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СКЪПИ СЪНАРОДНИЦИ,

В навечерието на най-светлите христи-
янски празници – Бъдни вечер и Рождество 
Христово, и настъпващата Нова 2023-та 
година ви желая здраве и успешна реали-
зация на вашите копнежи и желания!

В навечерието на святата нощ, когато 
светът с нетърпение очаква Христовото 
Рождество и с трепет посреща вече прекра-
чващата прага Нова година, когато всеки 
гледа с надежда към 2023-та и тихо се моли 
за божието благоволение, за мир и благо-
дат, за здраве и благоденствие, когато вяра-
та в по-доброто предстояще отваря хорски-
те сърца за съпричастност и милосърдие 
към ближния, нека си пожелаем спокойни 
и щастливи бъдни дни, сбъднати мечти, 
сполука, обич и късмет, доверие, успех и 

просперитет. Коледа е символ на вярата, 
надеждата и любовта. Нека бъдем доброна-
мерени и състрадателни, да има светлина в 
домовете ни, надежда в душите ни и вяра в 
решенията ни.

Краят на годината е времето, когато 
слагаме на везната стореното през тази и 
правим планове за нови неща през след-
ващата година. Искам да подчертая, че На-
ционалният съвет на българите в Сърбия и 
през 2022 г. поддържаше отлично сътрудни-
чество с държавното ръководство на Репу-
блика Сърбия и съответните министерства, 
благодарение на което бяха реализирани 
редица инициативи. И през следващата го-
дина ще полагаме максимални усилия да 
превъзмогваме разногласията, пристрасти-
ята и различията и да се обединявам око-
ло общите каузи, а всичко с цел създаване 
на по-добри условия за упражняването на 
правата на българите в Сърбия, икономиче-
ското развитие на общините, в които живее 
компактно българско население и опазване 
на нашето културно и историческо наслед-
ство.

Нека през следващата година да проя-
вяваме смелост и мъдрост, да сме изпълне-
ни с вяра, надежда и любов, а в сърцата ни 
да цари доброта и съпричастност. Да имаме 
нови поводи да се гордеем с постигнати ре-

зултати и с повече реализирани проекти и 
заедно с общи усилия да градим по-добро 
бъдеще за децата ни.

Времето, в което живеем, е динамично. 
Нека се помолим през 365-те дни на Нова-
та година то да е мирно и благодатно!

Стефан Стойков 
Председател на НС на българите в Сър-

бия

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

Скъпи съграждани, 
От свое лично име и от името на общин-

ското ръководство най-сърдечно поздра-
вявам всички жители на общината по слу-
чай настъпващите Коледни и Новогодишни 
празници! 

Обръщам се с благодарност към всички 
вас – жителите на община Босилеград, за 
доверието, за труда и за любовта ви, обе-

динени от една обща идея да превърнем 
нашата община в едно по-добро място за 
живеене. Мога да кажа, че преминахме 
успешно през предизвикателствата на из-
миналата 2022 гоодина и вярвам, че и през 
2023 година ще продължим заедно да раз-
виваме нашата община чрез ползотворно и 
успешно сътрудничество помежду ни! 

2022-ра бе година на редица реализи-
рани проекти в нашата община. Благода-
рение на съвместни усилия на общинското 
ръководство, общинските организации, 
институции и благодарение на изключител-
ната подкрепа на държавното ръководство 
начело с президента Александър Вучич 
успяхме да реализираме редица жизнено-
важни проекти в нашата община, с които се 
създават по-благоприятни условия за живот 
и работа на всички жители на общината. 
Успешно работихме в името на общата цел 
- да осигурим по-добри условия и проспе-
ритет за всички граждани. Ще се стараем 

заедно с вас и през Новата година да ре-
ализираме още нови проекти, с които ще 
продължим да развиваме и подобряваме 
живота в нашата община. 

Усилията и усърдната работа винаги но-
сят положителни резултати. Нека да проя-
вяваме смелост, да сме изпълнени с вяра, 
надежда и любов, а в сърцата ни да цари 
доброта, хармония и добронамереност! С 
пожелания за много здраве, щастие, благо-
получие, късмет и успех, на всички съграж-
дани честитя Новата 2023 година! 

Нека бъдем по-добри, по-смирени и тъ-
рпеливи, защото положителната промяна 
настъпва тогава, когато на първо място об-
лагородим отношенията си един към друг, а 
след това осъзнаем, че сме част от едно об-
щество, което може да върви напред само 
единно.

Нека са благодатни дните ни, изпълнени 
с хармония и светлина!

Владимир Захариев,  кмет на Община 
Босилеград

Поздравителен адрес от председателя на 
Националния съвет на българското нацио-
нално малцинство в Сърбия Стефан Стой-
ков по случай Коледните и Новогодишни 
празници

Скъпи читатели,

Нека тези светли Коледни и Новогодишни 

празници положат началото на една 

година,
в която здравето, щастието и успеха са 

ваши постоянни спътници, а радостта от 

тях – необозрима.

Честито Рождество Христово и щастлива 

Нова година!

Редакцията на в. „Ново Братство“

ИНТЕГРИРА МУЛТИКУЛТУРАЛНОТО РАЗВИТИЕ МЕЖДУ СЪРБИЯ И БЪЛГАРИЯ
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Стефан Стойков 
отново председател 
на НС

Извънредно положение 
в Пирот след изтичане 
на амонякстр. 3 стр. 2
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Юбилейна X Kоледна благотворителна акция

Събрани са 13 920 лева
В рамките на X-ата Коледна благотво-

рителна акция, организирана от боси-
леградското Сдружение ГЛАС, бяха 
събрани 13 920 лева от различни орга-
низации, предприятия, частни лица и 
семейства.

Сдружението ГЛАС – Босилеград 
отбеляза седмата годишнина на прес-
клуба на БТА в Босилеград, когато бяха 
обявени сумата, събрана от благотво-
рителната инициатива, и носителят 
на тазгодишната награда „Максим 
Минчев”.

Благотворителната инициатива бе 
подкрепена от представители на кампа-
нията „Успели българи дават личен 
пример”, олимпийския медалист – 
боксьора Тервел Пулев, актрисата Елена 
Карабойчева и режисьора, продуцент 
и водещ Атанас Михайлов. На търже-
ството присъстваха и евродепутатът 
Петър Витанов, бившият председател на 
Народното събрание Димитър Главчев 
и Христо Стоянов, писател от Габрово с 
потекло от нашия край.

Тази година бяха събрани рекордните 
13 920 лева, които ще бъдат използвани 
за подкрепа на различни хуманитарни и 
младежки инициативи в Босилеградско 
през 2023 г. На търг бяха продадени и 

три картини на босилеградските автори 
– Александър Захариев, Сандра Стои-
менов и Любиша Пенев, а средствата 
от тях бяха причислени към събраната 
сума. От началото на инициативата за 
изминалите десет години са събрани 
общо над 63 000 лева.

Художникът Любиша Пенев от Боси-
леград е носителят на тазгодишната 
наградата „Максим Минчев” за принос в 
развитието на гражданското общество и 
демократичните ценности. 

Любиша Пенев се е дипломирал във 
Факултета по изкуство на Универси-
тета „Неофит Рилски“ в Благоевград, 
специалност Графика, в класа на проф. 
Атанас Дафинов. Пенев е основател на 
Босилеградската школа по анимация  
„Маниме“, която взема участие в между-
народни фестивали за детска анимация 
в Сърбия и България. Председател е на 
съюза на акварелистите на Сърбия и 
член на Българския съюз на художни-
ците. В настоящия момент преподава 
изобразително изкуство в Основното 
училище ,,Георги Димитров’’в Босиле-
град, а през свободното си време работи 
с талантливи босилеградски деца в музи-
кална и грънчарска работилница.

Й.П.

Отлага се приемането на 
България в Шенгенското 
пространство

Българският президент Румен Радев 
участва в редовното заседание на Евро-
пейския съвет в Брюксел и там заяви, 
че е убеден, че България ще влезе след-
ващата година в Шенген и то най-късно 
през октомври. Той добави, че ще се 
направи всичко възможно това да стане и 
по-рано. Изтъкна важността на приемане 
на два важни закона от страна на парла-
мента. Това са закони за отговорност на 
главния прокурор и за антикорупция.

Темата за Шенген не е в официалния 
дневен ред на заседанието, но България и 
Румъния заявиха готовност да я поставят 
на най-високо ниво отново, след като 
бяха блокирани на 8 декември.

Българският държавен глава добави: 
„Това е важно за развитието на страната, 
за европейското бъдеще на страната, 
за възхода на българската икономика, 
за стандарта и качеството на живот в 
България. Влизането в Шенген означава 
моментално да се премахнат огромните 
опашки по границата ни с Гърция и 

Румъния. Ще има и положителен ефект 
върху туризма.“ 

Той изтъкна, че държавите от ЕС и 
европейските институции оценяват 
полаганите от страна на България 
усилия за охрана на границата.

С.Дж.

След заседанието на Съвета на ЕС 
по правосъдие и вътрешни работи ста-
на ясно, че България няма да стане 
част от Шенгенското пространство. 
„За“ това решение се обявиха 25 ми-
нистри, двама са „против“. За влизане-
то в Шенген е необходимо единодушно 
решение. На заседанието се гласува за 
влизане в Шенген на България, Румъ-
ния и Хърватия. Гласуването беше 
общо за България и Румъния, а отдел-
но за Хърватия. Хърватия е одобрена и 
влиза в Шенгенското пространство от 1 
януари 2023 г. Румъния и България не 
са одобрени. Нидерландия и Австрия 
гласуваха „против“.

Забранява се влизането на най-
замърсяващите автомобили в 
широкия център на София

Столичният общински съвет реши, 
че от 1 декември 2023 г. ще влезе в сила 
забрана за влизане в центъра на София 
на най-замърсяващите автомобили. 
Забраната ще важи от декември до края 
на февруари. Решението беше взето 
след приемането на доклада за промени 
в Наредба за създаване на зони с ниски 
емисии на вредни вещества във създуха 
на столицата на Р България.

Председателят на Съвета уточни, че 
широкия център на София ще бъде 
обособен като малък ринг и че забра-
ната няма да засяга живеещите в зоните, 
както и хората с увреждания.

Камери ще следят нарушителите 
в града, а санкциите ще се налагат 

съгласно Закона за чистота на атмос-
ферния въздух.

Ограничението ще засегне не най-ста-
рите, а най-замърсяващите автомо-
били, които след годишните технически 
прегледи са получили най-ниската 
екологична категория. Мярката е на 
пръв поглед непопулярна, но тя е част 
от борбата на Столичната община за 
по-чист въздух и грижа за здравето на 
жителите на София.

По думите на председателя на Съвета, 
тази мярка не е измислена от Столич-
ната община, а е широкоразпространена 
европейска практика.

С.Дж.

Извънредно положение 
в Пирот след изтичане 
на амоняк

Товарна композиция, превозваща 
амоняк,  се обърна край град Пирот 
на 25 декември. Четири цистерни 
дерайлираха и се озоваха в дере край 
река Нишава, като по сведение на 
фирмата собственик на товара са 
изтекли най-малко 20 тона амоняк.

Двама души починаха, а около 50 
бяха интоксикирани в резултат на 
изтичането на товара. В град Пирот 
е обявено извънредно положение 
заради високите нива на амоняк в 
атмосферата, а властите призоваха 
жителите да не напускат домовете 
си. Училищата и предприятията 
не работят присъствено. Водоснаб-
дяването в града не е засегнато от 
инцидента. Препоръчва се обаче 
на хората да не излизат от домо-
вете си и да не използват водата от 
чешмите.

Осем души са изпратени за 
лечение в Ниш, а останалите са 
настанени в клиниката в Пирот, 
съобщи кметът на Пирот Владан 
Васич. Един от хората, приети в 
болницата в Пирот след инцидента, 
е починал. Още не е сигурно, че 
непосредствена причина за смъртта 
му е изтичането на амоняка, тъй 
като мъжът е имал тежки здра-
вословни проблеми.

Засега не е ясно какво е причи-
нило дерайлирането на влака. 
Според Франс прес композицията 
е дошла от България. По-късно това 
потвърди и българският зам.-ми-

нистър на транспорта  Красимир 
Папукчийски пред Би Ти Ви. Според 
него обаче няма как да се търси отго-
ворност от българска страна, тъй 
като инцидентът е станал на терито-
рията на Сърбия. „Всички 20 вагона 
са френски и немски, като са транс-
портирани от български частен 
оператор в направление Белград“, 
посочи заместник-министърът.

Кметът на Пирот заяви на 27 
декември, че вече има две мобилни 
станции за измерване на качеството 
на въздуха. Той уточни, че гражда-
ните могат да проверяват качеството 
на въздуха и концентрацията на 
амоняк чрез сайта pirot.kosava.net.

„Качеството на водата, особено в 
река Нишава, от данните взети на 
26 декември вечерта показват спад 
на амоняк в Бела паланка. Ако тези 
оптимистични прогнози продъ-
лжат, очаквам да отменим препоръ-
ката за затваряне на училищата 
и от 28 декември те да започнат 
присъствено обучение, както и 
трудовите организации да започнат 
работа“, каза Васич и добави, че 
извънредното положение няма 
да бъде отменено, докато не бъде 
отстранен целият товар от релсите и 
околната среда.

Пътуването към Пирот по маги-
стралата е пренасочено по обикол-
ните пътища, което натоварва 
движението.

С.Дж.
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АКТУАЛНИ ТЕМИ
Учредително заседание на НС на българското национално малцинство

Стефан Стойков отново 
председател на НС 

Учредителното заседание на Нацио-
налния съвет на българското национално 
малцинство в Сърбия се проведе на 16 
декември в заседателната зала в сградата 
на Общинската администрация в Боси-
леград. Същия ден на първото редовно 
заседание Стефан Стойков отново бе 
избран за председател на НС.

На заседанието присъстваха 16 от 
общо 19 членове. Съгласно временния 
правилник за работа на учредителното 
заседание, определен от Министерството 
за държавно управление и местно само-
управление, най-напред бе избрано 
тричленно работно председателство в 
състав – Лилянка Василова – най-въз-
растен член на новия състав на съвета, 
и двамата най-млади членове – Стефан 
Стойков и Бранислав Васов от Цари-
брод. След това Стойков прочете и връчи 
удостоверенията на всички новоизбрани 
членове, с което приключи учредител-
ното заседание.

На заседанието присъства и помощ-
ник-министърът на човешките, малцин-
ствените права и диалога Биляна 
Маркович.

,,Националният съвет е ключов орган 
на малцинственото самоуправление, 
който представлява националното 
малцинство в областта на образованието, 
културата, информирането и служебната 
употреба на езика и писмото. Затова НС 
трябва да идентифицира предизвика-
телствата, пред които се намира българ-
ското национално малцинство, да бъде 
първата стъпка, която ще разбере и ще 
работи за решаването на проблемите 
им. Необходимо е взаимно сътрудни-
чество на всички членове на съвета чрез 
диалог и обмен на информации. Ресор-
ното министерство ще продължи да 
засилва консултативните процеси и 
подобряването на сътрудничеството на 
националните съвети с други министер-
ства и институции. Под мотото „Ние 
всички заедно правим Сърбия”, мини-
стерството и занапред ще разпростра-
нява духа на толерантност, интеграция, 
взаимно разбирателство и сътрудниче-
ство. Бюджетът, предвиден за всички 
национални съвети на националните 
малцинства в Сърбия, които са 24, за 2023 
г. е увеличен с 20 процента’’, заяви г-жа 
Маркович.

Веднага след учредителното заседание 
се проведе и първото редовно заседание 
на новоучредения Национален съвет на 
българското национално малцинство, 
на което по предложение на Владимир 
Захариев, носител на листата ,,Това сме 
ние - Природно движение - Владимир 
Захариев“ Стефан Стойков отново бе 
избран за председател на НС.  12 от 
присъстващите гласуваха „ЗА“, 3-ма 
„Против“ и 1 беше „Въздържан“.

Изказването на председателя на Наци-
оналния съвет Стефан Стойков:

Благодаря на всички, които са се 
вписали в Отделния избирателен списък 
на българското национално малцинство 
в Сърбия, общо 16 573 души, а аз мисля, 
че ни има много повече. Благодаря на 
всички, които участваха в изборите, 
както и на всички, които подкрепиха 
нашата листа „Това сме ние – Природно 
движение - Владимир Захариев”. Специ-
ална благодарност изказвам към водача 
на нашата листа и кмет на Община 
Босилеград Владимир Захариев, който 

ме предложи за този пост, което за 
мен представлява голяма чест. Искам 
да благодаря и на всички членове на 
НС, които подкрепиха моята кандида-
тура, както и на всички сънародници 
в Сърбия. Надявам се, че ще оправдая 
вашето доверие. Поста председател на 
НС, както и досега, ще изпълнявам без да 
получавам принадлежности. 

НС и в бъдеще ще бъде отворен за 
разговори и договори с всички  сдру-
жения и хора, които желаят добро на 
малцинството. В самото начало искам 
да подчертая, че ние сме българи, които 
живеят и работят в Сърбия, съгласно 
конституцията и законите на Р Сърбия. 
Смятам, че трябва да си знаем историята 
и да я уважаваме, но историята трябва да 
оставим на историците и да се обърнем 
към бъдещето. Ние живеем в 21-ви век 
и трябва да се застъпваме за повиша-
ване на жизнения стандарт и за подо-
бряване на условията за осъществяване 
на правата на българското национално 
малцинство в четирите области, които 
са в компетенция на Националния съвет 
- образование, култура, информиране и 
служебна употреба на езика и писмото.

В сферата на образованието ще продъ-
лжим превеждането на учебниците за 
основното училище и гимназията на 
български език. Миналата година започ-
нахме превод, корекция и печат на учеб-
ници по български език по новата учебна 
програма на Република Сърбия. Учени-
ците от първи, втори, пети и шести клас 
на основното училище и първи клас на 
гимназията вече получиха учебниците. В 
момента се чака одобрение на Министер-
ството на образованието на Република 
Сърбия, за да започне превода на учеб-
ниците и за останалите класове. Те са 
безплатни за учениците, а разходите са 
за сметка на НС и Община Босилеград. 
Благодаря на Посолството на Република 
България в Белград, на Министерството 
на образованието на Република Сърбия 
и на преводачите. Отново апелирам 
към всички сънародници в Сърбия да 
се замислят за значението на образова-
нието на майчин български език. Скоро 
ще раздадем учебниците и на учениците 
в първи клас на гимназията в Цариброд. 
Искам да посоча, че с помощта на общи-
ната и благодарение на разговорите с 
директорите, учителите и родителите, 
в основното училище в Босилеград 
има паралелки на български език във 
всички класове (с изключение на 1 клас), 
а надяваме се в най-близко бъдеще да 
бъдат открити паралелки на български 
език и в основното училище в Цариброд.

Също така НС ще продължи да 
награждава трите първокласирани състе-
затели на Републиканското състезание 
по български език, както и учениците 
на випуска, с парични награди от 5 до 
10 хиляди динара. Наградите на най-у-
спешните ученици ще бъдат връчвани на 
3 март по повод Деня на Националния 
съвет. Тази година за първи път в Босиле-
град в организация на Съвета се проведе 
пилотен проект „Подготовка на кади-
дат-студентите в България“, който, ако 
даде резултати, от следващата година ще 
започне да се провежда и в Цариброд.

По време на мандата ми ще се старая 
и да възстановим първоначалното 
название на босилеградската гимназия 
„Княгиня Мария Луиза”, което задей-

ствахме преди няколко години.
Що се отнася до информирането, 

искам да посоча, че НС със съдействието 
на Община Босилеград ще продължи 
финасово да подкрепя Нова радиоте-
левизия Босилеград и „Ново Братство”, 
чийто е и основател. Ще положим 
усилия да осигурим стабилно финан-
сиране на „Ново Братство” и начин за 
решаване на проблемите с дълговете на 
„старо” „Братство”. 

В областта на служебната употреба 
на езика и писмото мога да кажа, че в 
Босилеградска община с години съще-
ствува възможност да се получат двуе-
зични документи в общинската адми-
нистрация, полицията, съда, Здравния 
дом, училищата и в други общински и 
държавни институции. По иск на граж-
даните се издават двуезични актове за 
раждане, за сключен граждански брак, 
удостоверения за гражданство, за съди-
мост и др. В рамките на проекта, финан-
сиран от Съвета на Европа, в Босилеград 
вече са поставени двуезични табели с 
названията на населени места, улици и 
институции. Тези неща се реализират и в 
други общини в Сърбия, в които живеят 
българи.

Когато става дума за сферата на култу-
рата, важно е да подчертая, че НС със 
съдействието на общините отбелязва 
всички значими дати от българската 
култура и история. Бих изтъкнал, че и в 
Босилеград и в Цариброд се организират 
театрални представления, фестивали, 
изложби и други мероприятия, с цел 
опазване на културната идентичност на 
българите в Сърбия. НС отделя средства 
и за финансиране на мероприятия от 
особено значение на българското нацио-
нално малцинство.

Подчертавам, фокусът на НС ще бъде 
в подобрение на отношенията между 
Сърбия и България, които сега са добри, 
но трябва да станат отлични.

От свое лично име и от името на 
Националния съвет на българското 
национално малцинство в Сърбия, на 
всички граждани на Босилеград и Цари-
брод, както и на всички наши сънарод-
ници, където и да живеят в Р Сърбия, 
честитя Новогодишните и Коледните 
празници с пожелания за мир, крепко 
здраве, много любов и щастие.

От Ангел Йосифов, член на листата 
„Група гласоподаватели: Корени – 
Владица Димитров”, научихме, че носи-
телят на листата Владица Димитров ще 
подаде оставка в Националния съвет, 

както заради бройните му ангажименти, 
така и заради това, че вижда, че по тоя 
начин няма смисъл да се работи. ,,Ние 
сме дошли като членове на НС, зад нас 
стоят 70% от гласоподавателите в Цари-
брод. Инициалната си цел в Цариброд 
ние я постигнахме и абсолютно сме 
представители на българите в Цариброд. 
Благодаря и на тези 72-ма в Босилеград, 
които са ни подкрепили. Винаги съм бил 
ЗА да работим заедно, но в истинския 
смисъл. 

Според мен има много нелогичности 
по отношение на гласуването, особено 
в Ниш. В Цариброд има 100 невалидни 
бюлетини, а в Босилеград почти няма. 
Не мога да кажа, че вие не сте спечелили 
350 гласа в Цариброд, но в Цариброд 
всички имаха наблюдатели. Tова, че ние 
в Босилеград не сме имали наблюдатели, 
нито сме дошли да се представим, озна-
чава, че още от началото сме смятали, че 
няма смисъл да идваме.” 

Нa изявлението на Йосифов носи-
телят на листата „Това сме ние - 
Природно движение - Владимир Заха-
риев“ отговори: „Това, че в Босиелград 
не е имало невалидни бюлетини показва, 
че това, което е било в кутийката, така 
си е написано. Колкото има повече 
невалидни бюлетини означава, че може 
би, повтарям - може би, е имало нева-
лидност и в преброяването на гласо-
вете. Вашите 100 невалидни бюлетини 
повече предизвикват съмнение, че в тях 
е имало и наши. Това, че ние сме имали 
контрольори на 15 от 25 места, означава, 
че е трябвало да имаме и на другите 
10. Вашите граждани с гласовете за нас 
показват, че имаме голяма подкрепа в 
Община Цариборд. Благодаря на всички 
царибодчани, които в нас разпознаха 
братя и изказаха желание да работим 
заедно.”

„Ние не се сърдим на никого, нямаме 
причина да се сърдим, а съгласен съм 
само с едно и подкрепям това, че трябва 
да се въвеждат паралелки на български 
език в основните училища и гимна-
зиите в Босилеград и Цариброд, където 
аз със сигурност имам заслуги, като по 
времето докато аз бях председател на 
НС беше въведена първата паралекла 
на български език в босилеградската 
Гимназия.

Искам да видя НС да работи по друг 
начин,  не само да говорим и да повта-
ряме нещо. Ние практически искаме 
с тези 13 члена да понесете отговор-
ност за работата на съвета. Няма да 
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С решение на ОИС в Цариброд 

Общинската управа ще купува 
автомобил втора употреба 

Общинският изпълнителен съвет в 
Цариброд взе решение да се купи авто-
мобил втора употреба за нуждите на 
органите и службите на местното само-
управление. Средствата ще бъдат отпус-
нати от общинския бюджет. 

Посочени са и критериите при 
подбора на автомобила: да струва до 
34 хиляди евро (без изчислен ДДС) в 
динари, да не е изминал повече от 100 
хиляди километра, да е поддържан 
от страна на адекватен сервиз и да не 
по-стар от пет години. 

В обоснованието на решението се 
казва, че при взимането му са обсъдени 
факторите, които влияят върху цяло- 
стната автомобилна промишленост днес, 
липсата на възможност да се получат 
гаранции за срока на доставката и цената 
на нов автомобил от страна на доставч-
ците. 

Общинският изпълнителен съвет 
смята, че решението е целесъобразно в 
икономическо и всяко друго отношение. 

Б. Димитров

Дейности на ОС на СПС в Цариброд 

Еленко Петров преизбран за 
председател 

Общинският съвет на Социалисти-
ческата партия на Сърбия в Цариброд 
неотдавна проведе редовна изборна 
конференция, на която за председател 
на Съвета единодушно бе преизбран 
Еленко Петров. И в предстоящия период 
од четири години Еленков ще бъде 
„първ царибродски социалист”. Едино-
душно бяха избрани и 15 члена на новия 
Общински съвет. 

Определени бяха и трима делегати 
за 11-ия Конгрес на партията, който се 
проведе през средата на този месец. 

Саня Миленкова бе предложена за член 
на Главния съвет на партията на репу-
бликанско ниво, а предложени бяха и 
членове на Републиканския съвет. 

На учредителното събрание на новия 
Общински съвет Зоран Геров, Васил 
Велчев и Саня Миленкова бяха опреде-
лени за подпреседатели на съвета. На 
същото заседание бе избран и Изпълни-
телен съвет на Общинския съвет. Преиз-
бран е и секретарят на Изпълнителния 
съвет - Гроздан Петров. 

Б. Димитров

нарушим отношенията да се обиждаме, 
своето мнение нарочно изказвам явно. 
На нашата бюлетината болшинството 
бяха млади хора и това трябва да бъде 
аспект на НС, колкото повече нови лица, 
колкото повече млади хора.

Още на първото заседание се вижда, 
че по много въпроси се различаваме, 
но по тоя начин ние няма да дадем 
подкрепа. Свободно си избирайте 
всички представители, в работните тела 
си изберете предсетатели, членове, като 
вече имате това мнозинство и може 
спокойно да работите, но ние няма да 
даваме кандидати за комисиите. 

Бюджетът на НС е толкова скромен, 
че било Стойков, аз или който и да е 
друг, не може да направи нещо спекта-
кулярно. От посещението ни на Субо-
тица видяхме каква подкрепа унгарският 
НС има от майката държава – Унгария, 
докато нашият съвет няма подкрепа от 
България, а без подкрепата на България 
ние ще си останем с тези 8-9 милиона и 
ще си работим по същия начин. Отваря 
се въпроса защо нямаме подкрепа. Ние 
сме малка група, но получихме много 
покани от България, като хората ни 
честитиха за успеха в Цариброд’’, заяви 
Йосифов.

Носителят на листата „Това сме ние 
- Природно движение - Владимир Заха-
риев“ благодари на всички, подкрепили 
листата му, като каза, че те са разпо-
знали точното, истинското и най-го-
лемия напредък за нашето малцин-
ство в сферите, с които се занимава 
НС. „Направено е всичко възможно в 
съдействието с държавния връх, лично с 
президента г-н Вучич и правителството 
на Р Сърбия да се подобри живота на 
българското национално малцинство, 
в което не беше включен само НС, но и 
Община Босилеград. Едно от най-важ-
ните неща е, че успяхме да опазим 

медиите, които са първата връзка на 
НС и общините с гражданите, които ни 
избират за всички постове, и в НС, и в 
общините. Това се отнася до НРТВ Боси-
леград и вестник „Ново Братство“, чийто 
основател и финансиер е НС, което пред-
ложихме и на РТВ Цариброд. С това 
не искам да унижавам царибродските 
медии и начина, по който те сега съще-
ствуват, само предложихме като възмож-
ност и сигурна крачка. 

Освен финансовата подкрепа на Наци-
оналния съвет, като техен основател, 
Община Босилеград отделя значителни 
средства от бюджета си за медиите, а 
Община Цариброд досега не е отделила 
нито стотинка за вестник „Ново Брат-
ство”, което не е добре. Каним кмета на 
община Цариборд и представителите му 
да си помослят върху това, защото „Ново 
Братство” е медия на всички наши съна-
родници. Освен това, по закона на мест-
ното самоуправление и НС, те са длъжни 
финансово да подкрпят медиите. 
Повтарям, длъжни! 

На носителите на другите две канди-
датски листи, „Група гласоподаватели: 
Корени - Владица Димиторов’’ и ,,За 
Българите в Сърбия -  Иванова“ бях 
предложил да се обединим и да излезем 
на изборите с една кандидатска листа, 
да споделим властта, така че всички 
заедно, в сътрудничество със сръбското 
държавно ръководство, да направим 
най-доброто, което можем в четирите 
области, които са в юрисдикция на 
Националния съвет. Но те не приеха 
предложението, за което имат пълно 
право. Това показа, не че не искате да 
работите с нас, а че имате повишени 
апетити и броя на гласовете, които полу-
чихте, са в резултат на това. И сега, след 
изборите, оставам на думата си и ще се 
застъпвам максимално и другите две 
листи да предложат свои кандидати за 

избора на подпредседател на НС, както и 
свои представители в работата на всички 
комисии при НС. Искаме да работим 
заедно и да допринасяме заедно. 

По начина, по който сме посрещани в 
министарствата в Белград, сигурен съм, 
че в бъдеще ще имаме много повече 
финансова подкрепа и проекти от тях. 
Каним всички неправителствени орга-
низации и медии, които представляват 
българското нациолно малцинство, да се 
включат и да се възползваме от въмож-
ностите, които Р Сърбия ни е дала. 
Също така, майко Българийо, трябва да 
се обърнеш към НС и към българските 
медии в Сърбия, защото те представ-
ляват нашето малцинство и вратите им 
са отворени за всички. Нашата история, 
нашата култура, нашия етнос, нашия 
фолклор ние си поддържаме и презен-
тираме навсякъде. 

През изминалите 8 години главната 
цел ни беше да работим заедно и така 
остава и занапред. Припомням ви, че 
и опозицията в Сърбия си е дала пред-
ставители. Това е направо формула, по 
която всеки един има право да се пред-
ставлява във всички комисии и може да 
даде предложение за подпредседател 
на Народното събрание в Белград. Вие 
ще бъдете уникални, че продължавате 
да отказвате такова нещо. Това е ваше 
право, но гражданите трябва да знаят, че 
имате такова право, но го отказвате.

Бяхте поканени от НРТВ Босиле-
град, може би 6-7 пъти, да представите 
листите си, да си поговорим, какво 
липсва, понеже и ние не сме идеални, 
може би нещо сме сгрешили, но не се 
отзовахте. Не ви обвинявам, но не сте си 
исползвали въможността. За разлика от 
вас, ние се отзовахме и на ФАР, и на РТВ 
Цариборд. Нито една думичка срещу вас 
не е казана, напротив, призовавахме за 
единство”, каза Захариев. 

Той благодари на д-р Ангел Йосифов 
за всичко, което е направил през своя 
мандат  като председател на НС (2010-

2014), изтъквайки, че няма нито една 
сянка зад работата му. Но припомни, 
че превеждането на учебниците на 
български език започна 2015-а, по време 
на мандата на Захариев. Също така, че 
в основното училище в Босилеград във 
всички класове има български пара-
лелки, докато в царибродското няма 
нито една, което показва колко родители 
се декларират като българи. Освен това 
изтъкна, че така се отваря възможност и 
за нови работни места за преподаватели. 

„Убеден съм, че в много близко 
бъдеще президентите на двете държави 
ще седнат заедно на маса с председателя 
на НС за доброто на малцинството ни, 
както го правят унгарците. На това влияе 
и политическата ситуация в Европа и в 
света, но отношенията между Босилеград 
и Цариборд зависят само от нас. Нашето 
желание да работим заедно наскоро ще 
го чуят и гражданите на Цариборд, на 
заседанието, което ще проведем там. 
Убеден съм, че идеята всички българи да 
бъдем заедно в Сърбия ще получи много 
по-голяма подкрепа от идеята да сме 
разеделени едни от други“, заяви Заха-
риев.

На следващото заседание на Наци-
оналния съвет ще бъдат избрани ново 
ръководство и членове на комисиите по 
образование, информиране, култура и 
служебна употреба на езика и писмото.

Припомняме, че изборите за новия 
състав на Националния съвет на БНМ 
се проведоха на 13 ноември тази година, 
че в Отделните избирателни списъци са 
били вписани общо 16 573 българи, от 
които 9 061са гласували.

Кандидатската листа „Това сме ние 
– Природно движение – Владимир 
Захариев“ спечели 13 мандата, листата 
„Група гласоподаватели: Корени – 
Владица Димитров” спечели 5 мандата и 
листата „За българите в Сърбия - Слад-
жана Иванова” спечели 1 място в новия 
състав на Националния съвет на БНМ в 
Сърбия.

Членове на Националния съвет на 
българското национално малцинство

,,Това сме ние - Природно движение - 
Владимир Захариев“: 

Владимир Захариев,  Стефан Стойков,  
Славица Васов,  Страшко Апостолов,  
Славчо Владимиров,  Лилянка Василова,  
Васко Георгиев,  Новица Здравков,  Роза 
Стоименов,  Иван Йорданов,  Небойша 
Стоянов,  Славица Стоянова,  Славко 
Григоров; 

«Корени - Владица Димитров»:  
Владица Димитров,  Зоран Джуров,  
Милена Димитриевич,  Ангел Йосифов,  
Бранислав Васов,

«За Българите в Сърбия»: Сладжана 
Иванова

Й.П.
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XVIII редовно заседание на местния парламент

Приет е бюджетът на община 
Босилеград за 2023 година

На XVIII-ото редовно заседание на 
местния парламент в Босилеград, което 
се проведе на 20 декември в заседа-
телната зала на общинската админи-
страция, бяха приети всичките 46 точки 
от дневния ред.

Съветниците приеха предложението 
за бюджета на община Босилеград за 
следващата година, като общата пред-
видена сума е 762 милиона и 415 хиляди 
динара. Това е увеличение с 8,1 на сто 
в сравнение с бюджета за тази година, 
което е максимално увеличение, разре-
шено от закона.

Освен петото изменение и допъл-
нение на общинския бюджет за 2022 г. 
бе прието Предложението за решение 
за отчуждаване на земя за строеж от 
публичната собственост на община Боси-
леград чрез пряко договаряне по пазарна 
цена; Предложение за решение за изме-
нение на Решението за хармонизиране 
на Учредителния акт на Туристическата 
организация към община Босилеград; за 
изменение и допълнение на Решението 
за упражняване на правото на социална 
закрила, за което се грижи община Боси-
леград; за изменение и допълнение на 
Правилника за работа на ПП ,,Ветери-
нарна амбулатория Босилеград’’.

Съветниците дадоха съгласие за реше-
нията за приемане отчета за работа и 
финансовите отчети, както и за измене-
нието на финансовия план на общин-
ските учреждения, институции и 
публични предприятия.

На заседанието бе определен 
Общински родителски съвет в състав: 
Гордана Илиев и Емилия Андонов 
Иванчов, представители на ДГ „Детска 
радост”, Мариела Миладинович Зарев 
и Ана Ефтимов, представители на ОУ 
„Георги Димитров”, и Йелица Василов 
Митрева и Таня Цеков - на Гимназията. 
За нови членове на Управителния съвет 
на ДГ „Детска радост“ от реда на роди-
телите бяха назначени Гордана Илиев 
и Александра Илиевич, вместо Сандра 
Илиев и Антоанета Стоичков.

За втори пациентски съветник е 
назначен Владимир Стойнев от Г. 
Любата. Владан Николов, дипломиран 
социолог, беше назначен за нов временно 
изпълняващ длъжността директор на 
Туристическата организация на община 
Босилеград, вместо освободената от 
длъжност Ивана Миланов. 

В заключителната част на сесията 

кметът Владимир Захариев благодари на 
всички хора на добра воля и на служите-
лите на публичните предприятия, които 
през изминалите месеци се включиха в 
дейността на членовете на общинското 
ръководство за набиране на помощи 
и посещения на социално уязвими 
жители на нашата община. Той отново 
изрази голяма благодарност към кмета 
на община Уб Дарко Глишич, който по 
искане на община Босилеград предо-
стави жилищни контейнери за братята 
Рангелови от село Назърица и асфалтова 
маса, която се използва за асфалтиране 
на нови улици и ремонт на повредени 
пътни участъци в града.

След това се спря върху текущите 
проекти, като изтъкна асфалтирането на 
регионалния път Босилеград - Граничен 
преход ,,Голеш’’ и реконструкцията 
и разширяването на сградата на ДГ 
„Детска радост“, които вървят отлично. 
Обяви и реконструкцията на сградата 
на бившата Ветеринарна амбулатория и 
преобразуването й в помещение за соци-
ална закрила, като работите се очаква да 
започанат веднага щом метеорологич-
ните условия позволят.

Благодарение на отличното сътруд-
ничество и разбирателство на общин-
ското с държавното ръководство и 
ресорните министерства, тази година 
община Босилеград осигури микробус 
за превоз на селското население, нов 
камион за извозване на боклук, хидрав-
лична самоходна бормашина,  много-
функционална машина за почистване на 
градската среда  и нов високопроходим 
автомобил и линейка за Здравния дом. 
Открит е водопроводът „Рода вода” в 
квартал Добри дол, започнали са работи 
по разширяването на градския водо-
провод към с. Млекоминци и регулация 
на коритото на река Драговищица към 
с. Райчиловци. С помощта на организа-
цията „Хелп“ и Националната служба 
по заетост и с 50-процентово финанси-
ране от общинския бюджет, тази година 
40 души от нашата община са получили 
работа.

В края на заседанието Захариев 
пожела на всички жители на община 
Босилеград много здраве, хубави емоции 
и щастливи моменти по време на пред-
стоящите празници.

Й.П.

Сесия на ОС в Цариброд 

Приет бюджетът
На сесията на ОС в Цариброд, която 

се проведе на 20 декември, бе приет 
бюджетът на общината за следващата 
година. Приходите и разходите са запла-
нувани на 757 345 000 динара. Теку-
щият бюджетен резерв е планаран на 
10 милиона динара, а постоянния – на 
милион. 

Съветът прие Отчета за стопанисване 
на бюджета за периода от 1 януари 
до 30 септември т.г. Приети бяха и 
решения за местните комунални такси 
(сръб. накнаде), ползване на обществени 

площи, таксите за услугите, които върши 
общинската управа за 2023 г., макси-
малния брой на заетите на неопреде-
лено време в организационните видове 
на системата на местното самоуправ-
ление, екстерната ревизия на оконча-
телната сметка за 2023 г., Програмата за 
работа на Центъра за култура с финан-
совия план за следващата година, Плана 
и Програмата за работа с финансовия 
план за следващата година на НБ „Детко 
Петров” и т.н. 

Б. Д.

По програмата "Моята първа заплата 2022"

11 души от Босилеград получиха работа
В ход е последният етап от програ-

мата „Моята първа заплата“, по време 
на който се сключват договори между 
Националната служба по заетост, рабо-
тодателя и избрания кандидат.

По предварителни данни на Нацио-
налната служба по заетост в Босилеград 
11 кандидати от общината са свързани с 
8 работодатели от частния сектор. Тази 
година няма регистрирани работодатели 
от обществения сектор.

Съгласно условията на програмата 
всички нови служители ще работят за 
избраните работодатели през следва-
щите 9 месеца, през които кандидатите 

със средно образование ще получават 
нетна заплата в размер на 25 хиляди 
динара на месец, а тези с висше образо-
вание 30 хиляди.

- Това е шанс за младите хора, нами-
ращи се в регистъра на НСЗ, да придо-
бият първия си трудов опит, а също така 
е добре и за работодателите, защото в 
продължение на девет месеца Република 
Сърбия отделя средства за заплати чрез 
НСЗ. В Сърбия тази програма ще наеме 
общо 10 хиляди млади хора - каза Горан 
Живкович, директор на клона на НСЗ 
във Враня.

Й.П.
Акция по кръводаряване в Цариброд 

Отзоваха се 33-има кръводарители 
Преди броени дни в Цариброд се 

проведе седмата и последна за тази 
година акция по доброволно даряване 
на кръв. Организирана бе във фоайето 
на местния Център за култура и на нея се 
отзоваха 33-има хуманни граждани. 

Тази година в сравнение с миналата 
е регистриран по-голям брой на кръво-
дарители. По време на седемте тазго-
дишни акции 263-има души са подали 
ръката си. От този факт удовлетворе-

нието си изрази секретарят на местната 
червенокръстка организация Весна Тодо-
рова, която на кръводарителите пожела 
късмет и здраве в Новата 2023 година, 
споделяйки при това желанието си 
сътрудничеството с тях да продължи и 
нататък. 

Първата акция през 2023 ще се 
проведе в края на февруари. 

Б. Д.

Удължен е срокът за 
съфинансиране на енергийно 
саниране в община Босилеград

Публичният конкурс за съфинанси-
ране на мерки за енергийно саниране на 
семейни къщи, апартаменти и жилищни 
сгради в община Босилеград за 2022 
г. е удължен до 20 януари следващата 
година.

Предметът на съфинансиране 
включва:

- подмяна на външна дограма на къщи 
и апартаменти;

- монтаж и доставка на материали 
за топлоизолация на стени и подове на 
семейни къщи и жилищни сгради;

- монтаж и доставка на материали за 
топлоизолация на тавани и подпокрив-
ното пространство на семейни къщи и

- доставка и монтаж на котли и 
подмяна на съществуваща или монтаж 
на нова тръбна мрежа, отоплителни тела 
- радиатори за къщи и апартаменти.

Делът на насърчителните средства е 
максимум 50% от стойността на индиви-
дуалното заявление, а планираните сред-
ства, които общината заедно със сред-
ствата на Администрацията за насърча-
ване и повишаване на енергийната ефек-
тивност отпуска чрез този търг, възлизат 
на 6,8 млн. динара.

Общинската комисия по изпълнение 

на мерките за енергийно възстановяване 
ще разгледа заявленията и в съответствие 
с критериите, определени от конкурса, 
ще извърши точкуване и ще направи 
класиране на крайните потребители за 
всички мерки за енергийна ефективност 
от публичния конкурс.

Общината ще превежда средствата 
изключително на търговски изпълни-
тели, а не на домакинства или жилищни 
кооперации, след като бенефициентът 
на средствата извърши цялото плащане 
към изпълнителя и след приключване на 
изпълнението на мярката.

Попълненото, подписано и разпе-
чатано заявление в три екземпляра 
и придружаващите го документи се 
доставят в деловодството на Общинската 
администрация на община Босилеград 
или с препоръчано писмо на адрес на 
Община Босилеград, Комисия за изпъл-
нение на мерките за енергийно възстано-
вяване към Община Босилеград.

За допълнителни информации 
относно публичния конкурс можете 
да звъните по телефон 017/877 006 и на 
имейл адреса: opstina.bosilegrad@gmail.
com.

Й.П.
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„Комуналац” раздава кошчета и 
контейнери за събране на смет

Общественото предприятие „Кому-
налац” в Цариброд през този месец на 
домакинствата започна да раздава пласт-
масови кошчета на колела за събиране на 
сухи отпадъци. Най-напред ги получават 
домакинствата в крайградските селища. 
На жилищните общности се предо-
ставят контейнери за събиране на такъв 
вид отпадъци. Обезпечени са общо 1470 
кошчета и 60 контейнера. На гражданите 
се дават и наръчници за правилното 
сортиране на отпадъците. 

Раздаването на контейнерите 
се извършва в рамките на проекта 
„Примарно сортиране на отпадъците”, 
който реализира Министерството за 
защита на околната среда на Сърбия с 
помощта на Европейския съюз и прави-
телството на Швеция. 

Нека да напомним, че в рамките на 
този проект местното самоуправление 
получи и камион за сметоизвозване. 

Б. Димитров

Новогодишни колети за деца 
Община Цариброд и тази година по 

случай Нова година ще подари на цари-
бродските деца до 10-годишна възраст 
новогодишни колети. 

Списъците на децата, които имат 
право да получат подаръка, бяха изго-

твени от страна на основното училище 
и предучилищното заведение, докато 
останалите деца с това право можаха да 
бъдат регистрирани по имейл. 

Б. Димитров

Регионалния път Босилеград – Граничния преход ,,Голеш’’

Положиха първия слой асфалт през 
центъра на село Долно Тлъмино

Като част от асфалтирането на 
участъка от регионалния път Босилеград 
– Граничния преход ,,Голеш’’ асфалт е 
положен по неговата част, която минава 
през центъра на село Долно Тлъмино.

,,Метеорологичните условия ни позво-
лиха да положим първия слой асфалт, 
а през пролетта ще бъде положен 
вторият’’, заяви кметът на община Боси-
леград Владимир Захариев.

Както той изтъкна, за изграждането на 
регионалния път към Граничния преход 
„Голеш” тази година правителството 

на Сърбия е отделило 150 милиона 
динара, което е резултат на договора на 
общинското ръководство в Босилеград 
с президента Александър Вучич, съо- 
тветните републкански министерства 
и Публичното предприятие „Сърбия 
пътища”, което е  изпълнител на рабо-
тите. „Изграждането на регионалния път 
Босилеград – Граничния преход „Голеш” 
започна през 2006 г. и от тогава са асфал-
тирани около 30 километра“, уточни  
Захариев.

Й.П.

Новогодишните оферти са напълно 
разпродадени

За повечето хора Нова година пре- 
дставлява ново начало, момента, в който 
се изтрива всичко от предишната година, 
време за промяна...

През последните години, ако 
изключим периода на короната, посре-
щането на Нова година в Сърбия се орга-
низира в бани, на планини, в бройни 
градове... което е все по-привлека-
телно, както за чуждестранни, така и за 
местни туристи. Всички туристически 
дестинации в южната част на Сърбия 
са разпродадени още в началото на 
декември и се очаква по време на нового-
дишните празници да бъдат запълнени с 
местни и чуждестранни туристи. Гостите 
са привлечени най-напред от възмо- 
жността за плащане от чужбина и еле- 
ктронната продажба на билети! Резерва-
цията е безплатна.

Повечето ресторанти и хотели в Южна 
Сърбия, около 70 процента (до момента 
на списването на вестника), вече са 
разпродадени. Гостите главно идват от 
Белград, Нови Сад, Ниш, Крагуевац и 
други градове на Сърбия и бивша Юго- 
славия, но се очаква и голям брой чужде-
странни посетители, предимно от съсе- 
дните страни - България, Румъния, Маке-
дония, както и от Русия.

Добра комбинация от красива 
природа и развлечения предлагат 
Нишка, Сияринска, Луковска, Пролом, 
Соко, Вранска и Буяновашка бани. 
Предимството на всички бани е, че пре- 
длагат отлични хотели със СПА 
центрове, където можете да се отдадете 
на удоволствието и релакса. За семей-
ствата с деца, както и за млади или малко 
по-големи гости, СПА центърът е една от 
отличните възможности.

Сияринска баня например е перлата 
на Южна Сърбия. С разпознаваем 
гейзер и множество извори с минерална 
вода помага при лечението на бройни 
заболявания, разполага с 26 извора, 18 
от които са с лечебна стойност. Заоби-
колена е от хълмове с гъсти дъбови 
и борови гори, така че е защитена от 
ветрове и мъгла. Гостите от България 
проявяват голям интерес към тази баня.

Благодарение на големия интерес, 
особено от страна на чуждестранни 
туристи, новогодишните оферти за 
Пролом и Луковска бани бяха разпро-
дадени на 100 процента. Най-голям 
интерес за посрещането на Нова година 
се проявява към хотел Радан, така че 
тази, както и няколкото предишни 
години, за хубавата атмосфера се очаква 

да допринесат туристи от България, 
Македония и Русия.

Още през септември те си направиха 
резервации за Ол Инклузив с празнични 
вечери, неограничени напитки, уелнес, 
басейн, така че тази година се очаква да 
бъдат надминати всички предишни по 
броя чуждестранни туристи, а поне 40 на 
сто от общия им брой да бъдат гости от 
чужбина. Повечето туристи са от Полша, 
България, Русия и Швеция.

В Сокобаня празненствата започват 
на 20 декември с откриването на нового-
дишния панаир. Посетителите ще могат 
от щандовете в центъра на града да си 
изберат сувенири и продукти от района 
на Сокобаня (мед, сладкиши, био храни, 
чайове). Това, което отличава Сокобаня 
от другите туристически дестинации, е 
нейната луксозна и уникална природа - 
множеството планини, гъсти гори, реки, 
езера, пещери, въздух, богат на кислород 
и отрицателни йони, и тя с право носи 
титлата „Зеленото сърце на Сърбия“.

Околностите на Вранска баня се отли-
чават със своята уникална и красива 
природа. Банята е заобиколена от скло-
новете на Бесна Кобила. Планината е 
идеална за наслаждаване сред приро-
дата, а през зимата за каране на ски. 
Силно развити са и ловният и рибо-
ловният туризъм. Вранска баня има 
няколко източника на хипертермална 
вода. Температурата на водата е изклю-
чително висока, варираща от 94 до 110 
градуса по Целзий. Затова тя е курорт с 
най-топлата вода в Европа.

Термалната минерална вода в Буяно-
вашка баня принадлежи към катего-
рията води с изключителни лечебни 
свойства, за лечение се използват лечебна 
вода, лечебен газ, както и лечебна кал, 
поради което за нея се казва, че е „три 
бани в една“.

Според информации от рестора- 
нтите капацитететите за Вранска и 
Буяновашка бани са главно запълнени. 
Тази година има лек ръст на интереса 
спрямо миналата, резервации са напра-
вили предимно гости от Северна Маке-
дония, по-малко от България. 

 „Имаме резервации, стаите са 
заети, ще имаме музика на живо, вече 
почти всичко е пълно“, това са отгово-
рите във всички хотели и ресторанти в 
южната част на Сърбия за посрещането 
на Новата 2023-а година. Нека да ни е 
честита!

С.Б.

Бедни хора, на богата земя
Тези дни министърката на минното 

дело и енергетиката на Сърбия Дубравка 
Джедович коментира пред ТV Prva, а 
и други медии съобщиха, че в югоизто 
чната част на Сърбия са открити злато 
и калцит и обясни какво това откритие 
означава за страната ни.

„Сърбия притежава много богати 
минерали, природни ресурси и това 
потенциално означава милиарди евро 
за страната ни. Това наистина е добра 
новина и е нашето бъдеще, а това, върху 
което работят световните университети, е 
преходът от литиеви към батерии, които 
използват калциев карбонат“, каза мини-
стър Джедович.

Тя поясни, че рудите са открити в 
южната и източната част на страната, 
където заплатите на гражданите са все 
още ниски, и че това е шанс за развитие 
на тези части на Сърбия.

Ново находище на злато в Сърбия и то 
в една от най-бедните й части, може да 
има в околностите на Жагубица, но също 
така и край Босилеград. И в двата района 
досега изследвания са извършвали две 
различни канадски компании.

Канадската компания Medgold 
resources от известно време изследва 
злато в този район, тоест нейната 
дъщерна компания в Сърбия Medgold 
istraživanja doo Белград. На уебсайта им 
се посочва, че тя притежава три права 
за проучване в околностите на община 

Босилеград в южната част на Сърбия, 
които общо покриват територия от 
около 250 квадратни километра.

Две от правата за проучване касаят 
местоположението на с. Барйе в рамките 
на проекта Тлъмино. По-рано медиите 
писаха, че в рамките на този проект 
Medgold е открила близо 19,3 тона злато 
на стойност над един милиард долара.

Втората канадска компания Dаndi 
се интересува от златото в района на 
Хомолските планини, по-точно в югои- 
зточната част на община Жагубица. 

Медиите писаха, че според предвари-
телното проучване за възможността за 
откриване и експлоатация на мината се 
преценява, че тя ще работи девет години. 
От нея би били извлечени почти 34 тона 
от този благороден метал на обща стой-
ност 1,6 милиарда долара.

Това е добра новина, а което е 
по-малко добро е това, че при извли-
чането на рудата се използва цианид. 
Ако той не се използва, няма да може 
да се получи по-голямо количество 
злато, голям процент ще попадне в 
отпадъците. Затова може би е по-добре 
с експлоатацията да се започне тогава, 
когато процедурата е по-малко вредна. 
Дотогава златото нека да стои в земята, 
а фокусът да бъде върху опазването на 
околната среда.

С.Б.
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НОВИНИ 
Среща с най-дейния селски кмет в Царибродско Илия Нотев 

Цената на площите край Ерма беше 
50 цента, а сега е 7 евро 

Здравейте, г-н Нотев. Ето, пак 
иницирахте среща и разговор за 
нашия вестник, този път по случай 
края на настоящата година и порива 
Ви да се направи равносметка по 
публичен начин във връзка с това, 
какво е извършено във Вашето село 
Трънски Одоровци през 2022 г. 

- Поздрав до вашата ценна редакция, 
поздрав до всички читатели на вестника 
ви. Да, аз след като предоставих отчет 
на компетентните в местното самоу-
правление за това какво сме направили 
в местната общност през тази година, 
пожелах да споделя това и пред вас, 
съответно пред вашите читатели. 

Благодаря Ви затова, че толкова ни 
уважавате, за разлика от останалите 
селски кметове в общината, които 
бягат от нас като „дявол от тамян”. 

- Ами, може би и няма какво да ви 
кажат... Ако не са правили нищо или 
твърде малко..., какво биха имали да ви 
кажат? 

Но тези, които нямат какво да ни 
кажат, не пропускат да ни направят 
забележка, че Вас ви има често във 
вестника ни. Хайде обаче, ние да си 
гледаме работата, т.е. да насочим 
вниманието си към това, което е 
сторено във Вашето село през измина-
лата година? 

- Бих започнал от здравето на хората 
в селото ни. То представлява прио-
ритет, нали? И тази година, както и през 
предишните, нямахме нито един заразен 
с коронавируса. Такъв резултат отче-
тохме, тъй като навременно извършихме 
ваксиниране в сътрудничество с местния 
Здравен дом. Заради този факт дължим 
голяма благодарност към това ведомство. 

С помощта на органите на местното 
самоуправление изчистихме и ремонти-
рахме определени махленски пътища, 
като по този начин подобрихме усло-
вията за живот на селяните, сред които 
има доста възрастни и болни хора. И 
покрай добрата воля и решимостта на 
органите на местното самоуправление 
да ни помогнат да извършим ремонт на 
още няколко махленски пътища, това 
не успяхме да реализираме, предвид, че 
извършителят на работите – предпри-
ятието „Комуналац”, поради причини, 
които на мен и на останалите членове 
на Съвета на МО Трънски Одоровци не 
са известни, не изпълни своите задачи, 
съответно не проведе работи по ремон-
тиране на пътища, които водят към 
няколко махали в селото, но май имаше 
време да „пробива” някакви частни 
пътища, които водят към частни вили, 
което е за всяко осъждане. Останаха недо-
волни и дори бих казал много яростни 
жителите на махалите Бобовище, Село, 
Чукар, Пресека и Лозище. 

Г-н Нотев, това, което сега казахте, 
дано не предизвика гняв у ръковод-
ството на посочената фирма и да Ви 
направи беля в предстоящия период. 
Забелязахме остри обвинения...

- Не, не, спокойно го пишете. Аз това 
становище съм споделил и пред ръко-
водители на общината, а написал съм 
го и в отчета за дейностите на местната 
общност през 2022 година. Нека да кажа 
и това, че положихме големи усилия да 
се поправи мостът над Ерма, който води 
към едно от двете гробища, но безрезул-
татно. Мостът е затворен за движение, 
което прави голям проблем при органи-
зирането на погребения. 

В селото имате две гробища, така ли 

беше...? 
- Да, имаме две гробища, които и тази 

година, по време на честите трудови 
акции, изчиствахме и уреждахме. В 
акциите участваха и членове на ръко-
водството на селото ни, сред които бе 
и моята милост. Следователно, ние не 
седим само на заседания, но и най-ак-
тивно се включваме в трудовите акции. 

Какви още дейности сте реализи-
рали? 

- Проведени са работи по уреждането 
на църквата „Св. Йоан” и голямата лятна 
тереса пред нея. Там посрещахме гости 
и отпразнувахме патронния празник 
на селото „Ивановден”. Нека да отбе-
лежа, че тази година по случай празника 
имахме честта да ни посети Нишкият 
владика Арсенийе. Благодарение на 
Църковната община Звонци, в рамките 
на която е и нашето село, успяхме да 
осигурим голяма камбана, която в скоро 
време трябва да поставим в църквата 
за радост на всички наши вярващи и 
гости, които я посещават. Ето, това са 
само някои от множеството комунални 
дейности, които извършихме през тази 
година в селото ни. Като успех нека да 
посоча и факта, че отзивът на избирате-
лите за изборите на Националния съвет 
на малцинството ни, които се проведоха 
през средата на миналия месец, беше 
един от най-високите в общината, ако не 
и най-високият  – 79 на сто от избирате-
лите се озоваха пред урните, съответно 
от общо 68 избиратели, гласуваха 54 от 
тях. При това повече от 10 човека, които 
бяха вписани в избирателния списък в 
Трънски Одоровци, всъщност не живеят 
в селото, а в други среди, не пожелаха да 
дойдат, за да биха гласували. В противен 
случай процентът щеше да е още по-вну-
шителен. 

В Трънски Одоровци имате и 
гостилничарски обекти, рибарник... 

- Не бих говорил за тях, това са 
частни делови обекти, хората нека да 
си изкарват пари... За мен като кмет и 
сътрудниците ми от Съвета на МО е 
най-важното да създаваме комунални 
условия за по-добър живот на всички 
жители на селото, както и за хората, 
които са по потекло от него и идват от 
време на време. И, разбира се, за тури-
стите. От година на година в нашето 
село и този край като цяло през летните 
месеци се забелязва все по-голям брой на 
туристи. Нека да ви запозная с факта, че 
преди да стана кмет на селото квадратен 
метър площ край Ерма можеше да се 
купи  срещу 50 цента, докато днес няма 
площ край реката, за която собственикът 
й не търси поне седем евро за квадратен 
метър. Целта на ръководството на МО е 
условията за живот и битието в селото 
постоянно да се подобряват. Насмалко 
да забравя да ви информирам, че в скоро 
време в селото ще имаме и стълб с висо-
чина 18 метра, чрез който ще получаваме 
сигнали за мобилната телофония, теле-
визиите и Интернет. Благодарение на 
съдействието, което ни оказа местното 
самоуправление, с фирмата „Телеком” 
бе сключен договор за изграждане 
на един такъв обект. Ние положихме 
усилие да намерим площ и наскоро този 
проект ще бъде реализиран. 

Какво да очакваме през 2023 година 
в Трънски Одоровци...? 

-  Очаквам още много работа, 
проекти... Казано по-инак - борба за 
подобряване на условията за живот 
продължава. Очаквам добро сътрудниче-

ство с органите на местното самоуправ-
ление и особено очаквам да се подобри 
сътрудничеството ни с „Комуналац”, 
който трябва да си приключи работите, 
които през тази година не е успял. 

Ние от „Ново Братство”, г-н Нотев, 
и през следващата година очакваме 
добро сътрудничество с Вас. Да се 
възползваме от срещата ни и да Ви 
честитим Нова година. 

- От свое име и от името на ръковод-
ството на МО Трънски Одоровци до 
всички читатели на вестника отправям 
сърдечен поздрав. На тях, на жителите 
на селото ни, на всички граждани на 
Царибродска община и на всички добро-
желателни хора на тоя свят честитя 
Новата година. 

Благодаря, г-н Нотев, и на добър час. 
Разговора води: Б. Димитров

В Босилеград се проведоха две кръводарителски акции

113 души дариха кръв
Община Босилеград и местната орга-

низация на Червения кръст съвместно с 
Военномедицинската академия в Белград 
и Института по кръвопреливане от Ниш 
организираха  две доброволчески акции 
по кръводаряване. 

За нуждите на Военномедицинската 
академия в Белград ценната течност 
дариха 84 души, от които 7 жени, както 
и 5 лица, които за първи път станаха 
донори на кръв. Сред участниците в 
благотворителната акция и този път се 
включиха членове на хуманитарното 
сдружение „Коце завинаги” от Враня.

,,С този пореден хуманен жест изка-
захме огромна благодарност и призна-
телност към Военномедицинската 
академия в Белград, която от няколко 
години предоставя безплатно лечение 
и други медицински услуги на граж-
даните на нашата община. След двего-
дишно прекъсване заради пандемията 
от коронавирус в Здравния дом в Боси-
леград отново възстановяваме прегледи 

при специалисти от ВМА. Нашите 
съграждани ще имат възможност да се 
прегледат при ендокринолог, гастроен-
теролог, кардиолог, невролог и офтал-
молог в помещенията на босилеградския 
Здравен дом“, каза кметът Владимир 
Захариев, който заедно с членовете на 
общинското ръководство е редовен 
участник в акциите.

Във втората кампаня, организирана 
за нуждите на Института по кръвопре-
ливане от Ниш, се отзоваха 29 души, от 
които 4-ма за първи път.

Секретарят на общинската органи-
зация на Червения кръст Руска Божи-
лова изтъкна, че акциите по доброволно 
кръводаряване се организират по пред-
варително определен график, тъй като 
нуждата от кръв е постоянна. През тази 
година в Босилеград са организирани 
шест акции – пет за Института по кръво-
преливане от Ниш и една за ВМА от 
Белград.

Й.П.

Изследвания на качеството на водата

 Повърхностните води отговарят на 
предписаните стойности за клас I и II

Резултатите от физико-химичните 
изследвания на повърхностните води 
на територията на Община Босилеград, 
които бяха извършени миналия месец 
в Института по безопасност при работа 
в Нови Сад, показват, че параметрите 
отговарят на стойностите, предписани от 
Наредбата за граничните стойности на 
замърсители и утайки в повърхностни и 
подземни води.

Взети са пет проби: две от Любатска 
река, едната близо до отводнителния 
канал към Лисинското езеро и другата 
близо до мината „Грот“, от река Драго-
вищица близо до Центъра за култура 
,,Босилеград’’, от Бистърска река близо 
до мината „Босил Метал“ и от река Кара-
маница също до мината „Босил Метал“. 

Изследванията се извършват по Програ-
мата за мониторинг на качеството на 
повърхностните води на територията на 
Община Босилеград, която се финансира 
от Бюджетния фонд за опазване на окол-
ната среда. Резултатите от изследванията 
са достъпни на сайта на Община Босиле-
град.

В момента Институтът по безопасност 
при работа в Нови Сад прави изслед-
вания за качеството на въздуха на терито-
рията на нашата община. Изпратени са 
проби, които са взети в близост до сгра-
дата на Община Босилеград и в проми-
шлената зона до бившия текстилен завод 
„Кобос“. Очаква се резултатите скоро да 
бъдат известни.

Й.П.
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Пореден успех на царибродски фотограф и оператор 

Стефан Павич сред финалистите на 
престижен конкурс 

Младият царибродски фотограф 
и оператор Стефан Павич, който се 
подвизава в електронната медия ФАР, 
се нареди сред финалистите на конкурса 
„Прес фото Сърбия 2022”. Конкурсът 
тази година бе организиран за 24-ти 
път. Право да участват в него имаха 
всички медийни фотографи, които са 
граждани на Сърбия и които творбите 
си са заснели в страната или в чужбина, 
както и чужденци, които са заснели 
фотографии в Сърбия през периода 
от 1 ноември 2021 до 1 ноември 2022 г. 
Конкурсът бе организиран от Центъра 
за развитие на фотографиите. Главната 
награда получи Марко Джурица за 
репортажа си „Украйна”. 

Стефан Павич изпрати общо 12 фото-

графии под наслов „Напуснатите села 
в Димитровградска община” за кате-
горията „Репортаж - колекция”, осем 
от които осъмнаха на международната 
изложба „Визуализатор 2022”, която 
бе устроена в галерията „Прогрес” в 
Белград. Изпратил бе и 5 фотографии 
за категорията „Портрет”, както и една 
фотография за категорията „Блиц”. 

Павич е роден през 1998 г. в Гнилан 
в Косово и Метохия, но поради вое- 
нните стълкновния в тази част на 
Сърбия, жител на Царибродско е станал 
през следващата година. В Цариброд е 
завършил основно училище и гимназия. 
В медията ФАР работи от 2018 г. 

Б. Димитров

Деян Димитров Пушкин: 

Царибродските самодейци ще 
експонират през януари 

По повод (дез)информацията, че 
самодейните художници в Цариброд 
вече няма да правят изложби, тъй като 
са oстанали малко и не са активни, обър-
нахме се за пояснение към председателя 
на местното сдружение на самодейците 
Деян Димитров Пушкин с въпроса дали 
това е вярно: 

„Не, това не е вярно. Сдружението не 
организира традиционната си изложба в 
местната галерия в края на тази година, 
но такава проява на същото място ще 
стане през януари следващата година”, 
изтъкна пред вестника ни Димитров. 

На въпроса ни колко самодейни 
художници членуват в сдружението, 
той каза: „Има ни 10-ина. Наши членове 

междувременно станаха и царибро- 
дските фотографи Стефан Павич и Иво 
Томов. Настоим да подмладим състава 
ни, но това е трудно, предвид, че и 
самият брой на населението в общината 
намалява.” 

Нека да отбележим, че сдружението 
на художниците-любители в Цариброд 
е сформриано в края на 90-те години 
на миналия век. Всяка година е органи-
зирало изложба в Цариброд. Имало е 
експозиции и в много други градове: 
Пирот, Неготин, Ниш... 

Помнят се изложби на сдружението, 
на които творбите си са експонирали и 
до 30-ина негови членове. 

Б. Димитров

Театралният деец Слободан Алексич: 

„Бъдещето на царибродския театър 
е много комплицирано” 

Доайенът на царибродския театър 
Слободан Алексич в интервю за еле- 
ктронния медий ФАР оцени, че „бъде-
щето на царибродския театър е много 
комплицирано, тъй като няма хора и 
е много трудно в такива условия да се 
сформира ансамбъл“. Той добави и сле- 
дното: „Голям брой млади са отишли да 
следват извън Димитровград и вече не се 
връщат. Някога интелектуалците бяха 
основата на театъра, а сега - само любите-
лите на това изкуство”. 

Когато това го казва Алексич, който 
вероятно е най-компетентният човек 
в общината да говори за театрална 
дейност, тогава може да се стигне до 
извода, че обстановката в тази област 
наистина е трудна. Преди няколко 
месеца театърът остана без дългогошния 
си ръководител, артист и режисьор 
Делча Гигов, а преди това и без един от 
главните си артисти с опит от няколко 
десетилетия „върху дъските, които озна-
чават живот” Славча Димитров. Има 
наплив на млади артисти, но, както 
посочи в изявлението си Алексич, те 
отиват да следват в други среди и рядко 
кой от тях се завръща в родния си град. 

Дали прогнозата на Алексич във 
връзка с бъдещето на театъра ще излезе 
вярна или не, ще покаже времето, тъй 
като то винаги е било най-благонаде- 
ждният съдия, но предвид големия опит 

на театралния деец, трудно е да се пре- 
дположи, че се е излъгал. 

Библиотеката „Детко Петров” нео- 
тдавна посвети вечер на Алексич, на 
която присъстваха голям брой посети-
тели. За дейността му говориха бившият 
директор на Народния театър от Пирот 
Драголюб Алексич и директорът на 
библиотеката Албена Милева. 

Слободан Алексич е роден преди 
76 години в Цариброд. Тънкостите на 
актьорското умение е усвоявал в рено-
мирани белградски театрални ведом-
ства. Работил е в сферата на културата 
и театралното изкуство в Цариброд 
и Пирот. Получател е на множество 
награди – Златна значка на култур-
но-просветната общност на Сърбия, две 
награди „Йоаким Вуич” и една „Бора 
Станкович”, Златна маска на Съюза на 
самодейците, Септемврийска награда 
на Община Цариброд и др. Като артист 
е изпълнявал роли в култовите сръбски 
сериали „Падението на династията 
Обренович” и „Отписани”, както и във 
филма „Зона Занфирова”. 

За себе си казва: „За мен майстор-
ското умение не е било само работа, а 
и удоволствие. Никога не съм работил 
само за пари, но съм настоявал чрез 
ролите си да предоставя удоволствие и 
на себе си, и на другите.” 

Б. Димитров 

В Галерията „Методи Мето Петров” 

Експонираха две млади мадами...     
На 20 декември в Галерията „Методи 

Мето Петров“ изобразителните си 
творби ескпонираха две млади само-
дейни художнички – Саманта Михай-
лович от Димитровград и Анджела 
Ристич от Пирот. Саманта е родена 
през 1989 г., по професия е инженер по 
транспорта. Изобразителното изкуство 
първоначално й било хоби. Днес от нея 
хората си поръчват портрети, а прави 
и татуировки. Член е на сдруженито 
на самодейните художници в Цари-
брод. Била е участник в две колективни 
изложби на това сдружение в царибро- 
дската галерия. 

Анджела Ристич е родена преди 18 
години в Пирот. В момента се учи в сре- 
дното художествено училище в Ниш, 
профил – изобразителен техник. Пре- 
дставлявала е творбите си на изложби 
в посоченото училище, както и в Гале-
рията „Чедомир Кръстич” в родния си 
Пирот. В рамките на училищен проект 
е участвала в рисуването на „мурал“ 
(стенопис) на представителна сграда в 
Ниш. 

Творбите, които младите художнички 

представиха на изложбата, бяха сътво-
рени в различни техники. 90 на сто от тях 
бяха портрети. Любителите на изобрази-
телното изкуство в Цариброд и по-рано 
бяха запознати с това как Саманта 
Михайлович рисува портрети, предвид, 
че тя вече представяше творби в гале-
рията, но този път можаха да съзират и 
огромния й напредък в тази сфера, което 
косвено означаваше, че междувременно 
е работила много върху усъвършенства-
нето си сама, а може би с помощта на 
педагози. 

От младата Анджела със сигурност ще 
стане голям художник. Ако така рисува 
само на 18 години, как ли ще рисува след 
10, 20 или 30 години? Вероятно – чудесно! 

Нека да отбележим, че това бе 19-ата 
изложба на художествени творби в 
Галерията „Методи Мето Петров” 
през 2022 г., което ще рече, че хората от 
тази „трудова единица” към местния 
Център за култура наистина са работили 
усилено. Фактът заслужава публична 
похвала. 

Б. Димитров

Сдружение „Емблема” се прояви като издател 

„В храсталака на погледа” на 
Елизабета Георгиева

Ц а р и б р о д с к о т о  с д р у ж е н и е 
„Емблема”, което е основател на елек-
тронния портал ФАР, след седем години 
съществуване се прояви и като издател 
на книга. Става дума за стихосбриката 
на известния царибродски литературен 
деец Елизабета Горгиева под название „В 
храстала на погледа”. 

Книгата е издадена благодарение на 
финансовата подкрепа на Министер-
ството на културата на Сърбия. Редактор 
на стихосбирката, лектор и автор на 
предговора е Донка Стоянова Николова, 
преподавател по български език и лите-
ратура.  

Б. Д.
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С полъха на хартиеното ветрило
„Животът не е цветен... Децата не тряб-

ва да лъжем“
В деня, когато библиотекарите в 

Сърбия отбелязват своя празник – 14 
декември, в димитровградската библи-
отека „Детко Петров“ се разнесе един 
невероятен топъл полъх на изящност и 
красота. В този ден се състоя промоцията 
на най-новата книга за деца на нашата 
известна писателка Елизабета Георгиев 
със заглавие „Чудесата на хартиеното 
ветрило“. Преди 10 години, пак в този 
ден, Елизабета Георгиев бе обявена 
за най-добър библиотекар в общесве-
ните библиотеки в Сърбия от страна 
на Сръбската библиотечна асоциация. 
Отскоро тя понесе и титлата доктор на 
филологическите науки. В най-новото 
си произведение, както каза, говори за 
неща, за които другите мълчат. Говори за 
побеждаване на страховете.

Сред бройните почитатели на писа-
ната реч и на самата Бети, на промо-
цията присъстваха и учениците от 
3-ти клас с учителката си Сърбиянка 
Бранкович, които получиха специ-
ални похвали за реализираните досега 
хуманни дейности. Водеща на програ-
мата бе Албена Милев, директор на 
библиотеката „Детко Петров“, а за 
книгата освен авторката говори и Донка 
Стоянова Николова, преподавателка по 
български език и коректор на „чудес-
ното“ произведение. Откъси от книгата 
чете Дуня Милев, ученичка във втори 
клас на ОУ „Христо Ботев“. Издател на 
„Чудесата на хартиеното ветрило“ е 
Издателство „Ново Братство“ с помощта 
на Националния съвет на българското 
национално малцинство в Сърбия. 
Прекрасните илюстрации са дело на 
художничката Радостина Нейкова.

Със стил, присъщ само за нея, Геор-
гиева най-напред се обърна към най-мал-
ките си почитатели, разказвайки им 
за ученическите години в родното 
село Смиловци, за особения й интерес 
към четенето, за пътя от ученичка до 
писателка, за извъряването на който 
подчерта важността на четенето. Говори 
за начинаещите си крачки като писател, 
тъй като нейни творби се печатат в 
детските списания „Другарче“, „Дечйе 
новине“ и „Тик-Так“. А по-късно след 

първата й книга „Путевима зорњаче“ се 
случва и най-новата, 14 по ред, „Чуде-
сата на хартиеното ветрило“. Както 
междувремнно научихме, вече се е 
появила и 15-та, става дума за стихос-
бирка с название „В храсталака на 
погледа“, но за нея ще говорим след-
ващия път.

На промоцията Георгиева разказа 
как „Чудесата на хартиеното ветрило“ 
се е появила на бял свят. Списването й 
започнало миналата година през януари, 
когато заради ковид всички трябваше да 
стоим вкъщи. „Една сутрин се събудих 
и реших, че трябва да пиша нещо на 
български език и започнах с изрече-
нието „Ема не обича да чете’.“ След това 
запозна публиката със сюжета, след 
който никой не може да остане безраз-
личен, особено заради това, че съдбата 
на геронията Ема се оказва същата, която 
сполетява и писателката Елизабета. В 
годината, в която написва книгата, и тя, 
както Ема, остава без майка. Бети обаче 
чрез книгата си иска да посочи къде е 
изходът от такива трудни моменти, а той 
е – в четенето, защото то лекува. Автор-
ката изтъкна още нещо съществено – че 
в детската литература рядко се срещат 
такива теми табу, а те са изключително 
важни, „Защото децата не трябва да 
лъжем. Живота не е цветен и живота не е 
приказка. Такива неща се случват, а Ема 
показва как може да се победи тъгата“ – 
поясни тя.

Книгата бе представена и в Наци-
оналната библиотека „Св. св. Кирил 
и Методий“ в София през септември 
месец. Тогава за „Чудесата на хартиеното 
ветрило“ говориха Росица Чернокожева, 
Радостина Нейкова и Донка Николова.

На промоцията в Цариброд Донка 
Николова освен другото, което сподели 
с публиката, прочете и изказването си от 
промоцията в София. Тези нейни думи, 
като полъха на хартиеното ветрило, 
докоснаха всеки, който ги изслуша, и 
затова заслужават да стигнат до колкото 
може повече хора. Предлагаме ви ги в 
цялост, за което благодарим на госпожа 
Николова, че ни ги предостави на драго 
сърце. Чрез тях ще надникнете между 
кориците на чудесата...

Д. Х.

Пътят към книгите, както и към 
творчеството, често минава през 
болката...

Донка Стоянова Николова
С думи, нежни и родни, прошепнати 

с разбиране и обич, се лекува всяка тежка 
за сърцето рана. 

„Чудесата на хартиеното ветрило“ е 
вълнуваща и достъпна за малкия читател 
интерпретация на мотива за чудодей-
ната сила на майчиното слово. Главната 
героиня – първокласничката Ема, в наве-
черието на своята първа учебна година 
загубва майка си, а с нея – и интереса 
към света, който я заобикаля. Спасява-
нето на Ема от света на болката, самотата 
и изолацията е резултат от усилията на 
приказните помощнички – учителката 
Радостина и библиотекарката Биба. 
Триединството Ема – Радостина – Биба 
е плод на силната изповедна струя в 
повестуванието и в същото време свиде-
телства за дълбокото преклонение на 
авторката пред знанието и неговите 
светилища – училището и библиотеката, 
които в този текст съвсем естествено са 
и едно „прекрасно място за лечение на 
ранени детски душици“ [45], място, в 

което живее щастието. [51]
„Чудесата на хартиеното ветрило“ е 

разказ за мелодията на майчината реч, 
в която се побират гласовете на есте-
ството: „шепоти, песни, викове, чурули-
кане...“[36]. Образът, речевите и пове-
денчески характеристики на майката 
детското подсъзнание превръща в 
кодове на идентичността – „Ема гледаше 
брезата и се опитваше да си спомни 
ръцете на мама... белите ръце на мама“ 
[9], „Ема... се потопи в танца на големите 
снежинки. За момент ѝ се стори, че те се 
събират и се превръщат в самата снежна 
кралица, която приличаше на... мама“. 
[52] В психологически проникновените 
размисли на съкрушеното от загубата 
дете откриваме убедително свидетел-
ство за ролята на майката при изграж-
дането на детския мироглед. Образът 
на майката е вместилище и същност на 
видимия свят. Родното пространство 
детето възприема едновременно като 
сътворено от майката и отражение на 
нейната същност. 

„Чудесата на хартиеното ветрило“ е 
разказ за лечебната сила на мълчанието 
в дни на страдание и загубено душевно 
равновесие и, не на последно място, 
повествуванието за преображенията 
на малката Ема ни връща към изна-
чалната животворяща сила на родното 
слово, което назовава и подрежда света 
около нас, заменя хаоса и самотата с 
ред и сигурност – „Мама ѝ говореше, че 
буквите са като пеперуди – летят, играят 
си и правят думи“ [20], „думите летяха 
като пеперуди“ [47], „С книгите майка 
ми е някак по-близо до мен и Петър 
става по-смел“ [48], „Книгите са лечебни. 
Ще му я занеса вкъщи – по-скоро да 
оздравее“. [52] 

Хартиените ветрила на библиотекар-
ката Биби спестяват нуждата от дълги и 
болезнени обяснения. В безмълвното им 
помахване всички тайни стават явни с 
изписването само на една дума – код на 
преоткритото единство, свидетелство за 
безгласното общение на душите. Чудото 
на ярките хартиени ветрила е, че отвяват 
подозрителното вглеждане в другия, и 
със силата на този вълшебен дар библи-
отеката става нов дом за сиротите деца, 
а библиотекарката Биба – тяхна всеот-
дайна покровителка и най-близка прия-
телка. 

Мотивът за възраждащата и обла-
городяваща сила на словото прелива в 
благодарствен химн за срещата със себе-
подобните, за уподобяването като акт 
на най-искрена форма на състрадание 
и изпълнение на Христовата повеля 
„Обичай ближния си както себе си!“. 
Социалната ощетеност сближават сиро-
тата Ема и бедното ромче Петър, чийто 
баща е в затвора. Болката по особен 
начин сближава двете деца, изостря 
сетивата и чувствителността на сърцата, 
макар и невръстни, те откриват житей-
ската мъдрост на устояването: „Ема и 
Петър обикновено седяха един до друг и 
мълчаха. Ема обичайно даваше на Петър 
част от закуската си“ [31]. Тя го закриля, 
споделя с него знанието си, открива му 
най-страшната си тайна, а той, макар и 
уплашен, намира утешителни думи след 
ужасяващото ѝ признание:

- Майка ми е на небето...
- Небето е високо и всичко се вижда 

отгоре. [37]
В безмълвния диалог на душите, 

по волята на чудодейните хартиени 
ветрила, се ражда „специална“ общност 
на посветени – „това специално място 
беше повече от приказно“ [43], „Биби 
четеше по най-специален и най-инте-
ресен начин“ [46], „Тези деца с някакъв 
специален блясък в очите си...“ [51], „със 
специален глас ѝ четеше приказка...“. [52] 

Биби подобно на майката на Ема избира 
пеперудите като знак на писаното слово 
– за всяка прочетена книга децата полу-
чават цветна пеперуда. Петър се труди 
с всички сили да прочете повече книги, 
да получи заветните пепeруди – призна-
нието на Биби и Ема. Приказката за 
самотното и отчуждено малко първолаче 
Ема завършва с картина на постигнатата 
искрена и правдива любов към ближния, 
на която, вярвам, че са способни децата:

„– Ти си прекрасно момиче! Благодаря 
ти, че си такава!

„– Ти си прекрасна библиотекарка и 
благодаря, че ми четеш приказки като 
мама!“ [52]

Този завършек връща наблюдателния 
читател към началото на книгата, преди 
разказа за Ема и нейната загуба, кара ни 
да обърнем поглед към посвещението, 
което поставя особена рамка на текста 
и настоява пред любознателния читател 
да търси контекста на творбата – кой 
е авторът, кога и защо се ражда този 
сюжет с тези герои.

Като човек, който е съпричастен 
по някакъв начин към създаването на 
книгата, ще призная, че още първата 
среща с текста ми припомни едно 
преживяване далеч оттук, в украин-
ските приазовски степи, където сега се 
води война, но и тогава, и сега там живее 
компактно българско малцинство, а аз 
преподавах български език и литература. 
Колегите литератори – преподаватели 
по руска и украинска литература, ме 
поканиха да направим съвместен съпо-
ставителен урок – Образи и мотиви във 
фолклорните люлчини песни. Наложи 
се дълго да им обяснявам как така и защо 
в българския фолклор няма люлчини 
песни! 

И тогава, и сега в съзнанието ми 
прозвучаха Вазовите стихове „език за 
песни и за бран,“, „език на мъки, стонове 
вековни,“ и добавих – език за изповед и 
вяра...

Бих искала българските читатели на 
„Чудесата на хартиеното ветрило“ да 
не забравят факта, че авторката на този 
вълнуващ разказ е Елизабета Георгиев, 
българка от село Смиловци, Р Сърбия, 
библиотекар в чудния Цариброд. И ако 
се питате защо подчертавам, че е точно 
от село Смиловци, ще повторя нейните 
думи от документален филм, посветен 
на това село – „Смиловци е център на 
света!“. 

Тази нейна жилава вяра откривам и в 
посвещението – „На майка ми“. 

Смиловци е центърът на света и оттам 
започват приказки за доброто и за лечеб-
ната сила на майчиното слово...
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Вене Велинов представи книгата си 
„Хора и животни“

Нашият съгражданин Вене Велинов 
на 16 декември представи първата 
си авторска книга „Хора и животни“ 
в Тържествената зала на Центъра за 
култура ,,Босилеград’’.

Пред събралите се любители на 
художественото слово бяха прочетени 
няколко разказа от сборника, предста- 
вляващи дейтвителни истории за взаи-
моотношенията на човека с животните, 
които предизвикаха емоции у всички 
присъстващи. 

„Всеки един от нас се връща в 
детството си, най-дългия период на 
безгрижие.  Роден на село, където 
прекарах скъпото си детство, безкрайно 
обикнах животните. Така започнах да 
пиша тези истории, в които вложих 
всички изпитани емоции. Дано съм 
успял дори част от тях да предам на 
читателя“, изяви Велинов.

Сборникът с кратки и необикновени 
разкази, проза преплетена с поезия, 
определя широчината и дълбочината на 
описаното събитие. Разказите условно 
се разделят в два цикъла – първият е 
посветен на поведението на хората към 

животните, докато вторият рисува отно-
шението на човека към другия човек, 
често изпълнен с егоизъм, завист, лъжи 
– всичко, което е противно на животните. 
В историите „Хумор на Босилеградски 
начин“ е посочено смехотворството на 
тази среда. „Читателят се чувства, като 
че ли пътува във времето, вижда снимки 
на очарователни пейзажи, среща се с 
хора и необикновени животни, описани 
най-подробно“, написа в рецензията си 
м-р Симеон Костов.

Книгата е отпечатана в тираж от 150 
екземпляра, с финансова подкрепа на 
Националния съвет на българското 
национално малцинство в Сърбия. 
Авторът се надява да бъде преведена на 
сърбски език, както и да бъде издадена и 
в Република България.

Над четири десетилетия Велинов 
е прекарал като сътрудник в редица 
писани и електронни медии на 
български и на сръбски език. Днес той 
е пенсионер и от време на време сътру- 
дничи във вестник ,,Ново Братство’’.

Й.П.

ВЪВ ФОКУСА НА ВНИМАНИЕТО

105 ГОДИНИ ОТ ПРОЕКТИРАНЕТО И 
ПОСТРОЯВАНЕТО НА МАКАДАМЕНИЯ 
ПЪТ ОТ БОСИЛЕГРАД КЪМ СЕЛАТА В 
ПОДНОЖИЕТО НА ПЛАНИНАТА ЦЪРНООК

За да се запознаете с природните даде-
ности на този край, с бита и обичаите 
на тукашните хора, трудолюбиви, 
мъдри, водени от обичта си към земята 
и животнитe, трябва да дойдете и да 
видите чудноватата планина Църноок, да 
почувствате магията и очарованието на 
китните села, разположени по нейните 
склонове.

Това е възможно да се направи по 
най-атрактивното пътно направление, 
което свързва Босилеград с Църноок и 
с околните села - Паралово, Бресница, 
Църнощица, Ярешник, Зли дол, На- 
зърица, Дукат и по-нататък през Радо- 
вница до Търговище и магистралния 
път Враня - Скопие и през Доганица и 
Бела Вода през Голеш до Крива паланка 
към Македония и България. Това е 
пътно направление, което минава през 
централната част (сърцето) на Босиле-
градското Краище. Без оглед на значе-
нието на трасето то е слабо поддържано 
от страна на местното управление през 
целия му стогодишен период на съще-
ствуване.

Негов проектант е инженерът по 
геодезия Топалов, който е бил привър-
женик на Царска Русия, козак от Дон. 
Това станало през далечната 1917 година, 
когато след Октомврийската революция 
в Босилеградско Краище пребивавала 
известната руска козашка дивизия 
от Дон. Тогава макадаменият път е 
построен до мястото Ранчин Преслап 
в мерата на село Бресница. Неговото 
изграждане по проектираното трасе на 
Топалов било прекъснато поради неи- 
звестни причини и никога не продъл-
жило.

От Ранчин Преслап към Църноок и 
околните села се минавало по селски 
път. Към края на осемдесетте години на 
миналия век, с построяването на овце-
ферма на Църноок, старият селски път 
е реконструиран и разширен. По същия 
път се стига до предавателя за мобил-
ната телефония, монтиран на самия връх 
на планината, на надморска височина 
от 1881 метра. Днес този предавател е 
единственият свидетел на изчезването на 

тукашните села, разпръснати по склоно-
вете на планината.

И още една забележителност - в 
подножието на планината се намира и 
мястото Кин-Стан, където е повдигнат 
възпоменателен паметник в чест на 
падналите бойци в борбата срещу 
фашизма през Втората световна война.

Носейки дълбоко в сърцето си живите 
спомени за родния ми Босилеградски 
край, когато по селата кипеше живот, 
когато по нивята се чуваха песни на 
жътварки, по ливадите се надпреварваха 
млади косачи, когато стада гойни сладко 
чоплеха планинската трева, изпъстрена 
с ароматни горски цветя, когато из 
буйните гори се чуваха песните на слад-
копойните птици и се случваха какви 
ли още не приказни чудеса и приклю-
чения, използвам възможността посре- 
 дством нашия вестник да посоча някои 
мои въжделения и предложения как по 
някакъв начин, т.е. с предприемане на 
конкретни мерки да допринесем за него-
вото съживяване.

Ето някои от моите предложения:
- Планината Църноок да стане тури-

стически център.
- Да се положи асфалтова настилка 

по най-атрактивното пътно направление 
на проектанта Топалов от 1917 година.

- Да се пусне автобусна линия Боси-
леград - Кин-Стан през 2023 година.

- Да се насърчат развитието на 
селския туризъм и производството на 
здравословна храна.

- Да се построи цех за бутилиране на 
планинска вода.

- Да се построят ветропаркове за 
производство на електроенергия.

- Да се построи цех за преработка на 
горски плодове, лечебни билки, зелен-
чуци...

Тези и други възможности трябва 
да разпознае местното управление, да 
изготви конкретни проекти и с подкре-
пата на компетентните републикански 
органи и европейски фондове да пред-
приеме конкретни действия.

Стефан Иванов – Бреснишки
 маш. инжинер, Ниш

Между двата броя на вестника 

Власта Ценич забавлява 
царибродски деца 

Известният сръбски автор на 
поетични и прозаични съчинения за 
деца Власта Ценич неотдавна гостува в 
Цариброд, представяйки най-новата си 
книга „Село със един падеж”, както и 
част от литературно си творчество, което 
е обемисто. 

Авторът твори на призренско-юж-
номоравския говор, принадлежащ 
към призренско-тимошкия диалект 
на сръбски език. Смята, че един лите-
ратурен творец на говора, който е в 
употреба в местността, в която той се е 
родил и израснал, най-добре може да 
представи този край, както и емоциите, 
които там е изживял някога. А той се 
е родил преди 65 години (пенсионер 
е от няколко седмици) в село Кочани, 
Община Долевац. Следвал е югославска 

литература в Прищина и Скопие, след 
което е преподавал сръбски език и лите-
ратура в училища предимно в своя роден 
край. Автор е на над 20 книги за деца. 
Става дума предимно за стихосбирки. 
Сътрудник е на публикациите за деца 
„Змай”, „Витез”, „Освит” и др. Негови 
творби са залегнали в множество анто-
логии на детски творби. Получател е 
на бройни награди за литературната си 
дейност.  

Промоцията на най-новата му книга в 
Цариброд се състоя в салона на местния 
Център за култура. Организираха я 
съвместно библиотеката „Детко Петров” 
и Основното училище „Христо Ботев”. 
В публиката бяха предимно деца от 
долните класове на училището. 

Б. Димитров

В НБ „Детко Петров” 

Публикация на Весна Николова 
В царибродската библиотека нео- 

тдавна бе представена публикацията 
под название „25 години на Археологи-
ческо-етнографския кръжок”, автор на 
която е археоложката Весна Николова, 
завеждаща Родната музейна сбирка към 
това ведомство.

През изминалите две и половина десе-
тилетия в кръжока са членували над 500 
ученици. Публикацията представлява 
сбор от дейности, провеждани в рамките 
на кръжока и е своеобразен спомен за 
неговите бивши членове. 

Весна Николова е родена през 1957 
година в с. Височки Одоровци. Завър-
шила е археология в Белградския 
университет. В Царибродско е известна 
с дейностите си не само в професията 
си, но и в сферите на културата – била е 
актриса в театъра „Христо Ботев”, член 
е на сдружението на самодейните худо-
жници...

Б. Д. 
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МОЗАЙКА

Възпоменание
На 18 декември се навършиха ЧЕТИРИ 

ГОДИНИ, откакто вече не е с нас 
обичаният ни татко, тъст, дядо и прадядо

Петър Стойчев 
от Димитровград

Вечно ще живееш в сърцата ни. 
Почивай в мир!

Твоите дъщери Нада и Дана със 
семействата си

Възпоменание
На 7 януари 2023 година се навършват 25 ГОДИНИ от 

смъртта на  

ДАРИНКА ЦВЕТКОВА  
от Райчиловци, Босилеградско

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

свекърва, тъща и баба. 
Годините минават, но добрите спомени за теб ще 

живеят вечно в нащите сърца! Почивай в мир!
От съпруга Крум, сина Аца, дъщерята Малинка, 

снахата Цветанка, зетя Павле, внука Дарян и внучката 
Лиляна

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

обичан баща и дядо

Д-р ИВАН ЛАЗАРОВ,
лекар педиатър от Цариброд (1937 – 2004)

Мили и скъпи са спомените, които ни остави. Те ще 
живеят вечно в нашите сърца. Никога няма да забравим 
безпределната ти доброта и обич, с които ни даряваше! 

Прекланяме пред теб глави! Спи спокойно вечния си сън!
Твоите: син Сергей, дъщеря Албена, зет Милан, снаха 

Ранка, внуци Борис, Георги и Иван и внучка Петра

Приключи почистването на 
пътищата в Долнолюбатския район

С механизация на босилеградското 
Публично предприятие „Дирекция 
за строителни площи и пътища” 
приключи почистването на пъти-
щата в Долнолюбатския район. Това 
пред нашия весник заяви общинският 
съветник в Общинската скупщина в 
Босилеград Светлана Владимирова.

- Успяхме да почистим почти всички 
пътища, но и да прокарам нови в маха-
лите Бързаци, Бубевци, Широки дол 
и Клисура. Годината ще приключим с 
усилена работа върху почистването на 
пътя до манастирчето „Св. Илия” в мест-
ността Букова Падина – сподели тя. 

Владимирова подчерта, че пътната 
инфраструктура в Долнолюбатския 
район не е добра, особено ако се има в 
предвид унищожаването на пътищата 
след проливните дъждове, но благода-
рение старанието на кмета Владимир 
Захариев и директора на Дирекцията 
Страшко Апостолов, долнолюбатани 
винаги могат да разчитат на техниката на 

Публичното предприятие.
- В зависимост от времето ние ще 

продължим почистването на макадамо-
вите пътища в Долнолюбатския район. 
Осъзнаваме, че около планинските 
проходи и пътища почвеният слой ще 
се напои стабилно и ще позволи деста-
билизация, ще има  активиране на стари 
и поява на нови свлачища. Ще ангажи-
раме механизация, включително и грей-
дера, и ще направим всичко възможно 
да запазим пътната инфраструктура в 
добро състояние, добави тя.

Владимирова отправи благодарност 
към долнолюбатани за подкрепата 
и разбирателството към работата на 
служителите в Публичното предпри-
ятие „Дирекция за строителни площи и 
пътища”.

Oбщинската пътна мрежа в Босиле-
град обхваща над 1000 километра мака-
дамови и махленски пътища.

С. Бойкова

РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
Общинско управление Димитровград
Отдел селско стопанство и опазване на околната среда 
№ 501-145/2022-14/3
Дата: 08.12.2022. год.
Димитровград
Б.К.

И З В Е С Т И Е 
Относно подаден иск за решаване във връзка с необходимост от оценка на 

въздействие върху околната среда и иск за определяне обема и съдържанието на 
проучването за оценка на въздействието върху околната среда  

На основание на чл. 10. ал. 1. чл. 14. ал.1.,  а във връзка с чл. 29. алинея 1. и 3. от 
Закона за оценка на въздействие върху околната среда («Сл. вестник на Р. Сърбия» 
135/04,36/09), компетентен орган за оценка на въздействие върху околната среда 
към Общинското управление Димитровград даде известие относно подадения иск 
за решаване във връзка с необходимостта от оценка на въздействие върху околната 
среда. 

Уведомяват се обществеността и заинтересованите органи и организации, че 
носителят на проекта, предприятието „KEMOIMPEX GREEN“ DOO от Димитровград, 
Белеш, улица „Георги Димитров“ № 2, подаде искане до Община Димитровград за 
решаване във връзка с необходимостта от извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда (ОВОС) и искане за определяне обема и съдържанието на 
проучването за оценка на въздействието върху околната среда – за Проекта „ЗАВОД 
ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА АВТОМОБИЛНИ ГУМИ ЧРЕЗ МЕХАНИЧНА 
ОБРАБОТКА” в местноста Димитровград, работна зона „Белеш”, на кадастрален 
парцел № 2/11 КО Лукавица (номер: 501-145/2022-14).

Заинтересованите граждани могат да проверят съдържанието на искането всеки 
работен ден от 10-14 часа в помещението на  Отдела селско стопанство и опазване на 
околната среда, ул. „Балканска“ № 12, и да предоставят мнението си в рамките на 10 
дни от деня на публикуване на известието. 

ОТДЕЛ НА МЕСТНА ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ, 
СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Борис Котев 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД
Општинска управа Димитровград
Одсек за пољопривреду и заштиту животне средине
Број: 501-145/2022-14/3
Датум: 08.12.2022.год.
Димитровград
Б.К.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја 
на животну средину и захтеву за одређивање обима и садржаја студије о процени 

утицаја на животну средину
На основу чл. 10. став 1. чл. 14. ст.1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени 

утицаја на животну средину („Сл. гласник Р.Србије“ 135/04,36/09), надлежни орган за 
процену утицаја на животну средину при Општинској управи Општине Димитровград, 
даје следеће обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене 
утицаја на животну средину, обима и садржаја студије о процени утицаја на животну 
средину. 

 Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је 
носилац пројекта, предузеће „KEMOIMPEX GREEN“ DOO, из Димитровграда, Белеш, 
улица Георги Димитров број 44, поднео Општини Димитровград Захтев за одлучивање 
о потреби процене утицаја на животну средину и захтев за одређивање обима и 
садржаја студије о процени утицаја на животну средину за Пројекат „ПОСТРОЈЕЊЕ 
ЗА РЕЦИКЛАЖУ ОТПАДНИХ АУТО ГУМА МЕХАНИЧКИМ ТРЕТМАНОМ“ на локацији 
Димитровград, радна зона „Белеш“, на катастарској парцели број 2/11 КО Лукавица 
(број: 501-145/2022-14).

 Обавештавамо Вас да можете да извршите увид у садржину захтева сваког 
радног дана од 10-14 часова у просторијама Одсека за пољопривреду и заштиту 
животне средине, ул. Балканска бр.12 и достави своје мишљење у року од 10 дана од 
дана објављивања овог обавештења.

ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ,
ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Борис Котев
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В навечерието на най-
великите празници за 
християните
И ето Бог стана човек!

Вечерта преди най-светлия христи-
янски празник – Рождество Христово, 
на 6 януари / 24 декември празнуваме - 
Бъдни вечер. В различните краища праз-
никът е наричан с имената - Суха Коледа, 
Крачун, Малка Коледа, Детешка Коледа, 
Мали Божич, Наядка. Въпреки разно-
образните му наименования, всички 
са единодушни, че в полунощ, според 
православната църква, в една пещера 
около Витлеем се е родил Иисус Христос.

В днешни дни се е създала традицията 
да обръщаме най-много внимание на 
украсяването на елхата, на Дядо Коледа 
и най-вече на подаръците. Ние обаче 
и този път ще си припомним, че в този 
празник има и нещо повече - обичаите, 
трапезата и спокойната и уютна атмос-
фера, които те създават.

Един от символите на Бъдни вечер е 
именно Бъдникът. Според традицията 
млад момък, облечен в най-новите си 
дрехи, трябвало да отиде в гората и да 
отсече тригодишно дъбово дърво, което 
да е дълго, но и да може да влезне в 
къщата. Цялото семейство излизало и 
посрещало момъка и тогава той питал: 
„Славите ли Млада Бога?". Когато 
получил отговор „Славим го", момъкът 
благославял: „Аз в къщи и Бог с мене" 
и внасял дървото в къщата. Дървото се 
поставяло в огнището, а според обичаите 
на Бъдни вечер огнището не трябва да 
изгасва.

Както повелява традицията, трапезата 
тази вечер трябва да е тържествена, тъй 
като това е последният ден от четири-
десетдневните Коледни пости. Ястията 
трябва задължително да са постни и да 
са нечетен брой - 7 (колкото са дните в 
седмицата), 9 (колкото трае бременноста 
при жените) или 11.

Приготвят се празнична пита с 
късмети, варено жито, варен боб, сарми с 
ориз, ошав, баница с тиква и други, като 
всяко ястие има важна символика. Задъ-
лжително на масата присъства домашно 
приготвена питка с пара - боговица 
(сръб. чесница), която по традиция се 
разчупва от главата на семейството. В нея 
се поставя обикновено сребърна пара, 
та при разчупването, в чийто къшей се 
падне парата, се смята, че той ще бъде 
носител на благоденствие, щастие и 
радост през годината. Първото парче се 
определя за Богородица и починалите, 
следващото за къщата, а останалите за 
членовете на семейството. Раздаването 
става от дясно на ляво - посоката на 
живота. Съществува обичай под масата 
да се разстеле слама, напомняща за 
Витлеемските ясли, в които е родила 
Дева Мария. 

Според вярванията хлябът е безкръвна 
жертва и с него можем да умилостивим 
по-висшите от човека сили. Формата на 
питата е винаги кръгла, за да символи-
зира безконечността, цикличността в 
живота и се украсява с форми от тесто, 
изобразяващи кръстове, узрели класове, 

рало, орач, животни или плодове - 
символи за благополучие и плодородие. 
От това тесто се правят и краваите, които 
по-късно се дават на коледарите.

Вечерята на Малка Коледа започва 
рано, за да узреят житата и всеки трябва 
да опита от всички ястия на масата, за 
да му върви през годината. Трапезата 
задължително трябва да е кадена. Това 
се извършва от най-възрастния член 
на семейството, който минава и прека-
дява с тамян най-напред масата, след 
това цялата къща, двора и обора. Друга 
традиция гласи, че след като всички 
са седнали никой не може да става от 
мястото си докато не свърши вечерята, 
за да лежат квачките върху яйцата и да 
измътят пиленца. Такова право има само 
най-старият, като дори той трябва да 
се изправя приведен, за да се превиват 
житата от зърно.

Пожелаваме ви тиха и свята нощ и 
щастлив и спокоен празник, изпълнен с 
любов от най-близките ви хора.

Празничната атмосфера от Бъдни 
вечер се прелива в нощната Коледа.

Най-значимото историческо събитие – 
Раждането на Спасителя

На 7 януари / 25 декември в целия 
християнски свят се чества един от 
най-големите църковни празници – 
Рождество Христово или Коледа. Този 
свят ден в християнската религия и 
култура се свързва с рождението на  
Иисус Христос. То е описано в еванге-
лията на Лука и Матей.

Те разказват за родителите на Иисус – 
Мария и дърводелецa Йосиф, потомък 
на самия цар Давид. Те пътували от 
град Назарет към град Витлеем, родното 
място на съпругa. Опитали се да отседнат 
в странноприемница, но не могли да 
намерят място и били принудени да 
пренощуват в една пещера край града, 
в която по онова време пастирите затва-
ряли своите овце. Именно в тази нощ 
бил роден и младенецът Иисус. Според 
евангелията, на небето изникнала 
необикновена светлина и пред нами-
ращите се наоколо пастири се появил 
ангел. Той им казал, че в тази свята нощ 
на света се е родил Спасителя и така те 
станали първите, които се поклонили на 
християнския Бог. А неговите думи били: 
"Не бойте се! Ето, благовестя ви голяма 
радост, която ще бъде за всички човеци! 
Защото днес ви се роди в града Давидов 
Спасител, Който е Христос Господ. И ето 
ви белег: ще намерите Младенец повит, 
лежащ в ясли" (Лука 2:10). 

Щом ангелът произнесъл тия думи, 
изведнъж се появило множество небесни 
сили, които хвалели Господа и пеели: 
"Слава във висините Богу, и на земята 
мир, между човеците благоволение!"

В деня на Рождество тържествуваме 
заедно с пастирите и мъдреците - тези 
първи представители на човешкия род, 
участвали и присъствали на преславното 
Рождество. И заедно с тях се радваме и 

казваме: „Осанна във висините, благо-
словен е идващият Спасител, благо-
словен е този, който дойде да обнови 
човека, да го спаси и да му даде залог за 
вечен живот“. Но за християните Рожде-
ство Христово е и празник, свързан 
с Пречистата Богородица - Божията 
майка, която е била призвана да носи в 
утробата си и в обятията си Спасителя 
на човеците. И така да стане самата тя 
молитвен стълб и молитвен ангел на 
църквата. В този ден си спомняме и за 
Йосиф Обручник - достойния, чист и 
свят човек, който също послужи на бого-
спасителния план. И за цялата милост, 
която чрез тях се излива върху човешкия 
род.

Според религиозните вярвания 
именно идването на Христос на земята 
дава началото на една нова ера в исто-
рията на човечеството. В нощта на 
Рождество почитта си към младенеца 
показали и трима източни мъдреци, 
които били привлечени от една изгряла 
на небето звезда, която светела по-силно 
и по-ярко от всички други. Именно тези 
събития дават началото на празника, 
който днес наричаме Коледа. 

„Бог толкоз обикна света, че отдаде 
Своя Единороден Син, та всякой, който 
вярва в Него, да не погине, но да има 
живот вечен“ (Иоан 3:16)

Наистина любвеобилният Бог, 
знаейки, че човешкият разум не може 
да разбере Неговата природа, благораз-
съдил, че едно нещо само би помогнало: 
Бог да стане човек.

Човекът може да разбере човека. Ако 
те заедно страдат, то и взаимно ще се 
разбират. И Бог изпратил на земята Своя 
Син – най-сполучливия представител, 
Когото имал. Бог Отец обичал много 
Своя Син, но Го отдал, защото обичал и 
нас.

В св. Евангелие намираме свидетел-
ства точно какво е вършил Господ Иисус 
Христос за човечеството. Чрез силата 
на Своето слово и дела на изцерения и 
опрощения, както и чрез Своите стра-
дания и лична саможертва Божият Син 
наистина ни е показал пътя на правдата, 
истината и живота, угоден на Бог Отец. 
Той живял така, както проповядвал: 
„Възлюби Господа, Бога твоего, от всич-
кото си сърце и от всичката си душа, и с 
всичката си сила, и с всичкия си разум, и 
ближния като себе си“ (Лука 10:27).

Неговата любов е вечна. Тя не е като 
любовта на другите. Чистата любов е тая, 
за която жадуват нашите сърца, особено 
във време на самота, уплаха и отчаяние. 
Факт е, че увлечени в нашето натоварено 
ежедневие и заетост, ние често забра-
вяме, че Бог има по-висока цел за нас. 
Нима не чувстваме в превъзмогването на 
проблемите в бурния океан на живота, 

че сме объркани без плавателен съд? 
Нима не усещаме, когато сме на грешен 
път? Ние обаче не сме сами. Мнозина 
като нас са там. Добрата новина обаче е, 
че ние не бива да стоим повече там, на 
грешния път. „Във всичките си пътища 
познавай (Бога) и Той ще оправи твоите 
пътеки“ (Притчи 3:6).

Сега, когато посрещаме и празну-
ваме Христовото Рождество, нека да се 
смирим и да последваме примера на 
тримата мъдреци, които видяха звездата 
и дойдоха да се поклонят на Богомладе-
неца Иисус във Витлеем. Тъй като и ние 
се нуждаем да намерим пътя до дома на 
Бог Отец, трябва да отидем в духовния 
Витеем и да се представим на Родилия 
се Негов Син. По повод Рождеството Му 
Бог Отец е приготвил на всеки от нас 
скъп подарък. Той е поставил Богомладе-
неца в центъра на нашия живот, така че 
всеки един от нас да се чувства по-близко 
до Него. От нас зависи дали да приемем 
този скъп дар.

Комерсиалната страна на празника 
стана много силна, но това не трябва да 
ни отчайва и помрачава духовните ни 
настроения. Това трябва да ни вдъхнови 
за по-силна вяра, разясняваща истин-
ското значение на величието на това 
единствено в цялата вселенска история 
чудо, каквото е идването на Христос. 
Това е просветляване на духовните ни 
очи върху празника и с Божия помощ 
отделяне на светското и даване на превес 
на духовното. Да, празникът е рожден 
ден на Христос в плът. Празничен, както 
за всички родили се на тази дата. Но Той 
не иска от нас злато, смирна и ливан. Те 
вече са Му подарени във витлеемските 
ясли от тримата мъдреци като символ на 
поклонение пред човешката мъдрост.

Христос иска от нас милосърдие като 
подарък, човечност като подарък, брато-
любие като подарък. И най-братските 
и топли отношения, които човеците 
могат да имат помежду си. Ето това са 
даровете, с които може да застанем пред 
Богомладенеца, за да можем да кажем: 
Подаряваме Ти това, което сме длъжни 
да изпълним според спасителния закон 
и според Светото евангелие.

Слава и благодарност на Бога Отца 
и на Неговия възлюбен Син Иисус 
Христос!

Поздравяваме ви, възлюбени чита-
тели, с молитвено благопожелание за 
честита и благословена Коледа, богато 
изпълнена с добри дарове от Господ 
Иисус, Чието Рождество радостно праз-
нуваме.

Нека Новата 2023-та година бъде 
по-добра и по-здрава за всички ни. 

ХРИСТОС СЕ РОДИ! ВЕСЕЛА 
КОЛЕДА!

Подготви Д. Христова


