кято трудовия си стаж 
също прекара в босилеградската аптека.  

Захари Сотиров също бе активен 
и в обществено-политическя живот в 
общината. Той бе председател на Орга-
низацията на социалистическия съюз, 
член на Общинския комитет на съюза на 
комунистите и др., а гордееше се и с това, 
че е запасен кaпитан на Югославската 
армия.   

Аз бях един от многобройните почи-
татели на лика и делото на Захари 
Сотиров!

Вене Велинов 
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 [ Умираме от смях, който ни поддържа живи.
 [ Само ония, които фантазират, разбират реалността.
 [ Никой не се  плаши от куче, което лае, а не 

хапе. Това е само вербален деликт.
 [ Афоризмът е много смешен, а хонорарът още по-смешен.
 [ За да обичаш човечеството, трябва да 

започнеш од човека. Каде е?
 [ С любовницата можеш да приказваш за жената 

си. С жената за любовницата никак.

Афоризми        Симеон КОСТОВ

Културният център 
„Босилеград“ отбелязва 
50-годишен юбилей 

По повод 50-годишнината от сформи-
рането Културният център „Босилеград“ 
на 12 февруари (съботa) ще организира 
скромно тържество, съгласно епидеми-
ологичната ситуация и спазването на 
мерките за защита от ковид 19. 

Както посочи директорът на ведом-
ството Воислав Божилов, в рамките на 
тържеството ще бъде открита изложба 
от фотографии под название „Нашите 
50 години“ и ще бъде представен промо-
тивен документален филм за дейностите 
на Центъра от основаването му до днес. 

Божилов изтъкна още, че са изготвили и 
промотивни билбордове, един от които 
ще бъде поставен пред главния вход на 
Културния дом в града. 

На тържеството са поканени пред-
ставители на обществения и политиче-
ския живот в общината, сътрудници на 
Центъра, самодейци, журналисти и др.

По повод пет десетилетия от основа-
ването си Културният център подготвя 
и монография, която ще бъде издадена 
през юбилейната година.

П.Л.Р.  

На 31 януари 

Родено първото бебе в Царибродско 
В самия край на януари в пирот-

ския родилен дом се роди първото бебе 
от Царибродска община. Става дума 
за мъжко дете с тегло 3, 380 грама и 
дължина 54 сантиметра. Майката е Саня 
Иванова. 

Лани в този дом са родени 24 бебета 
от Царибродско. В останалите родилни 
домове в страната са родени още 12, 
чиито родители са от Царибродско, 
което ще рече, че през 2021 г. “щърке-

лите са донесли в общината” общо 36 
бебета.

Нека да напомним и това, че и тази 
година в Цариброд се проведе традици-
онното мероприятие “Да бъдем повече“, 
в рамките на което бе отпечатан и 
календар с образите на всичките 36 нови 
жители на Царибродско. 

Б. Димитров

Общински съвет в Босилеград 

Koнкурс за финансиране на проекти 
на граждански сдружения

Общинският съвет в Босилеград 
обяви публичен конкурс за финанси-
ране на проекти или част от проекти 
от обществено значение, които ще се 
реализират от граждански организаци 
през 2022 година. Конкурсът е обявен по 
предложение на общинската Комисия 
за отпускане на средства на сдружения 
за финансиране и съфинансиране на 
проекти. Предвижда отпускане на сред-
ства за реализация на проекти в областта 
на туризма, селското стопанство, опазва-
нето на околната среда, опазването на 
културно-историческите традиции, 
културата, социалните грижи за 
възрастни хора, подобряване качеството 
на живот на хората с увреждания и 
грижа за военните ветерани. Продължи-
телността на всеки един проект трябва да 
е най-малко 3 месеца, а най-вече до края 
на бюджетната година.

Общият размер на средствата за съфи-
нансиране на проектите възлиза на 7 
777 634 динара, като за всяка област са 
определени отделни суми. Най-голяма 

сума в размер на 4 милиона динара е 
определена за реализация на програми/
проекти в областта на опазването на 
околната среда; 1,6 милиона са заделени 
за програми в областта на туризма; 866 
- за селското стопанство; 1 261 634 - за 
опазването на културно-историческите 
традиции, социалните грижи за възраст-
ните хора, подобряване на живота на 
хората с увреждания и грижа за воен-
ните ветерани; както и 50 000 динара за 
програми/проекти в областта културата.

Срокът за кандидатстване е от 1 до 
15 февруари 2022 г. в 14 ч., а документа-
цията за кандидатстване може да бъде 
изтеглена от официалния уебсайт на 
Община Босилеград: www.bosilegrad.org.

След приключването на процеду-
рата, окончателно решение за избра-
ните проекти ще вземе Общинският 
съвет. Решението ще бъде публикувано 
на официалния уебсайт и на таблото за 
обяви на Община Босилеград.

П.Л.Р. 

Успех на царибродска лекоатлетка 

Маша Милич бронзова медалистка 
от държавно първенство

Младата царибродска лекоатлетка 
Маша Милич спечели бронзов медал от 
държавното първенство по лека атлетика 
в зала в категорията на млади пионерки. 
В дисциплината скок на височина тя 
осъществи резултат 142 см и се закичи 
бронзов медал. Състезанието се проведе 
миналия уикенд в Белград. 

Царибродското момиче бе единстве-
ната състезателка от Централна Сърбия. 
Останалите бяха от Белград и Войво-
дина. Нека да припомним, че с правото 
да участва в държавното първенство в 
зала Маша Милич се сдоби на 9 януари, 
когато в същата зала се проведе Открито 
първенство на Белград по атлетика, 
на което тя също се закичи с бронзово 
отличие. 

От АК „Балкан” оценяват, че пред 
Маша Милич е блестяща спортна 
кариера. Напомнят, че тя усърдно 
работи по време на тренировките и е 
много талантлива за леката атлетика. 

А. Марков 


