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На изборите на 3 април Община Босилеград и Националният съвет на 
българското национално малцинство в Сърбия дават пълна подкрепа на 
партията с номер 1 в бюлетината за парламентарните избори и кандидата с 
номер 6 в бюлетина на президентските избори – 
Александър Вучич - ЗАЕДНО МОЖЕМ ВСИЧКО! 

Благовещение – празникът на 
надеждата и вярата в доброто 

Разговор с най-добрата 
спортистка на Царибродска 
община за 2021 г. Милица 
Стоицева
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В България отпада 
изискването за „зелен 
сертификат“

От 21 март няма да е в сила изисква-
нето за "зелен сертификат" за различни 
дейности и мероприятия в България, 
които са били ограничени до този 
момент.

В магазините и заведенията и закри-
тите обществени места вече може да се 
влиза без сертификат. Обучението във 
висшите училища от същата дата се 
провежда присъствено, но без допускане 
заетостта на помещенията, където се 

провеждат лекции, да бъде над 50 %.
От същата дата присъственото 

обучение във висшите училища ще се 
провежда при следните условия:

Остава изискването за редовно прове-
тряване, дезинфекция на помещенията 
и носене на защитни маски за лице от 
студентите и преподавателите.

С.Дж.

ВМА в София оказва 
медицинска помощ на 
принадлежащите към 
българското малцинство

Нуждаещите се от медицинска 
помощ, числящи се към българското 
малцинство в Сърбия, отново имат 
възможност да я получат и във Воен-
номедицинската академия в София. 
Поради Ковид пандемията бе прекра-
тено възползването на нашенци от услу-
гите на това лечебно заведение.

Сънародниците ни от района на Боси-
леградско, които имат нужда от специ-
ализирана медицинска помощ, могат 
да се обърнат за съдействие към КИЦ 
„Босилеград”. Българите от вътреш-
ността на Р Сърбия също ще могат да се 
възползват от медицинска грижа на ВМА 

чрез Генералното консулство в Ниш и 
Посолството на Република България в 
Белград, които от своя страна оформят 
списък с имената и го изпращат до Воен-
номедицинската академия в София. След 
което може да се организира и осъще-
стви отиването на преглед и лечение.

Влизащите граждани от Р Сърбия в 
България трябва да предоставят валиден 
цифров COVID сертификат или доку-
мент, доказващ преболедуване на коро-
навирус, или направен PCR или анти-
генен тест.

С.Дж.

Възстановена автобусната линия 
Ниш-София

От 21 март се възстановява авто-
бусната линия по направление 
Ниш-София, през Бела Паланка, Пирот, 
Димитровград, информираха от автога-
рата „Нишекспрес“. Автобусът тръгва 

от централната автогара в Ниш в 04:30 
часа и се връща от София за Ниш в 16 ч 
българско време.

С.Дж.

В крайградските местни общности 

Продължи 
асфалтирането на 
сокаците 

Тези дни в Царибродско продължиха 
работите по асфалтирането на сокаците 
в крайградските местни общности, която 
дейност се финансира от бюджета на 
общината. 

Държи се сметка и за хоризонталното 
и вертикалното отвеждане на атмос-
ферните води, с цел асфалтът да бъде 
устойчив възможно по-продължителен 
период от време. 

Работниците от пиротската фирма 
„Друмови А & Д” и жителите в сокаците 
в горната част на селището Белеш тези 
дни посетиха кметът Владица Димитров 
и помощникът му, задължен за пътната 
сфера, Жан Цоневич. Пред камерите 
на местната РТ „Цариброд” Димитров 
сподели впечатлението си, че гражда-
ните изпитват удовлетворение и добави, 
че поради този факт са удовлетворени и 

ръководителите на общината. 
Цоневич оцени, че работите вървят по 

график, подчерта, че проектът продъл-
жава и нататък и добави, че без асфалт 
все пак ще останат онези части на край-
градските селища, в които не са решени 
имоществено-юридическите въпроси, 
съответно тези, в които жителите 
твърдят, че площите всъщност са техни, 
а преди години, когато те или предците 
им са се заселвали в тях, помежду си са 
се договаряли да оставят място за създа-
ване на подстъпи до домакинствата им 
във вид на сокаци. Уличките им няма да 
бъдат асфалтирани, доколкото те продъ-
лжат да отстояват иска си, местното 
самоуправление да им даде парична 
компенсация за тези площи. 

Б. Димитров

В магазините в Цариброд 

Спокойно - всичко има! 
В царибродските магазини за храни-

телни и други стоки за бита тези дни 
направихме журналистическа проверка 
и стигнахме до следното заключение – 
липса на основни хранителни продукти 
няма. Вниманието си фокусирахме 
предимно върху олиото, брашното и 
захарта. Само в един магазин от 10-ината, 
които обиколихме, нямаше олио, но ни 
казаха, че се очакват доставки в най-скоро 
време. Цената на олиото в Цариброд, 
както впрочем и в цялата страна (да не 
кажем в целия свят) в някои от магази-
ните малко е отишла „нагоре”, но поскъ-
пването все пак не е много драстично – от 
около 180 на около 200 динара. 

Захар има навсякъде, докато в някои 
магазини е проблемно снабдяването с 
брашно в чували (10, 50 килограма), но 
по рафтовете има пакетирано брашно от 
един килограм. 

Тези дни в града се бяха разнесли 
слухове, че граждани на България идват 
и купуват големи количества олио, но 
след справка с работещите в магази-
ните научихме, че истината е „някъде 
помежду”, съответно – българските 

граждани наистина идват и купуват 
олио, но все пак в границите на раци-
оналната покупка – взимат по две-три 
бутилки. 

Следователно, гражданите на Цари-
бродско (а вероятно и на цяла Сърбия) 
поне засега не трябва да се притесняват 
по въпроса дали ще има достатъчни 
количества олио, брашно и захар. 

Нека да споделим и това, че кризата 
с основните хранителни продукти през 
последните седмици е в резултат на 
кризата в Украйна, предвид, че тази 
страна и Русия са производители на 
световно ниво на трите посочени основни 
хранителни продукта.

 Тези дни можахме да четем по 
медиите, че в България са регистри-
рани големи опашки за олио. РТС тези 
дни предаде трагикомичната новина, че 
в г. Бургас един 77-годишен гражданин 
починал на опашка, която се образувала 
за купуване на олио. Опашката била 
дълга 500-600 метра, информира посоче-
ната медия. 

Б. Димитров
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На 3 април в Сърбия 
ще се проведат 
парламентарни и 
президентски избори

Републиканската избирателна коми-
сия определи обобщената избирателна 
листа с кандидати за депутати и канди-
дати за президент на Република Сърбия 
за предстоящите избори на 3 април.

Избирателната листа за предсрочни-
те парламентарни избори включва по-
твърдените листи по реда на подаване 
на кандидатурите. Това са:

1. Александър Вучич - Заедно можем 
всичко

2. Ивица Дачич - Премиер на Сърбия
3. Съюз на войводинските унгарци - 

Ищван Пастор
4. Д-р Воислав Шешел - Сръбска ра-

дикална партия
5. Мариника Тепич - Обединени за 

победата на Сърбия (Партия на свобода-
та и справедливостта, Народна партия, 
Демократическа партия ДУВМ - ВМДК, 
Партия на македонците в Сърбия, Дви-
жение на свободните граждани, Обе-
динени профсъюзи на Сърбия „Слога“, 
Движение за промяна, Движение „Сво-
бодна Сърбия“, Влашка партия)

6. Д-р Милош Йованович - Надежда 
за Сърбия - Сръбска коалиция „Наде-
жда“ – Национална демократическа ал-
тернатива - Демократическа партия на 
Сърбия (ДСС) - За Кралство Сърбия (Мо-
нархисти) - Воислав Михайлович

7. Милица Джурджевич Стаменков-
ски - Сръбска партия „Заветници“

8. Завещание на мюфтията - Партия 
на справедливостта и помирението - 
Усама Зукорлич

9. Трябва - Действие - Екологично 
въстание - Чута - Да не давим Белград - 
Небойша Зеленович

10. Суверенисти - Саша Радулович 
(ДЕБ) - Милан Стаматович (ЗС) - Д-р Йо-
вана Стойкович (ЖЗС)

11. Бошко Обрадович - Сръбско дви-
жение „Двери“ - ПОКС - Милош Паранди-
лович - Патриотичен блок за възстано-
вяване на Кралство Сърбия 

12. Заедно за Войводина - Войводин-
ци (Демократичен съюз на хърватите 
във Войводина, Заедно за Войводина)

13. СДА Санджак - д-р Сулейман Угля-
нин

14. Борис Тадич - Хайде хора - Соци-
алдемократическа партия - Нова партия 
- 1 от 5 милиона - Толерантност на Сър-
бия - Обединено движение на зелените 

на Сърбия - Бошняшка гражданска пар-
тия - Партия на черногорците

15. Алтернатива за промяна - Албан-
ска демократична алтернатива

16. Коалиция на албанците от доли-
ната

17. Отвлечени бебета - Ана Пеич
18. Ромска партия - Сърджан Шайн.
В президентската надпревара влизат 

8 кандидати, а номерата им в избира-
телната бюлетина са определени чрез 
жребий. Ето го пълния списък с номера-
та на кандидатите за президент:

1. Миша Вацич, кандидат на група 
граждани „Сръбски патриот - Миша Ва-
цич“,

2. Биляна Стойкович, от коалицията 
„Трябва“

3. Бранка Стаменкович, от листата 
„Суверенисти“:

4. Здравко Понош, кандидат на коа-
лицията “Обединени за победата на Сър-
бия“

5. Милица Джурджевич Стаменков-
ски, кандидат на движение „Заветници“.

6. Александър Вучич, кандидат на 
СНС, СПС и Съюза на войводинските ун-
гарци

7. Милош Йованович, кандидат на ко-
алицията НАДЕЖДА

8. Бошко Обрадович, кандидат на ко-
алицията „Двери“ и ПОКС.

В неделя на 3 април едновременно с 
президентските и парламентарните из-
бори в Сърбия ще се проведат и местни 
избори в два града и единадесет общи-
ни. Местни избори ще има в градовете 
Белград и Бор, както и в общините Аран-
джеловац, Смедеревска паланка, Луча-
ни, Княжевац, Медведжа, Баина Баща, 
Долевац, Кула, Кладово, Майданпек и Се-
чань, както и в община Севойно в град 
Ужице. 

С решение на Министерството на дъ-
ржавната администрация и местното са-
моуправление от 18 март 2022 г. общият 
брой на вписаните пълнолетни граждани 
в избирателния списък за парламентар-
ните и президентските избори е 6 501 
689, а окончателният брой на избирате-
лите ще бъде определен три дни преди 
изборите, най-късно до 31 март.      

П.Л.Р.

Избори 2022 

В Цариброд 23 секции и малко 
над 8 хиляди избиратели 

В Цариброд за предстоящите парла-
ментарни и президентски избори ще 
има 23 избирателни секции. В града те 
ще са в: Народната библиотека „Детко 
Петров”, Стационара, Гимназията 
„Св. св. Кирил и Методий”, обекта на 
Детската градина „8 септември” на улица 
„Светосавска”, обекта на това ведомство 
на ул. „Бошко Буха”, Ценътра за култура, 
Основното училище „Христо Ботев”, 
Канцеларията на надзирателния орган 
на Кородор 10 и бившата Конфекция 
„Свобода”. 

В с. Желюша ще има две секции – в 
Клуба на пенсионерите и Културния 
дом, в с. Градине ще се гласува в сградата 
на някогашното училище, а избирателни 
секции ще има и в сградите на местните 
културни домове в селата: Лукавица, 
Гоин дол, Трънски Одоровци, Пъртопо-
пинци, Смиловци и Поганово, както и в 
местните кооперативни домове в селата 
Куса врана и Долна Невля. Гласоподава-

телите в района на Висока ще гласуват в 
приспособения обект за амбулатория на 
ДЗД в с. Каменица. 

В понеделник направихме последната 
справка с представители на Общинската 
избирателна комисия, от която полу-
чихме информацията, че тя е заключила 
избирателния списък на 18 март, като в 
него са залегнали имената на 8 038 изби-
ратели. Междувременно с процедура, 
проведена посредством избирател-
ната комисия на републиканско ниво, в 
списъка е добавено още едно лице. Доба-
вяне на нови имена в списъка е можало 
да става до средата на седмицата, но 
„Ново Братство”, поради крайния срок 
за набирането на материала за този 
брой, не бе в състояние да реагира 
„навременно”. Съответно, открита  била 
възможността в списъка да се озове още 
някой потенциален избирател. 

Б. Димитров

ОИК в Босилеград извърши 
необходимите подготовки за 
провеждане на изборите в неделя

7 228 пълнолетни граждани в Босиле-
градска община имат право да гласуват 
на парламентарните и президентските 
избори в неделя на 3 април.

Общинската избирателна комисия 
е извършила всички необходими орга-
низационно-технически подготовки 
за успешно провеждане на предстоя-
щите избори, а вече са пристигнали и 
бюлетините и другите изборни книжа 
от Централната избирателна комисия 
в Белград, казва секретарят на ОИК 
Миодраг Якимов. Той изтъкна, че своя 
вот гласоподавателите в нашата община 
ще могат да упражнят в 31-на избира-
телни секции - 4 от които ще са в Боси-
леград, 2 в село Райчиловци и 25 в оста-
налите села в общината и посочва, че 
посредством пощата вече са предоста-
вени призовки за гласуване на всички 
граждани, които имат правото да 
гласуват на предстоящите избори.  

Комисията е сформирала постоян-
ните състави на шестчленните секционни 
избирателни комисии, в чийто състав са 
предесдател, зам-председател и по двама 
членове и заместници. В постоянните 
състави на комисиите са представители 
на парламентарните групи в Народ-

ната скупщина на Република Сърбия, а 
техният брой е определен от Републи-
канската избирателна комисия спрямо 
броя на депутатите, които съответната 
партия или коалиция има в парала-
мента.

Изборния процес ще бъде контро-
лиран и от членовете на секционните 
комисии в разширен състав, предложени 
от представителите на партии, коалиции 
и кандидати за президент на републи-
ката, които участват в изборите. Почти 
всички кандидатски листи и канди-
дати за президент, са предложили по 
един член и заместник-член в състава на 
всичките 31-на секционни избирателни 
комисии.

Якимов съобщи, че изборите в Босиле-
градска община ще бъдат наблюдавани 
и от двама представители на Организа-
цията за сигурност и сътрудничество в 
Европа (ОССЕ).

Гласуването ще се проведе в неделя от 
7:00 до 20:00 часа, а както и досега изби-
рателните бюлетини в нашата община 
ще бъдат двуезични - на български и на 
сръбски език.

П.Л.Р.
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Благоустрояване на 
центъра на града  

Община Босилеград през тази година 
ще извърши цялостна реконструкция 
на Горната централна градска улица 
„Георги Димитров” - от моста на Добро-
долския поток до централното кръсто-
вище. Стойността на проектa възлиза 
на 9,6 милиона динара с ДДС. 80% или 7 
680 000 дин. от тази сума са осигурени от 
Кабинета на министъра Новица Тончев, 
отговарящ за развитието на неразвитите 
общини в Сърбия. Останалите 20% или 
1 920 000 динара ще бъдат отпуснати от 
общинския бюджет. 

От името на Община Босилеград 
договора за съфинансиране на проекта 
с Кабинета на министър Тончев подписа 
председателят на  Общинската скупщина 
Славчо Владимиров.

Ръководителят на проекта Даниел 
Зарев, член на Общинския съвет, заяви, 
че реконструкцията на Горната улица 
от моста на Добродолския поток до 
централното кръстовище включва 
ремонт на пътното платно, изграждане 
на нови тротоари, монтиране на ново 
осветление с LED осветителни тела, заса-
ждане на декоративни дървета, създа-
ване на нови зелени площи, детски 
площадки, пешеходни алеи, пейки, 
кошчета за отпадъци и пр. В рамките на 

благоустройствените работи е предви-
дено и изграждане на лятна сцена, която 
ще бъде разположена между сградите, 
пред трафостанцията. 

„Изказвам огромна благодарност 
към държавния връх на Сърбия и към 
Кабинета на министъра, отговарящ за 
развитието на неразвитите общини, 
за отпуснатите срдства за реализация 
на този изключителен проект“, казва 
кметът Владимир Захариев и изтъква, че 
центърът ще получи нов и модерен вид, 
което ще бъде от полза на всички граж-
дани. Той добави, че на Горната улица 
ще бъде издигнат и паметник на българ-
ския поет и революционер Христо Ботев. 

Кметът уточни още, че Община Боси-
леград вече отдавна е изготвила проект за 
благоустрояване на централната градска 
улица, с който е кандидатствала и спече-
лила конкурса при министерството.   

За реализация на проекти в 42 нераз-
вити местни самоуправления през 2022 
година от Кабинета на министъра, отго-
варящ за развитието на неразвитите 
общини, са одобрени общо 319 894 794 
динара. 

П.Л.Р.

В Царибродско 

Инсталирани апарати 
„Климерко” 

Неформалното екологично дружество 
„Еко Сърбия” от Враня в сътрудничество 
с „Интернет дружеството на Сърбия” в 
рамките на проекта „По-добър въздух за 

гражданите” обезпечи за Царибродска 
община 8 апарата „Климерко” за измер-
ване на качеството на въздуха. Четири 
от тях вече са инсталирани на улиците 
„Нишка”, „Власаки Алексов”, „Хилен-
дарска” и „8 септември”. 

„Климерко” апаратите измерват 
влажността и температурата на въздуха, 
както и концетрацията на PM 1, PM 2 и 
PM 10 частици. Софтуерът им е направен 
така на всеки 15 минути да измерва и 
представя актуалните стойности на пара-
метрите.  

В рамките на проекта „По-добър 
въздух за гражданите” такива апарати 
са инсталирани в много градове и 
общини в Сърбия, сред които са тези, в 
които живеят представители на нашето 
малцинство – Босилеград, Сурдулица, 
Пирот, Ниш и др. 

Б. Димитров

В Цариброд на ул. „Власаки Алексов” 

Подменят водопроводната мрежа 
В една от главните пътни артерии в 

квартала „Строшена чешма” – улица 
„Власаки Алексов”, тези дни започна 
подменянето на водопроводната мрежа. 
От предприятието „Комуналац”, което е 
извършител на работите, оповестиха, че 
те ще продължат около два месеца. 

Работите се провеждат от 7 до 15 часа 
всеки работен ден. През този период 
движението по улицата няма да е 

възможно. Алтернативните улици за 
минаване на превозни средства са „Стара 
планина” и „Косовска”.

Работи се по посоката север-юг. Ще 
бъдат реконструирани общо 400 метра 
от водопроводната мрежа. 

Дейността се финансира от бюджета 
на фирмата извършител. 

Б. Димитров 

На панаира на туризма в Белград 

Участва и ТО „Цариброд” 
Туристическата организация „Цари-

брод” участва в 43-ия Международен 
панаир на туризма в Белград, който 
се проведе от 24 до 27 март под мотото 
„Между планините и моретата”. 

Организацията представи местните 
мероприятия: „Царибродска шуше-
ница”, „Царибродски МТВ маратон”, 
проява, която в бъдеще ще се провежда 
под названието „Prženo&Fungi fest”, 
природните забележителности на Цари-
бродско и предимно районите в Стара 
планина и река Ерма, гостиличарско-хо-
телиерските мощности, възможностите 
за възстановяване в природата и др. 

За първи път бяха представени чети-
рите нови рекламни брошурки, изгот-
вени в ретро стил, съответно в черно-бяла 
техника. Те се отнасят до: гастрономията 
и потенциалите за престой в общината, 
културно-историческото наследство, 
мероприятията и природата и възстано-
вяването. 

Посетителите имаха възможност да 
опитат автентичните за Царибродския 
край вкусотии – шопска салата, шуше-
ници, старопланински кашкавал и сире-
нета. 

Б. Димитров
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Постановление на правителството на Република Сърбия:

Подкрепа на малките и средни 
предприятия и на предприемачи

Правителството на Република Сърбия 
прие Постановление за създаване на 
Инвестиционна програма "Възстано-
вяване и развитие", за предоставяне 
на системна подкрепа на сектора на 
малките и средни предприятия и на 
предприемачите. 

С реализацията на тази програма 
чрез подкрепа на нови инвестиции ще 
се осигури възстановяване и развитие 
на стопанските субекти в условията по 
време и след пандемията на коронави-
руса, запазване на заетостта, насърча-
ване на икономическото развитие на 
принципите на устойчиво развитие и 
конкурентоспособност чрез инвестиции 
в дигитализация и прилагане на нови 
технологии, обявено е на сайта на прави-

телството.
Право да кандидатстват за средства 

от тази програма имат предприятия с 
по-малко от 250 служители, ангажирани 
на пълен работен ден, както и стопански 
субекти със средна пазарна капитали-
зация или "Mid Cap" с минимум 250 
и под 3000 служители, също на пълен 
работен ден, които са частна или коопе-
ративна собственост и които са реги-
страни в Агенцията за стопански реги-
стри и други съответни регистри. 

Средствата за изпълнение на програ-
мата са осигурени от кредитната линия 
на Европейската инвестиционна банка 
и от средствата на Фонда за развитие на 
Република Сърбия.

П.Л.Р.

Цариброд 

Представен фонд за 
селскостопански производители 

В Цариброд тези дни бе представен 
Фонд за селско стопанство за регистри-
рани домакинства. Сформиран е в края 
на януари с подписаване на договор 
между местното самоуправление, 
Фондацията „Ана и Владе Дивац” и 
Регионалната агенция „Юг” от Ниш. В 
него са постъпили средства на стойност 
2, 5 милиона динара, предназначени за 
селскостопански производители в Цари-
бродско. 

На срещата говориха Драган Манчев, 
член на Общинския изпълнителен съвет, 
който се занимава с дейности, свързани 

с развитието на стопанството и селското 
стопанство в общината, и Бояна Кузе-
левич, координатор на посочената 
фондация. 

Присъстваха селскостопански произ-
водители от общината, както и гости от 
някои съседни общини. Междувременно 
е обявен и конкурс за разпределяне на 
средствата (крайният срок за подаването 
на искове е 10 април), а могат да канди-
датват регистрирани селскостопански 
домакинства, които активно се занимават 
с различни селскостопански дейности. 

Б. Димитров

Община Босилеград продължава сътрудничеството си с „Хелп“

Безвъзмездни средства за 
оборудване и материали за 18 лица 

Осемнадесет души от територията на 
Босилеградско, в присъствието на кмета 
Владимир Захариев и представители на 
германската хуманитарна организация 
„Хелп“, подписаха договори за дарения 
под формата на оборудване и материали 
в рамките на проекта „Помощ при 
заетостта и самостоятелната заетост на 
уязвими групи”, финансиран от швед-
ското правителство чрез Шведската 
агенция за международно сътрудниче-
ство за развитие „Сида“ и Община Боси-

леград. 
Най-малко 25 души ще бъдат подкре-

пени с безвъзмездни средства за обору-
дване със средна стойност от 2 000 и 
3 600 евро за започване или развитие 
на бизнес дейностите си. 20 души ще 
получат помощ в размер на 2 000 евро, 
а на петима ще бъдат предоставени по 
3 600 евро, но при условие за наемане 
на едно лице от регистъра на Нацио-
налната служба по заетост. Става дума 
за предприемачи, които имат регистри-

рани фирми, както и за собственици на 
действащи земеделски стопанства.

„В първата едногодишна фаза на 
проекта общата стойност на преките 
инвестиции, финансирани от швед-
ското правителство, е над 61 хилада евро, 
а Община Босилеград като партньор 
участва с над 20 000 евро или с около 
30% от общия бюджет на проекта”, каза  
кметът Владимир Захариев. Той уточни, 
че основното условие за кандидатстване 
за средства по проекта е желаещите да 
имат регистрирани собствени фирми 
или действащо земеделско стопанство, 
както и редовно да заплащат пенсионни 
и други осигуровки. 

„Инвестицията на „Хелп“ в Босиле-
град в предишните три проекта е над 200 

000 евро и с това сътрудничество допри-
насяме за намаляване на бедността, 
постигане на достойни условия за 
работа, осигуряване на по-добър достъп 
до пазара на труда и заетост на местните 
хора”, каза шефът  на канцеларията на 
„Хелп” във Враня Бане Станойкович и 
добави, че наскоро, а в зависимост от 
епидемиологичнaтa ситуация, ще орга-
низират бизнес обучения за лицата, 
които са получили дарения.  

Проектът на „Хелп“ - „Помощ при 
заетостта и самостоятелната заетост на 
уязвими групи”, чиято стойност е 2 876 
000 евро, е започнал миналата година и 
ще продължи до края на юни 2025 г. в 16 
града и общини в Сърбия.

П.Л.Р.

Босилеград 

Поредна кръводарителска 
инициатива за нуждите на ВМА в 
Белград  

66 босилеградчани дариха кръв в 
поредната доброволна акция по кръво-
даряване за нуждите на Военномедицин-
ската академия в Белград, която Община 
Босилеград организира заедно с местната 
организация на Червения кръст и Отдела 
за трансфузиология към ВМА Белград. 
Инициативата се проведе в заседателната 
зала на   общинската администрация в 
Босилеград при спазване на противоепи-
демичните мерки срещу ковид 19. Това е 
първата тазгодишна акция, която общи-
ната и ЧК организираха за нуждите на 
ВМА. 

Този път сред кръводарителите бяха и 
седем жени, а седем лица за първи път 
взеха участие в такава хуманна акция и 
дариха ценната течност. Включиха се 
и голям брой редовни кръводарители, 
сред които и Весна Николов, на която 
това бе 90-ото юбилейно даряване на 
кръв. Кампанията отново бе подкрепена 
и от членове на хуманитарното сдру-
жение „Коце заувек” от Враня. Всички 
дарители получиха ваучери на стойност 
500 динара за  храна и тениски.

Кметът Владимир Захариев, който 
и този път заедно с представителите на 
общинското ръководство взе участие в 
инициативата, изрази удоволствие от 
успешно реализираната акция.

„Това е поредният хуманен жест на 
нашите съграждани и знак на признател-
ност към  Военномедицинската академия 

в Белград и Военната болница в Ниш, 
ведомствата, в които са прегледани и 
лекувани над хиляда наши пациенти. 
Искам да подчертая, че ще продължим 
да се отзоваваме на техните призиви 
винаги, когато имат нужда“, каза Заха-
риев.

Въз основа на договора на общин-
ското ръководство със съответните репу-
бликански министерства и управлява-
щите във ВМА, лекарски екипи от ВМА 
в Белград и Военната болница в Ниш 
преди пандемията от ковид 19 редовно 
идваха в Босилеград и в местния Здравен 
дом провеждаха безплатни прегледи на 
гражданите от нашата община, с цел 
ранна диагностика и превенция. Освен 
това осигурено е и безплатно лечение 
на пациенти от Босилеградско във ВМА, 
както и изследвания на кръв в лаборато-
риите на тази болница. 

П.Л.Р.
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Благовещение – празникът на 
надеждата и вярата в доброто 

Предстои ни празникът на благата 
вест  за раждането на  Спасителя  на  
човечеството. Това е един от най-свет-
лите християнски празници, винаги се 
чества на 7 април / 25 март и то едно-
временно от всички основни христи-
янски деноминации. „Днес е начало на 
нашето спасение и явяване тайната от 
вечност: Синът Божи, Син на Дева става, 
и Гавриил благодатта благовестява…“ – 
се казва в празничния тропар. Благове-
щение е част от Великдeнския празничен 
цикъл. За спазващите Великия пост се 
разрешава риба.

На Благовещение отдаваме почит 
към едно от най-големите тайнства в 
християнството – вестта за непороч-
ното зачатие и раждане на Спасителя на 
човешкия род. Когато пречистата девица 
Мария получава благата вест, че ще стане 
Божия майка, се изпълнила надеждата 
на цялото човечество за изкупление от 
злото. Това радостно събитие било очак-
вано още от деня на грехопадението, 
когато Адам и Ева били изгонени от Рая. 
Именно заради първородния грях на 
своите предци човеците били „захвър-
лени“ на Земята да страдат – мъжът да 
изкарва прехраната си с пот на челото, 

а жената да ражда в мъки своите чеда. 
С идването на Спасителя грехът, който 
дошъл на света чрез човека, щял да бъде 
изкупен в лицето на Божия Син Иисус 
Христос. Затова празникът Благове-
щение до днес изпълва с радост всички 
вярващи, защото вещае по-добри и 
светли дни. 

Това е един от 12-те Господски Бого-
родични празници. В него ние отдаваме 
огромна почит както към самия Бог, 
затова, че е изпълнил своето обещание, 
така и към Божията майка. Тя със 
смирение приема думите на Архангел 
Гавраиил, че й е отредено да даде живот 
на Сина Божий. Поздравът, който той 
отправил първо към нея „Радвай се 
Благодатна, Господ е с тебе!“, я смутил. 
Като всеки вярващ в Бога тя приемала 
себе си за недостойна, а била най-чи-
стата от всички човеци, доколкото било 
възможно да има такава с нейното 
смирение. Затова и Бог избира нея да 
бъде майка на Сина Божий. Преданието 
учи, че още докато са били живи нейните 
родители, които били на преклонна 
възраст, тя прочела почти всички 
еврейски книги. Спокойно можела 
да чете още от малка, отличавала се с 

молитвите си в храма и всичките свеще-
ници се удивлявали на нейното непо-
рочие и чистота. Тя знаела и думите на 
Свети пророк Исаия „Девица ще зачене 
и ще роди син и ще му дадат името 
Емануил“, без да знае, че те се отнасяли 
за нея. В своето велико човеколюбие 
Господ дал на Божията майка онова, 
което са имали човеците преди грехо-
падението – да може да роди своя син 
в чистота, безболезнено и да остане пак 
дева. Това е нещо, което не се е случвало 
и няма да се случи, но при нея това става 
възможно по Божията воля. Затова тя не 
ражда така, както Бог заклева жените да 
раждат на този свят. 

За всички християни образът на 
Божията майка е особено скъп. Тя е 
връзката на човека с Бога. Неизброими 
са чудесата, които тя извършва, за да 
подкрепи страдащите и онеправданите. 

Тя е покровителка на целия христи-
янски род. Разбира се, тя закриля 
майките, родилките, вдовиците, сираче-
тата. Когато попитали един Свети отец, 
къде е Божията майка, той отвърнал, че 
тя е на земята между хората, за да носи 
утешение, да слуша болките на човеците 
и техните молитви и да ги пренася пред 
своя Син, застъпвайки се за тях. На едно 
нощно бдение в Цариград, на празника 
„Покров Богородичен“, молещите се 
видели как куполът изчезва и на негово 

място се появила Божията майка, заоби-
колена от множество ангели, държейки 
своя покров над богомолците в храма. 
С това тя показала своята постоянна 
закрила върху всички, които призовават 
нейното име. 

Именно на Благовещение Божестве-
ната премъдрост се въплъщава в утро-
бата на Света Богородица, чрез Светия 
дух, който слиза над нея и става част от 
нас човеците. „Всички тези празници и 
чествания, които църквата е отредила 
през вековете, са, за да ни напомнят 
за великото спасително Божие дело. 
Поради нашите човешки слабости и 
немощ, те са онези катализатори и 
моменти на Божие присъствие, които се 
случват по време на силна молитва, за да 
тържествува цялата вселена. През тези 
дни храмът е пълен. Как хората усещат 
и разбират празника в душата си, трудно 
може да се каже. Не самото присъствие в 
храма – да чуем службата и да си вземем 
нафора, а да съпреживеем това, което е 
преживяла Божията майка конкретно 
на този ден. Да усетим трепета й от това 
да види един от най-приближените до 
Бога ангели и да приеме думите му със 
смирение, вместо да се възгордее от тази 
велика чест.

Честито Благовещение на всички!
Подготви Д. Христова

(Без)смъртието на коня Дорчо

Това изключително интелигентно 
животно винаги търсеше закрила от 
мен, а след трагичната му кончина аз бях 
безкрайно опечален. 

Бях на шест години, когато баща 
ми доведе едно мъничко конче, което 
купил в съседното село. По това време в 
нашата долнолисинска махала „Леска“ 
нямаше домакинство без кон, за разлика 
от днес, когато във всичките 37 местни 
общности в  Босилерадска община няма 
повече от десетина коне. А то за хората 
преди конете бяха единственото товарно 
и превозно средство - за вършитба, 
за сватбари, за отиване на  годежи, за 
надбягвания на празника Тодорица... 
сиреч незаместимо домашно животно.

 Въпреки че бях малък, аз се любувах 
на кончето и постоянно се грижех за 
него. Милвах го, донасях му трева, вода... 
Затова и кончето, което нарекох Дорчо, 
изпитваше любов и нежност към мен и 
винаги търсеше моята закрила. Всъщ-
ност, това бе двустранна обич - непри-
нудена и искренa. И така ние раснахме 
по хълмистите предели с тучни ливади 
на Гложка планина, обраснали с ухаещи 
цветя и треви.     

Бях на осем години, когато направих 
първия си успешен опит да се кача на 
голия му гръб, да се хвана с ръце за 
гривата му и да потеглиме през пъстрата 
ливада, наречена „Зарок“. Когато 
спряхме, забелязах, че на Дорчо му 

харесва моето яздене.       
Догонвах дванадесетгодишна възраст, 

а любимецът ми вече израстна в едър 
и истински хубавец. По всичко надви-
шаваше останалите коне в махалата и 
галопираше много по-бързо от своите 
съперници. В това се уверяваха и моите 
другари - овчари и говедари от махалата. 
След коситбата в подножието на плани-
ната, надбягвахме се с конете от мест-
ността „Кукла“ до ручея Шупчи извор. 
На разстоянието от около четири кило-
метра, през вековна букова гора, Дорчо 
нямаше конкуренция. Състезанията 
продължаваха с години, а моят любимец 
винаги оставаше без истински съперник.

Веднъж едно момиче от махалата ми 
предложи заедно да заведем нейната 
кобила и моя кон на паша в планинския 
синор. При завръщане, когато вече напи-
раше булото на нощта, тя ме помоли 
аз да водя кобилата, тъй, че била много 
пъргава, а тя ще води моя Дорчо. На 
раздяла обаче забравихме да разменим 
добичетата,  защото изказвахме 
симпатии помежду си и бяхме се запри-
казвали. Сутринта майка ми ме събуди в 
леглото и извика: „Кьорчо, къкво клюсе 
си вкарал в обора?“. Разбрах грешката 
и я успокоих, че Дорчо незабавно ще 
се върне. И наистина, след малко чухме 
цвиленето му в двора - успял да скъса 
оглавника и се измъкнал от чуждия обор. 

От нашия плевник до брега под пътя 
баща ми бе сложил две греди, на които 
слагаше дърва, които режеше с бичкия. 
Поради нехайност, без да се съобразя с 
това препятствие,  веднъж яхнах Дорчо 
и поехме по пътя към плевника с пълен 
галоп. Ударих с гърди в гредите и паднах 
от коня в полусъзнание. Дорчо бе 
застанал до мен и громко цвилеше. Баща 
ми разбрал, че се случва нещо необик-
новено и дотича веднага. Видя, че съм 
наранен и със  счупен пръст, и ме занесе 
вкъщи. След няколко дена се възстанових 
и  продължих другаруването си с моя 
любимец. 

Една заран баща ми сложи на Дорчо 
самара с два празни чувала и потегли за 
Сурдулица да купи царевица, тъй, че по 
това време я нямаше в тукашните мага-
зини. При завръщане до водоцентра-
лата „Върла 1“ под Власина, където пътя 
е много тесен, на среща им се движил 
голям камион. Дорчо се изплашил и 
скочил от пътя в дълбокия басейн. Баща 
ми втренчил погледа си към водата, 
смаян и обезумен. Набързо обаче конят 
излязъл на брега без самара и чувалите 
с царевица. Животното си имало късмет, 
а баща ми бил безкрайно щастлив от 
самоспасяването му без оглед на факта, 
че останал без самара и чувалите.

Но не винаги щастието се повтаря. 
Зимата бе доста снежна, а бе се образу-
вала и дебела ледена покривка. Дорчо 
и останалият ни добитък отиваха сами 
до насрещната долина да пият вода, 
понеже нашия извор бе заледен. И това 
утро Дорчо се бе отправил към водопоя, 
намиращ се след тясната пътека, мина-
ваща през гъстата букова гора. За 
нещастие той се подхлъзнал на един от 
завоите и се строполясал в стръмнината, 
дълбока около 30 метра. Ударил с глава 
в една вековна бука и останал на място 
мъртъв. Намерихме го неподвижен, 
с отворени очи  и с крака изправени 
нагоре. 

Тук, на мястото на злополуката, изко-
пахме дълбока яма и положихме тялото 
на Дорчо. След това на кората на буката 
изрязахме името му и сложихме кръст. 

Такава бе кончината на моя Дорчо! 
Неотдавна минах по пътеката, на която 
той пострада. За съжаление буката я 
нямаше - някой я бе изрязал за огрев.

След всичко, сега от време на време 
Дорчо ми идва насън. Яхвам го като дете 
и се радвам от все сърце. За съжаление, 
събуждам се разочарован, че сънят ми не 
е продължил по-дълго! 

Бивш журналист на 
в-к „Братство“

Вене Велинов
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За историята на 
откриването на 
босилеградската 
гимназия 

Във вихъра на Втората световна война 
групичка свободоумни и ученолюбиви 
босилеградчани тръгват на път за София. 
Целта на тяхното пътуване е аудиенция 
при Негово Величество цар Борис III, за 
да го молят да открие гимназия в Боси-
леград, тъй като преди това са изчер-
пани всички средства, като молби до 
министъра на народното просвещение 
проф. Борис Йоцов и най-различни 
молби за ходотайстване на хора, близки 
до двореца, а свързани по различни 
причини с Босилеградски край. 

Преди това просветният министър 
проф. Борис Йоцов идвал в Босилеград 
през месец май 1941 г., за да осведоми 
босилеградчани, че гимназия няма да 
бъде открита, понеже наблизо имало 
гимназии в Трекляно и Кюстендил не 
е далеч... , и не било реално да има още 
една гимназия толкова наблизо. Тогава, 
пред старата община, мястото на днеш-
ната Поща, правдолюбивият Георги 
Янев Чипев - редови капитан, изусква 
сабята си и произнася следните думи 
към министър Йоцов „..Ти няма да 
даваш гимназия. Иди си оттук докато си 
още жив - има кой на нас да ни я даде!“ 
Случилото се било фактически повод 
да се сформира инициативен комитет, 
който да избере кой да ходи при царя и 
да търси да се открие гимназия. 

След няколко проведени събрания, 
сформирана била десетчленна делегация 
в състав: Димитър Янев Чипев - запасен 

подофицер от Босилеград, Владимир 
Димитров Жижов - книжар от Босиле-
град, Любен Василев Чипев - шофьор 
от Босилеград, Никола Василев Христов 
- търговец от с. Извор, Станиша Илиев - 

Бано - предприемач от с. Божица, Борис 
Янакиев Пейчов - кюрчия от с. Горна 
Любата, Боянка Симеонова Найденова 
- мома от Босилеград, Мара Стойнева 
Минчова - мома от Босилеград, Милка 
Станишева Илиева - мома, Станка Тодо-
рова Чипева - учителка от Босилеград. 
Уточнена била и  датата на аудиенцията 
- 10-и юни 1941 година.

Делегацията влиза в една от прием-
ните зали в двореца, предварително 
предупредени да внимават какво прика-
зват пред царя, тъй като той е  запознат с 
всичко. Изведньж влиза царят без шапка, 

във военна униформа и ги приветства, на 
което те му отвръщат. Тогава той тръгва 
да се ръкува с всеки, запознавайки се с 
техните проблеми. Като изрежда всич-
ките, любезно пита: "С какво мога да 

услужа?" В един глас всички отговорили: 
„Искаме гимназия Ваше Величество - не 
искаме при очи да бъдем слепи!“ Той 
отива към бюрото, взима лист хартия 
и записва, след това се обръща и казва: 
„Имате гимназия!“. В тоя миг с неиз-
мерна радост всички от делегацията 
падат на колене и отговарят в един глас: 
„Благодарим Ваше Величество!“  След 
това царят се извинява, че е възпрепят-
стван поради държавнически ангажи-
менти, а и война е, и че не може да се 
присъедини да се почерпят. Казва им, 
че дворцови хора ще ги заведат в някой 
красив хотел да погостуват на царска 
разноска, след което се сбогувал с тях.

Излизайки от двора със сияние в 
очите, делегацията си прави снимки за 
спомен, които са запазени до наши дни. 

Делегацията поднася и подаръци на 
царя: малка мъжка нашенска носия за 
престолонаследника Симеон - калпак, 
свински цървули, червен пояс, както 
и носия за  принцесата Мария Луиза -  
малка сая, скутаче и копринена риза.

Веднага след заминаването на деле-
гацията подаръците били изложени в 
дворцовия музей. 

Първият директор на Смесената 
босилеградска гимназия „Княгиня 
Мария Луиза“, която отначало е клон 
на Треклянската гимназия, а по-късно е 
станала самостоятелна, е Вълчко Иванов 
Тошев, мъж на учителката Станка Тодо-
рова Чипева.

Спомените за събитията, свързани 
с откриването на босилеградската 
гимназия, разказал Владимир Димитров 
Жижов, а на нашата редакция ги предо-
стави внучката му Евгения Миланова, по 
баща Жижова, понастоящем психолог в 
нашата Гимназия.

Тази интересна история прочете и 
председателят на Националния съвет 
на българското малцинство в Сърбия 
Стефан Стойков на тържествената сесия 
на НС, проведена на 2 март т.г., при 
внасянето на предложението - босиле-
градската гимназия да понесе първона-
чалното си име „Княгиня Мария Луиза”.

П.Л.Р.

Делегацията пред входа на Двореца. Отляво надясно: Борис Янакиев Пейчов, Станиша Илиев - Бано, Станка Тодорова Чипе-
ва, Мара Стойнева Минчова, Димитър Янев Чипев, Никола Василев Христов - Бата, Милка Станишева Илиева, Боянка Симео-
нова Найденова, Владимир Димитров Жижов и Любен Василев Чипев. Крайният е дворцов чиновник.  

На нея са: Георги Янев Чипев, брат му Димитър Янев Чипев, Стефан Станков Стермецки, Боянка Симеонова Найденова, Вла-
димир Димитров Жижов, Мара Стойнева Минчова, Асен Александров Чипев, Станиша Илиев - Бано, Милка Станишева Илиева, 
Борис Янакиев Пейчов, Надежда Чипева, Никола Василев Христов - Бата, Любен Василев Чипев.
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КУЛТУРА

Общински преглед на 
рецитатори в Босилеград 

За поредна година Културният център 
„Босилеград” със съдействието на основ-
ното училище и Гимназията организира 
мероприятието общински преглед на 
рецитатори под название „Поета на моя 
народ”, в което участваха над 30 ученици 
от основното училище и Гимназията. 

Рецитаторите бяха разделени в три 
възрастови категори - от I до IV клас, от 
V до VIII и гимназисти, а по трите най-у-
спешни от всяка възрастова категория се 
класираха за окръжния преглед, който 
ще се проведе на 6 април в Сурдулица.

Според регламента учениците декла-
мираха по едно стихотворение, чието 
времетраене трябваше да е не повече от 
3 минути. Изпълненията им оценяваше 
журито в състав - Йелена Стойкович 
Стоянов, преподавтел по сръбски език 
в тукашната гимназия, Йелена Пенев, 
журналист в Радио Босилеград, Силвана 
Стоянчова, преподавател по сръбски 
език в ОУ, Весна Николова, начален 
училтел, и Крум Георгиев, също начален 
учител. 

Първо място при учениците от начал-

ните класове спечели Мартин Миленов 
от четвърти клас, на воро се класира 
третокласничката Анастасия Цеков, а 
на трето - второкласничката Милица 
Иванов.   

Теодора Рангелова от осми клас бе 
най-успешна при учениците от V до 
VIII клас. Второ място завоюва Драгана 
Николов от шести клас, а на трето се 
нареди петокласничката Мария Тодоров.  

Най-успешна сред учениците от 
Гимназията бе Андрияна Илиев от втори 
клас, второ място спечели връстничката 
й Наталия Миткова, а трето - първоклас-
ничката Ясмина Митов. 

На най-успешните ученици органи-
заторите връчиха скромни подаръци - 
ученически пособия и други награди. 

За разлика от предишните години 
този път окръжния преглед на рецита-
тори ще се проведе онлайн, като Култур-
ният център е заснел с камера изпълне-
нията на победителите и ги е изпратил 
до организаторите на окръжното състе-
зание в Сурдулица. 

 П.Л.Р.

На 25 март в Центъра за култура в Цариброд 

Премиера на нова пиеса 
Царибродският театър „Христо 

Ботев” миналия петък представи на 
сцената новата си пиеса „Лелята на 
Чарли”, създадена преди повече от 100 
години от английския писател Томас 
Брaндън. В комедията се проявиха арти-
стите: Милош Георгиев, Милан Андре-
евич, Боян Милев, Анджела Делчева, 
Хелена Стоянова, Ана Кирова, Драголюб 
Пейчев, Надица Илиева и Борис 
Лазаров. 

Режисьор и сценограф бе опит-
ният местен театрален деец Слободан 
Алексич. Подбор на костюмите бе дело 
на колежката му от Пирот Наталия 
Гелебан. 

Междувременно във вторник на 29 
март пиесата бе изиграна за втори път. 
Билетите за потворението бяха прода-
дени дни преди това, което показа, 
че спектакълът е предизвикал голям 

интерес сред любителите на театъра. 
В рамките на отбелязването на 

Свотовния ден на театъра – 27 март, 
царибродската публика имаше възмож-
ност да види не само пиесата, но и 
изложба на десетки портрети на сръбски 
артисти от миналото – Милена Дравич, 
Павле Вуисич, Слободан Алигрудич, 
Мира Ступица и редица други. Проявата 
бе организирана във фоайето на Центъра 
за култура. Творбите са изработени в 
най-различни техники – рисунки, масло 
върху платно и др. 

Междувременно експозицията бе 
изместена в местната галерия, като 
любителите на театралното и филмово 
изкуство в общината имат възможността 
да я разгледат още известен период от 
време. 

Б. Димитров 

КОНКУРС

„Съвременна българска художествена литература без граници“
2022

Националният дарителски фонд „13 века България“ обявява конкурс на тема 
„Съвременна българска художествена литература без граници“. Той ще се проведе 
през 2022 на територията на Република България. Със свои творби в него могат да 
кандидатстват автори от всички общности на българи по света, които са навършили 
21 години и са български граждани, постоянно пребиваващи извън територията 
на България или такива с доказан български произход, с адрес в чужбина. Според 
регламента на конкурса номинациите за литературни произведения на автори 
от българската  диаспора следва да бъдат направени от българските общности, 
културните клубове, сдруженията на автори с регистрация на територията на 
съответната държава. Те са в три категории: роман/новела, сборник разкази, 
стихосбирка. След журиране на представените проекти ще бъде излъчен по един 
победител във всяка една от категориите. Материалното изражение на наградата 
представлява отпечатването на трите отличени творби в България от Университетско 
издателство „Св. Климент Охридски“, като НДФ „13 века България“ финансово 
обезпечава материалите и консумативите за отпечатването на всяка една от тях в 
размер до 3 000 лв.

Организатори на конкурса са Администрацията на Президента на Република 
България и Национален дарителски фонд „13 века България“. 

Целите на конкурса са да подкрепи творчеството на български език без географски 
ограничения, да подпомогне отпечатването на отличените от компетентно жури 
стихове и белетристика, да популяризира литературните произведения на българската 
диаспора в България и сред българите по света, да съдейства за запазването на 
българската книжовност, традиции, култура и език.

Регламентът за участие в конкурса, е утвърден от Управителния съвет на НДФ „13 
века България“,  и може да бъде прочетен ТУК

Формуляр за кандидатстване и всички необходими задължителни документи ТУК
Примерна декларация за съгласие за участие в конкурса ТУК
Срокове за провеждане на конкурса :
3 март – начало  на периода за кандидатстване в конкурса 
30 юни – краен срок за кандидатстване
до 15 септември – обявяване на наградените
октомври, ноември и декември – отпечатване на произведенията 
За контакт: bezgranitzi@fund13veka.bg,   www.fund13veka.bg

Перица Донков участва в 
изложба в Баня Лука

На 18 март в Каменната къща на 
крепостта Кастел в Баня Лука бе открита 
изложбата ART & FACTS, която е 
авторски проект на Асоциацията за 
подобряване и развитие на визуалните 
и изящни изкуства ART-ZUM от Белград, 
наречена „80 и 90 днес”. 

ART & FACTS включва селекция от 
творби на художниците: Александър 
Рафайлович, Аница Вучетич, Дария 
Качич, Добривое Кръгович, Драгана 
Илич, Драгослав Кърнайски, Душан 
Петрович, Джордже Црънчевич, Игор 
Антич, Мария Драгойлович, Милета 
Проданович, Милица и Владимир 
Перич, Нина Донков, Нина Тодорович 
Койич, Слободанка Ступар, Сърджан 
Апостолович, Владимир Ристивоевич и 
Здравко Йоксимович.

Над една трета от участниците 
(седем от тях) са носители на престиж-
ната награда на Политика за най-добра 
изложба на годината в Сърбия: Алек-
сандър Рафайлович (2004), Владимир 
Перич Талант (2005), Аница Вучетич 
(2008), Мария Драгойлович (2009), 
Здравко Йоксимович (2016), Милета 
Проданович (2017) и Перица Донков 
(2019), а десет участници са препода-
ватели във факултети и художествени 
академии, където преподават на бъде-
щите художници.

Целта на изложбата ART & FACTS не 

е да установи обективен ъгъл на наблю-
дение, защото той не съществува. Вместо 
това целта е да позволи и насърчи 
експериментирането и изследването на 
нови възможности във възприятието на 
произведение на изкуството.

С.Дж.

Световният ден на 
поезията

Денят на пролетното равноден-
ствие, 21 март, неслучайно съвпада със 
Световния ден на поезията. Равноден-
ствието вече ни говори за настъпване на 
пролетта и на пробуждане на природата. 
По същия начин поезията пробужда 
най-хубавите струни в човешката 
душа, разцъфтява по-доброто в човека. 
Поезията носи вяра в един по-хубав свят, 
тя е човекознание.

От 1999 година насам се празнува 
Световният ден на поезията. Решението 
за учредяване на празника беше взето по 
инициатива на ЮНЕСКО, а от Органи-
зацията на ООН на Генералната конфе-
ренция, проведена в Париж.

Целта на този ден е да популяризира 
четенето, писането и публикуването на 

поезия по света и, както пише в деклара-
цията на ЮНЕСКО, „да даде признание 
и сила на националните, регионалните 
и интернационалните организации за 
поезия“.

Подчертавайки огромната сила на 
поетичното слово, ЮНЕСКО отбелязва, 
че е необходимо да се привлече внима-
нието на обществеността. За постигането 
на тази цел е необходимо да се насърчи 
дейността на издателства, които се 
опитват да предадат лиричната линия на 
обикновените слушатели.

Поетичното слово има за цел да 
сближи хората по целия свят в преслед-
ване на доброта, мир и съвършенство. 

С.Дж.
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Междуокръжна волейболна лига „Лесковац“

Босилеградска „Младост” 
е вицешампион

Волейболистите на босилеградска 
„Младост” завършиха на второ място 
тазгодишното издание на Междуокръ-
жната волейболна лига Лесковац. От 10 
изиграни мача „зелените” завоюваха 
25 точки, като осъществиха 9 победи и 
допуснаха само една зауба.  

В последния кръг нашите волейбо-
листи спечелиха като домакини срещу  
„Топличанин“ от Прокупле с 3:2 гейма. 
Срещата бе изиграна във физкултурната 
зала на ОУ „Георги Димитров” в Босиле-
град. 

Всички дейности на волейболния 

отбор „Младост” финансира Община 
Босилеград. 

Шампион на Междокръжна волей-
болна лига „Лесковац“ за сезон 
2021/2022 е „Ябланица” от Медведжа с 
27 спечелени точки. Въпреки че, както и 
„Младост”, волейболистите от Медведжа 
имат 9 победи и една загуба, решаващ за 
печелене на титлата бе броят на спечеле-
ните геймове.  

Новият сезон в МВЛ ще стартира през 
есента.

П.Л.Р.

Окръжни състезания по футзал в Сурдулица 

Босилеградските 
ученици стигнаха до 
полуфиналите 

Отборите на Основното училище 
„Георги Димитров“ и Гимназията в 
Босилеград стигнаха до полуфиналите 
на окръжните състезания по футзал 
за ученици от основните и средните 
училища, които се проведоха в зала-
та-балон в Сурдулица. Ръководители на 
нашите съсезатели бяха преподавате-
лите по физическо възпитание Михайло 
Йойич и Борис Чипев. 

Първо място при учениците от основ-
ните училища спечели отборът на ОУ 
„Йован Йованович Змай” от Сурду-
лица, докато със шампионската титла 
при гимназистите се сдоби отборът на 
Техническото училище от Владичин хан. 
Победителите в турнирите се класираха 
за републиканската надпревара. 

П.Л.Р.

В ОУ „Георги Димитров” в Босилеград

Пробен окончателен изпит
Във всички основни училища в 

Сърбия, включително и в босилеград-
ското ОУ „Георги Димитров”, на 25 и 
26 март бе проведен пробен оконча-
телен изпит за осмокласниците. Първия 
ден „малките абитуриенти”  решаваха 
тест по математика, а на втория - тест 
по сръбски, съответно майчин език, и 
комбиниран тест, който включваше 
въпроси по биология, химия, физика, 
история и география. Всеки тест съдър-
жаше по 20 въпроса или задачи, разде-
лени на три нива - основно, средно и 
напреднало. 

През учебната 2021/2022 година в осми 
клас в Босилеградска община се учат 51 
ученици - 44 в централното училище 
в града, 3 в Долна Любата, 2 в Бистър и 
по 1 в Горна Лисина и Горна Любата. 
От общо 51 осмокласници, 8 са се учили 
изцяло на майчин български език, а 43 на 
сръбски език. 

Съгласно препоръките на Мини-

стерството на образованието, науката 
и технологичното развитие, по време 
на тестовете в класнате стая имаше 
максимум 15 ученици и един дежурен 
учител. Необходимо бе да се спазва 
разстоянието от два метра между учени-
ците, докато носенето на маски не бе 
задължително. 

Резултатите от пробния окончателен 
изпит не се съобщават официално, тъй 
като целта на   организирането му е да 
се провери нивото на знанията на учени-
ците и да се утвърди върху какво трябва 
да наблегнат до официалния изпит.

На пробния окончателен изпит в 
основните училища в Сърбия са се явили 
над 64 000 осмокласници. 

Официалният окончателен изпит за 
осмокласниците ще се проведе на 27, 28 
и 29 юни.

П.Л.Р.

Босилеград

Започна реконструкция 
и доизграждане на 
детската градина

В двора на детската градина в Боси-
леград се извършват строителни работи 
по реализацията на проекта „Рекон-
струкция и доизграждане на детската 
градина „Детска радост’”. 

След като бяха разрушени сградата, 
в която престояваха децата от преду-

чилищния курс, и навесът между двата 
обекта на детската градина, миналата 
седмица започна строежът на нов обект 
върху основите на разрушената сграда. 

Проектът „Реконструкция и доиз-
граждане на детската градина” Община 
Босилеград реализира с финансова 

подкрепа на Министерството на труда, 
заетостта, социалната политика и воен-
ните ветерани, а изпълнител на рабо-
тите е фирмата „ДХЦ Инженеринг” от 
Белград. 

Кметът Владимир Захариев посочи, 
че стойността на проекта е около 106 
милиона динара, а освен изграждането 
на нов обект за обучение на деца в преду-
чилищния курс той включва и цялостна 
реконструкция на сградата, предназна-
чена за престой на малчуганите от 3 до 
5-годишна възраст, както и изграждане 
на помещения за детски ясли. 

Захариев изтъква, че изказва огромна 
благодарност към държавния връх на 
Сърбия и съответното министерство, 

които са откликнали позитивно на иско-
вете на общинското ръководство и са 
осигурили средства за реализацията на 
този изклкючително важен проект за 
нашата община. Той изтъква, че с рели-
зацията на проекта ще бъдат създадени 
много по-качествени условия, както за 
престой и обучение на малчуганите, така 
и за  работа на служителите във ведом-
ството. 

Захариев подчерта, че с изпълнителя 
на работите - фирмата „ДХЦ Инже-
неринг” от Белград, е договорено за 
реализацията на проекта да не наемат 
лица извън Босилеград, а  да ангажират 
тукашни строителни работници. 

П.Л.Р.

В петък в НБ „Детко Петров” 

Промоция на книга на Сретен Райков 
В Народната библиотека „Детко 

Петров” в петък на 1 април ще се 
проведе промоция на книгата „По пъте-
ките на живота”, автор на която е цари-
бродчанинът, който от години живее в 
гр. Панчево, Сретен Райков. 

Става дума за автобиографична 
книга за неговия живот, която излезе от 
печат преди няколко седмици. Райков 
е по произход от царибродското село 
Драговита. Семейството му се е пресе-
лило в Цариброд, така че има къща и в 
този град, в който пребивава от време 

на време, по-точно през последните 
години все по-малко, предвид, че е 
навлязъл в сериозна възраст (83 г.). Брат 
е на покойния Раде Шофьора, а чичо 
на небезизвестните царибродчани Аца 
Радин Бояджията и Верица Фризьорката. 

Животът на Райков е бил много инте-
ресен. На младини е бил в затвори в 
България и Сърбия, работил е в Либия...  

Началото на проявата е насрочено за 
18 часа. 

Б. Димитров
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Водоравно: 1. Името на боксьора Парлов. 
4. Известна специализирана болница в 
Златибор. 9. Гальовното име на поп-рок певеца 
Александър Рахимовски. 10. Състезание по 
ветроходство или гребане. 11. Египетски бог 
на слънцето. 12. Френско женско име. 14. 
Възможна опасност. 17. Животно в пустините 
(мн.ч.). 18. Регистрационен знак за Пирот. 
19. Американски боксьорски шампион от 
миналото (Мухамед). 20. Град в Източна 
Сърбия. 21. Голям камион за транспорт. 22. 
Женко украинско име. 23. Област в Палестина. 
24. Наречие, означаващо съгласие. 26. 
Лилия (галь.) 27. Дворец (син.). 28. Призив, 
повикване. 29. Известен френски колоездач 
от миналото (Бернар). 30. Инициалите на 
сръбския историк Екмеджич. 31. Марка 
българска бира. 33. Нечистотия по тялото или 
дрехите. 34. Река в Беларус. 35. Остатък от 
сума след плащане. 

Отвесно: 1. Английско мъжко име. 2. Името 
на индийски художник от персийски произход 
(Риза Херави). 3. Лично местоимение. 4. Откъси 
от книги, които се четат пред слушатели. 5. 
Крайморски балнеосанаториум в Черна Гора. 
6. Фамилното име на някогашния генерален 
секретар на ОН (Бутрос Бутрос). 7. Наречие 
в разговорния български език, означаващо 
защо или защото. 8. Тихомир Арсич (иниц.). 10. 
Част от тялото - от шията до ръката (мн.ч.). 12. 
На първо място, преди всичките. 13. Морски 
разбойник. 14. Мюсюлмански празник. 15. 
Иван Лилов (иниц). 16. Някогашният вратар 
на „Хайдук” от Сплит и националния отбор 
на СФРЮ (Душан). 17. Който се занимава с 
кулинарство. 18. Град в Италия. 20. Името на 
държавния секретар на САЩ от 2001 до 2005 
г. (Пауъл). 21. Световен първенец по шахмат 
(Михаил). 23. Горан Антов (иниц.). 25. Външен 
(твърд) слой. 27. Писалка, перодръжка. 30. 
Легенда, сказание (син.). 32. Две същи гласни. 
33. 11 и 18 буква.
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Разговор с най-
добрата спортистка на 
Царибродска община за 
2021 г. Милица Стоицева 

Мотив да продължа още по-усилено 
 Здравей, Милица! Неотдавна бе 

провъзгласена за най-добра спор-
тистка в Царибродска община за 2021 г. 
Очакваше ли да получиш едно такова 
признание и какво то представлява за 
теб? 

- Вижте, мен за втори път ме провъз-
гласяват за най-добра спортистка на 
общината, така че не мога да кажа, че 
не съм очаквала, съответно, че съм била 
изненадана. Нека да отбележа, че веднъж 
ме бяха провъзгласили и за най-успешна 
млада спортистка в общината. Що се 
отнася до втората част на въпроса ви, 
разбира се, че поредното признание 
ми прави изключителна чест. Мета-
форично казано, то ще представлява 
попътен вятър за мен, съответно мотив 
да продължа още по-усилено и по-у-
спешно. 

 От колко години се занимаваш с 
лека атлетика и кои са твоите дисци-
плини? 

- С лека атлетика се занимавам от 10 
години. Понастоящем тренирам и в 
София, в който град следвам. Състезавам 
се в дисциплините спринт на 60, 100 и 
200 метра. 

 Имаш ли някакви особени амбиции 
в този спорт, които би искала да 
осъществиш? 

- Ами, амбициите ми са да чупя 
личните си рекорди и да изпълня норма 
за някое по-голямо състезание по лека 
атлетика. 

 Съществуват ли хора, които имат 
особени заслуги за резултатите, които 
досега си осъществила в леката атле-
тика и на които чрез вестника ни и 
този разговор би желаела да благо-
дариш? 

- Бих искала да благодаря на треньо-
рите ми Душица Трайкович и Алек-
сандър Марков. Те са най-заслужилите за 
всечки мои резултати в леката атлетика. 

 Интересува ни има ли си актуал-
ната най-дбора спортистка на Цари-
бродска община приятел? 

- Има си... 
 Би ли споделила пред вестника 

ни най-основните ти биографични 
данни? 

- Родена съм през средата на юни 
2002 година в Пирот. Живея в крайград-
ското село Желюша. Следвам финанси в 
София. 

 Благодарим ти за разговора за в-к 
„Ново Братство” и ти пожелаваме 
много успехи, както в леката атлетика, 
така и в живота. 

- Благодаря и на вас. 
Разговора води: Б. Димитров



12 31 март  2022 годинаХУМОР, САТИРА, ЗАБАВА
novo.bratstvo.rs

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В СЪРБИЯ
Първият брой излезе на 15 юли 2016 г.  
Издава: Издателство “Ново”Братство”, Ниш, 
“Кей 29 декември” - 8 
ОСНОВАТЕЛ НА ИЗДАТЕЛСТВОТО: 
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРИТЕ В СЪРБИЯ

• Директор на Издателството и гл. и отговорен редактор: Мила Васов 
• Редакция: Бобан Димитров, Петър Рангелов, Даниела Христова, Сунчица Бойкова и Снежана Джелич
• Технически редактор и компютърен дизайн: Ивица Миленкович 
• Електронна поща: prelombratstvo@gmail.com • Телефони: Директор: (тел./факс) 018 242-700, 
• Вестникът излиза два пъти в месеца. Ръкописите не се връщат. 
• Собствени приходи 330-3002545-68, CREDIT AGRICOLE.
• Печата: “Врбас комерц”, Ул. “Кнеза Михаила Обренович” 47, 18000, Ниш, тел./факс +381 (18) 576 283

CIP -  Каталогизациjа у публикациjи
Народна библиотека Србиjе, Београд
323.15+659(497.11)
ISSN 2466-4707 = Ново Братство
COBISS.SR-ID 224701964 

Водоравно: 1. Мате. 4. „Чигота”. 9. Аки. 10. Регата. 11. Ра. 12. Натали. 14. Риск. 17. Камили. 18. Пи. 
19. Али. 20. Кучево. 21. Тир. 22. Олена. 23. Газа. 24. Ако. 26. Лила. 27. Палат. 28. Зов. 29. Ино. 30. Ме. 
31. „Ариана”. 33. Кир. 34. Нача. 35. Ресто.

Манчин рабуш 

Шашавлъкат йе 
заразна болес! 

Здравейте, братстваджийе! Абе, усука 
се работа, па на нигде. Не се завърши 
йош йедъният рат, оно поче другьият. Ви 
се сигурно съга питате кой йе първият, 
йер се за другьият сечате, нали? Епа, 
първият рат йе свързан с коронуту. 
Некоя будала напраил у лабораторию 
коронавирус и пущил га у народ, та ни 
напраи голему белю. Малко ли народ 
измре, малко ли економията стагнира та 
поче инфлация...

Я, разбира се, несъм толкова паметан 
да оценюйем дали йе короната вещачкьи 
или природан вирус, ама слушам внима-
телно докторйете на кои веруйем и 
извлачим си свои заключци. Ньекня 
на телевизиюту излезе оная докторка 
Даница и рече ко досъга у медицинуту 
нейе бил забележен коронавирус кой 
се понаша исто на плус 50 и минус 50 
степени и додаде ко йе това вещачкьи 
вирус. Е-е, исто сам мислеял и я. Какви 
слепи мишеви, какви люскавци, какъв 
Вухан, какви бакрачи. Това чудовище е 
„измиксано” у некою лабораторию и йе 
пущено да мори народ. 

Съга па почеше да се бию нащи 
словенскьи брайкя, пак почеше скупо-
тийе, несташице... Пак беремо ядове. 
Народ се унервози, уплаши, узпаничи... 
Пак нища не може да прикажемо од 
живот. Питам се – докига? 

Тия дни срето у чаршиюту Мику 
Живцатога, а он, ядан, се разтресал ко 
питийе и не види нища пред себе си. 
Малко йе по-млад оди мене, работеше 
у Гумаруту у валяруту, ама у йедну фазу 

на животат се малко ко насмете, па му 
валякат стеше руку одкьине. Руково-
диоците видоше да не може више да 
работи тую работу, па га преместише 
на ланацат, ама и тамо не може да 
издеяни, дека се некако бърже унервози, 
узпаничи, па почнье да се разтриша 
и усмита другьи. Накрай га преба-
цише на пакованьето, та там работи 
неколко године и изкара пензию. Пощен 
човечек, ама све тураше насърце, та му 
живците беоше попущили арно. Малко 
му требеше да се изнервира. Доста 
йе човек само с кьибрит да кресне и 
Мика изгори целият. Идеше, сирома, 
редовно при нервните доктори, а народ 
ко народ, надену му прекор Живац. 
И тека си остаде Мика Живацат. Оно, 
руку на сърце, не беше убаво що га тека 
кърстише, йер на болку човек не требе 
да се радуйе. Бог и рогове да ни даде, 
морали би да гьи носимо, нали? 

Мика се у чаршиюту беше толко 
замлатил да не примечуйеше никога. 
Навил шиюту на йедну страну, ударил 
йедногледицу. Подокну му: 

- Куде си, бе, Мико, ошка те несъм 
видел! Кво праиш? 

Мика: - О-о, Манчо, здравей! Изви-
няве, нещо ми нейе добре, па варкам у 
амбулантуту да ме шприцую. Кока ми се 
притисакат пак дигал до небесата. 

Я: - Е, кво йе било, бе, Мико, кво си се 
па съга наядовил? 

Мика: - Абе, Манчо, ко да се не 
ядовим, те са йе изборната кампаня, па 
се наслуша свакакве глупости и ми стану 

лоше. 
Я: - Па, що, бе, Мико, гледаш ка видиш 

да не си кадър? 
Мика: - Па, навикал сам, очу да будем 

информисан... 
Я: - Ама, нейе зор да гьи гледаш свите, 

ако си веч имаш партию, за кою че 
гласаш, осталите гьи зарежи. 

Мика: - Ама, имам си партию, за кою 
че гласам, ама очу да видим кво и другьи 
предлагу. Те, например, йедни оче да 
върчаю кралятога. И ко съга да се човек 
не нервира? Що че ни на нас краль? 

Я: - Ама, Мико, съга ли че се нервираш 
и за това. Нека си они орате, нека 
върчаю и краля, и цара, и султана... Нека 
върчаю кога си очею. Друго, кво те йош 
изнервира? 

Мика: - Па, те, йедни рекоше ко че се 
залагаю у свако село да има амбуланта. Е, 
кико мож у свако село да има амбуланта, 
ка има села у коя више нема нийедън 
човек, а у млого села гьи има само по 
неколко? 

Я: - Е-е-е, и ти си се и затова 
изнервирал... А за кво се йош изнервира? 

Мика: - Йедни па рекоше ко че се боре 
за това свака кукьа и зграда у Србию да 
има изолацию... 

Я: - Аха, далье? 
Мика: - Трекьи па рекоше ко че се 

боре за това на сваког човека у Сърбию 
да буде доступна здравствена защита! 
Кока она и съга нейе доступна за свакога. 

Я: - Слуше, Мико, де я съга да ти 
кажем нещо за добро. Ти ако свакога 
слушаш, мож само да си напраиш пакос 
и да завършиш тамо куде не требе, да ти 
се народ йош повише шегуйе. Тия поли-
тичари си се боре за влас, то йест - за 
положаи и паре. Сечаш ли се ко преди 
године йедни обикаляоше кукьете и 
зградете по Цариброд и потъбнюваше 
народ да потписуйе некакву петицию у 
градът да се отвори породилище. Цари-
бродската деца да се не раджаю повише 
у породилището у Пирот, йер у тия 

случай уж че гьи асимилираю. Е, тия 
не беоше размислили колко паре че ни 
требу да опремимо породилище у Цари-
брод. А що йе йош по-важно, беоше 
пресметнули това колко деца се раджаю 
годишнье у общинуту и колко че требе 
медицинскьи работници да запослимо 
и плачамо у това наше породилище 
– барем три доктора, барем десетина 
сестре, акушеркье... И они требе да чекаю 
да се у общинуту просечно на свака три 
дъна роди по йедно бебе. Сечаш ли се? 

Мика: - Да, бе, сечам се. 
Я: - Е, и требеше ли да гьи послушамо? 
Мика: - Па, разбира се, да не! 
Я: - А чул ли си за оную приказку ко 

после Другьият светскьи рат комуни-
стите ишли по селата и обещавали све 
и сваща. Дошли у йедно село, събрали 
селяците, а оно били само старци и 
бабичкье, и ньим говорили: „Че ви 
напраимо амбуланту и че ви доведемо 
зубара да ви оправля зубите!”. А селя-
ците им одговорили: „Нема за кига, 
немамо више зуби”. Комунистите ньим 
одговорили: „Че ви напраимо зуби!” 
Настаили далье: „Че ви напраимо мос!”. 
А селяците рекли: „Па, немамо реку”. 
Комунистите одговорили: „Че ви дове-
демо реку!” Па настаили да бълскаю: „Че 
ви напраимо школу.” Селяците одго-
ворили: „Па, немамо деца.” А комуну-
стите се издрали ядосано: „И деца че ви 
напраимо!” 

Мика: - Ха, ха, ха.... Абе, Манчо, я не 
съм чул за тую приказку! Ха, ха, ха..., па 
това млого смешно... 

Я: - А чул ли си за приказкуту ко у 
време на комунизамат селяци у йедно 
село се били събрали у църкву да славе 
некакъв верскьи празник и да се помоле 
на Богатога. Разбрал това йедън комуни-
стичкьи руководилац, отишъл у селото, 
затекал селяците у църквуту и почел да 
зева: „Куде йе тия Бог! Куде йе, да га я 
видим!” Йедън селяк га питал: „Можеш 
ли ти да си видиш мозакат?” Комуни-
стата му одговорил: „Па, не могу. А що 
ме това питаш?” Селякат му рекъл: „Това 
що не можеш да си видиш мозакат, озна-
чава ли да га немаш?” 

Мика: - Ахаха..., ха, ха, ха.... Аууу...., 
и за това не съм бил чул, Манчо! Абе, 
ти кве си гьи знаял, това млого смешно, 
ахаха..., ха, ха, ха... Ей, па ти ме с тейе 
приказкье развесели и съга ми уобще 
више нейе лоше. Поче убаво да се 
осечем. Нечу ни да идем у амбулантуту... 

Я: - Епа, Мико, хуморат йе терапе-
утско средство. Лековно... И не требе 
више свакога да слушаш, йер ако свакога 
слушаш и ако на свакога ядуйеш, мож 
да пошашавееш и да дойдеш до зло. 
Млого шашави на тия свет има, Мико, 
а шашавлъкат йе заразна болест. Поне-
кигаш йе доста човек нещо да ти каже, 
да те достави до памет, па да ти се упали 
сияличката. 

Мика си весел отиде дома, а я га 
одгледа и си помисли: Е, Мико, Мико, 
толкье године ти минуше преко тинта-
руту, а нища не може да научиш за 
животат. 

Айд, уздравлье, братстваджийе!


