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Кметът на Босилеград Владимир 
Захариев и зам.-кметът и председател 
на Националния съвет на българското 
малцинство в Сърбия Стефан Стойков 
миналата седмица в Белград имаха 
среща с министъра на земеделието, 
горите и водното стопанство Йелена 
Танаскович.

„Разговаряхме за решаване на 
проблема с водоснабдяването на няколко 
села от територията на нашата община, 
в които е на лице липсата и недостиг 
на питейна вода. Обсъдихме и теми 
относно съдействието на министер-

ството за продължаване на укрепването 
на бреговете на река Драговищица с 
каменни стени по течението й към село 
Райчиловци. Една от темите беше и 
решаването на имуществените и правни 
въпроси на бившото обществено пред-
приятие „Напредък“, каза Захариев.

По думите му това е първата от поре-
дицата работни срещи на общинското 
ръководство с министри и представи-
тели на ресорните министерства, които 
общинското ръководство предварително 
е договорило в началото на месеца.

П.Л.Р.

Захариев и Стойков на 
среща с министърката 

Йелена Танаскович
Водосвети и 
изваждане 

на кръста

Михолски срещи на селата  Няма вече 
държавна аптека 

стр. 4

стр. 2Още една автоцистерна за 
пожарно-спасителната служба в 
Босилеград 
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Още една автоцистерна 
за пожарно-спасителната 
служба в Босилеград 

Пожарно-спасителната служба в Боси-
леград получи още един специализиран 
камион-автоцистерна, предназначен за 
гасене на пожари в планински и други 
труднодостъпни райони. Автоцистер-
ната ще предостави възможност за по-е-
фективно изпълняване на задачите на 
пожарникарите и пристигане на мястото 
на инцидента в най-кратки срокове. 
Специализираното превозно средство 
е предназначено, както за зареждане на 
други противопожарни коли, така и за 
самостоятелно гасене на пожар.

Кметът Владимир Захариев посочи, че 
автоцистерната е предоставена по искане 
на Общинския щаб за извънредни ситу-
ации с цел осигуряване на необходимата 
техника за безпроблемна и професио-
нална работа на пожарно-спасителното 
потделение в Босилеград. Както той 

подчертава, в момента пожарно-спа-
сителната служба разполага с 3 ками-
она-автоцистерни, а публичните пред-
приятия „Строителни площи и пътища“ 
и „Услуга” също имат по един такъв 
специализиран  камион. Освен авто-
цистерната местната противопожарна 
служба получи и нов високопроходим 
автомобил „Дачия дъстър“.

„Благодаря на Министерството на 
вътрешните работи и на правителството 
на  Република Сърбия, както и на Лука 
Чаушич, временно изпълняващ длъж-
ността помощник на министъра на 
вътрешните работи - ръководител на 
отдела за извънредни ситуации, които 
откликнаха на нашия иск и ни осигуриха 
тази автоцистерна“, уточни Захариев.

П.Л.Р.

Обиколка с ретро 
трамвай в София

По повод 122-ата годишнина от създа-
ването на съвременния градски транс-
порт в София столичани, както и посети-
тели на столицата, на 14-ти януари имаха 
възможност да се насладят на безплатна 
панорамна обиколка с ретро трамвай 
по маршрута пл. „Възраждане“ до пл. 
„Журналист“ и обратно.

За най-малките пътници имаше 
приказни книжки за оцветяване като 
подарък. Ретро трамваят е добре поддъ-
ржан и добре реставриран исторически 
трамвай и едвам събираше желаещите 

пътници за обиколка.
В ретро трамвая имаше представител 

на транспортното дружество, който 
разказваше историята на трамвайния 
транспорт в София. Първите автобуси 
като градски транспорт се появяват 
по улиците на столицата през 1935 г., 
а тролеите през 1941 година. София 
преди 122 години е била един от първите 
градове в Европа със съвременен градски 
транспорт.

С.Дж.

Конкурс на Изпълнителната агенция за българите в чужбина 

„Коледа в нас“
Изпълнителната агенция за българите 

в чужбина, интернет телевизията „Аз 
мога, аз знам“ и Националният дворец 
на децата за девета поредна година обяви 
конкурса „Коледа в нас“, в който могат 
да вземат участие български деца, роди-
тели и учители зад граница, както и тези 
в България. Основната цел на инициа-
тивата е да излъчи и награди зписи от 
детски коледни празненства.

Заснетите видеа от коледните търже-
ства на деца от детската градина или 
на ученици от първи до осми клас в 
училища в България или в чужбина ще 
се оценяват от експертно международно 

жури.
Заснетите видео материали могат 

да се изпращат по имейл адрес: 
azmogaazznam@abv.bg, чрез WeTransfer 
или друга платформа, или чрез DVD на 
адрес: булевард „Александър Стамбо-
лийски“ 191, 1309 София.

Всички заснети и изпратени мате-
риали от щастливите мигове от колед-
ните празненства на децата и учениците 
ще бъдат излъчени в ефира на интернет 
телевизията „Аз мога, аз знам“. Край-
ният срок за кандидатстване е 25 януари.

П.Л.Р.

Събранието на представители на пчеларските дружества в Сърбия 

Присъства и 
председателят на 
босилеградските пчелари 
Сладжан Дончев

Сладжан Дончев, председател на боси-
леградското сдружение на пчеларите 
„Радилица“, взе участие в Събора на 
пчеларските дружества в Сърбия, който 
в Рача организира Съюзът на пчелар-
ските организации на Сърбия - СПОС. 
На събитието присъстваха 140 предсе-
датели и представители на пчеларски 
дружества, членове на СПОС, както 
и държавният секретар в Министер-
ството на земеделието Ивана Попович, 
помощник министърът на земеделието 
Ненад Катанич и ръководството на 
Съюза на пчеларските организации на 
Сърбия начело с председателя Родолюб 
Живадинович. Домакин на срещата бе 
кметът на Община Рача Ненад Савкович. 

„Срещата премина в конструктивна 
и полезна дискусия и в представяне на 
предложения, свързани с производ-
ството и пласмента на мед, както и с 
проблемите, пред които са изправени 

пчеларите. Г-жа Попович и нейните 
сътрудници отговоряха на абсолютно 
всеки зададен въпрос“, изтъква Дончев и 
добавя, че са били обсъждани и въпроси, 
свързани с регистрацията на селскосто-
панските домакинства в единствената 
електронна информационна система 
Е-аграр. 

В следващите дни СПОС ще обедини 
всички предложения и ще ги предаде 
официално на Министерството на земе-
делието за разглеждане, като предстоят 
отделни срещи, на които ще бъдат 
обсъдени всички теми.

Преди началото на срещата беше 
осветен заводът за преработка на мед в 
Рача „Нашият мед“, а присъстващите 
на събранието имаха възможност да 
разгледат цеха и да се запознаят с дейно-
стите му.

П.Л.Р.
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Сърбия и България обсъждат 
изграждане на втора гранична жп 
връзка и интермодални терминали

Министърът на строителството, 
транспорта и инфраструктурата на Репу-
блика Сърбия Горан Весич и вицепре-
миерът по икономическите политики и 
министър на транспорта и съобщенията 
на България Христо Алексиев на среща 
в Пирот оповестиха, че ще работят за 
допълнителна свързаност между двете 
държави. На срещата беше договорено 
сформиране на съвместна работна група, 
която да предложи проекти в областта 
на транспорта.

-Уговорката е заседанието на тази 
работна група да се проведе през 
февруари в София и по този повод аз ще 
посетя България по покана на министър 
Алексиев, което ще даде възможност да 
продължим дискусията за сътрудни-
чество. Темата на работната група ще 
бъде откриването на нови железопътни 
прелези между Сърбия и България, 
по-специално по маршрута Видин – 
Неготин и Видин – Зайчар. Вярвам, че 
ще представим съвместен проект на 
Европейската комисия за друга желе-
зопътна връзка между двете страни, 
оповести Весич.

Той посочи, че е станало дума и за 
интермодални терминали от сръбска 
и българска страна, които са важни 
поради увеличения транспорт, който се 
извършва през двете страни, от Азия, 
през Турция, след това България и 
Сърбия, съобщиха от Министерството 
на строителството, транспорта и инфра-
структурата.

Министърът добави още, че са 
обсъдили и необходимостта от отваряне 
на малък граничен пункт край Пирот.

Също така министър Весич инфор-
мира Алексиев, че реконструкцията на 
железопътната линия Ниш - Димитров-
град ще започне още през май, както и 
това, че ще бъде изградена високоско-
ростна железопътна линия Белград - 
Ниш, която ще позволи от Ниш до Буда-
пеща да се пътува с влакове, движещи се 
със скорост от 200 километра в час.

Вицепремиерът Алексиев отбеляза, 
че приоритет за България е модернизи-
рането на железопътната инфраструк-
тура по стандартите на ЕС и че линията 
София – Драгоман - границата с Репу-
блика Сърбия е от ключово значение 
за трансконтиненталните маршрути в 
региона, част от основното направление 
на железопътната връзка на България с 
Европа и Азия, съобщиха от българското 

Министерство на транспорта.
-Имаме готовност да работим 

съвместно и за развитието на коридор 
за железопътен товарен превоз 
„Алпи - Западни Балкани“, свързващ 
Залцбург-Любляна-/Велс/Линц-За-
греб-Белград-Ниш-София-Пловдив-Сви-
ленград (българо-турска граница), който 
е основна мултимодална връзка, мина-
ваща през двете страни, съобщи вице-
премиерът.

Министър Весич изрази огромна 
благодарност към Алексиев за оказаната 
бърза реакция за навременна помощ с 
изпращането на служители и специа-
лизирана техника на сръбската страна 
за обезвреждането и отстраняването на 
дерайлиралите цистерни с амоняк.

Сръбският министър връчи благодар-
ствени грамоти на българския министър, 
на кмета на Пирот Владан Васич, както 
и на други сръбски и български лица 
и институции, отговорни за помощта 
при отстраняването на последствията от 
аварията край Пирот в края на миналата 
година.

Министър Алексиев благодари на 
Весич за поканата и инициативата за 
провеждането на срещата и възмож-
ността да бъдат обсъдени всички акту-
ални теми, като посочи високото ниво на 
добросъседски отношения и партньор-
ство между двете страни.

С. Бойкова

Поводът за срещата в Пирот бе 
желанието на министъра на строител-
ството, транспорта и инфраструкту-
рата на Република Сърбия Горан Весич 
да благодари на българския си колега 
Христо Алексиев за оказаната помощ 
при отстраняване на последствията от 
железопътната катастрофа, станала 
на жп линията Ниш - Димитровград, 
близо до Пирот, когато цистерни с 
амоняк излязоха от релсите.

-Казах го публично след инцидента 
и ще го повторя – веднага щом изпра-
тихме молба за помощ, българската 
страна реагира и съм благодарен, че 
българските железничари работиха 
с нашите, като че това се е случило  в 
тяхната страна. Това е истински пример 
как двете ни страни могат да си сътруд-
ничат. Голямо нещо е да знаем, че 
можем да разчитаме един на друг в 
нужда, каза Весич.

Захариев и Стойков на срещи 
с високопоставени държавни 
функционери в Белград

Кметът на Босилеград Владимир 
Захариев и председателят на Нацио-
налния съвет на българското национално 
малцинство в Сърбия Стефан Стойков за 
поредна година на 6-ти януари в Белград 
присъстваха на тържествения обяд, 
който по случай Бъдни вечер и Коледа 
организира държавното ръководство.

Те изтъкнаха, че по време на търже-
ството са имали срещи с министри и 
други високопоставени държавни служи-
тели. „На тези срещи заедно обсъдихме 
плановете и възможностите за реали-
зация на редица инициативи и проекти 
от различни сфери в нашата община, 
а всичко с цел създаване на по-добри 
условия за живот на гражданите в Боси-
леградска община и на българското 

малцинство в Република Сърбия“, 
подчертаха те.

„Имахме срещи с министъра на 
държавната администрация и местното 
самоуправление Александър Марти-
нович, министъра на грижите за семей-
ството и демографията Дария Кисич, 
министъра на земеделието Йелена 
Танаскович, министъра на спорта Зоран 
Гаич и други. По време на разговорите 
уточнихме и датите за организиране 
на работни срещи, на които конкретно 
ще бъдат разработени динамиката и 
начина на реализация на предложените 
от нас инициативи и проекти“, уточниха 
двамата. 

П.Л.Р. 

Асфалтиране на пътя 
към село Паралово

Кметът Владимир Захариев миналата 
седмица с представителите на Мини-
стерството на икономиката на Р Сърбия 
и строителната фирма „5Д от Вранска 
баня“ в Босилеград подписа протокол 
за въвеждане в работа за изпълнение на 
проекта по разширяване и асфалтиране 
на пътя към село Паралово с дължина 2 
200 м. 

„Става дума за проекта ’Рекон-
струкция на общинския път от Боси-
леград до планина Църноок през село 
Паралово с цел подобряване на тури-
стическия капацитет на Община Боси-
леград‘, който общината спечели в 
конкурса на Министерството на иконо-
миката. Стойността на проекта е 27 
милиона и 797 хиляди динара, а 20% от 
сумата ще осигури общината. Срокът за 

реализация на проекта е два месеца, а 
дейностите ще започнат, когато метеоро-
логичните условия позволят“, каза ръко-
водителят на проекта Даниел Зарев.

Захариев изказа благодарност към 
държавното ръководство на Сърбия за 
помощта в реализацията на този проект. 
„Нашата община полага усилия да 
подобри  съществуващата и да построи 
нова инфраструктура към потенциал-
ната туристическа дестинация Църноок. 
Асфалтирането на отсечката е от изклю-
чително значение и за жителите на село 
Паралово“, уточни той.

Преди няколко години бе асфалти-
рана отсечка от пътя Босилеград - Пара-
лово с дължина около 1 км. 

П.Л.Р.
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В Цариброд 

Няма вече държавна аптека 
Граждани на Царибродско, няколко 

дни преди да влезем в 2023 г., безуспешно 
подбутваха вратата на, както обикновено 
я наричаха, държавната аптека, нами-
раща се в централно място на центра-
лната градска улица „Балканска”, непо-
средствено до хотел „Сакс-Балкан”. Тя 
там работеше еди-колко си десетилетия. 
Дали помещението е собственост на 
самата аптека или документ за собстве-
ност има местното самоуправление, не 
можахме точно да узнаем, но разбрахме, 
че “някакви разногласия“ във връзка със 
собствеността все пак е имало.  

Както вече е известно, аптеката бе 
клон на държавната аптека в Пирот. 
Междувременно бе извършена привати-
зация, аптеките на тази фирма са купени 
от страна на германската фирма „Бену”. 
От една заета в царибродския клон на 
аптеката, която пожела да не й разкри-
ваме името, научихме, че германците 

са заключили, че аптека в Цариброд 
вече не им трябва. Научихме и това, че 
възнамерявали да я закрият там някъде 
през пролетта, но се оказало, че „им 
се бързало” и „работата” са свършили 
по-рано. 

Според сключения договор работата 
на заетите е осугурена за определено 
време, съответно ще им се предложи 
работа в други аптеки на фирмата. 

Както и да било, огромно мнози- 
нство от жителите на Царибродско не са 
безразлични към въпроса. Съжаляват, 
че т. нар. държавна аптека тук повече 
няма да съществува. У много от тях „още 
действа” силното чувство от миналото, 
че държавно си е държавно, съответно – 
най-сигурно си е. 

Освен тази, която е закрита, услуги на 
пациентите в Цариброд предоставят още 
три частни аптеки. 

Б. Димитров

Изложба в НБ „Детко Петров” 

Представени проекти на 
студенти по архитектура 

Творбите на дванадесетте студенти 
от Ниш и София, които тази година 
участваха във вече традиционното 
мероприятие „Лятна школа по архите- 
ктура” в с. Поганово, бяха представени 
публично на изложба, която се проведе 
в „Стаята на Детко Петров” в рамките 
на едноименната Народна библиотека в 
Цариброд. Откри я председателката на 
сдружението „Балкан АРХитрав”, което 
организира школата - Гордана Ранчева, 
напомняйки, че през 2022 година меро-
приятието е проведено като независим 
прокет, докато самата изложба под 
название „Архитектура в службата на 
туризма” е само неговата надстройка.

„Архитектура в службата на туризма” 
е проект, който се реализира в рамките 
на друг такъв, задвижен от местното 
самоуправление в Цариброд с цел 
развитие на туризма през 2022 г.“, 
обясни Ранчева. 

Миналата година „Лятната школа 
по архитектура“ се проведе за осми 
пореден път в „столицата на селския 
туризъм” в Царибродско – с. Поганово. 
Студенти от Строително-архитектурния 
факултет в Ниш и Университета по 

архитектура, строителство и геодезия от 
София имаха задача в селото да направят 
идейни проекти за реконструкция и 
ревитализация на сградата на тамо- 
шното училище, което от годни не 
работи. Творбите им могат да бъдат 
използвани за по-нататъшна разра-
ботка и могат да послужат на органите 
на местното самоуправление, доколкото 
вземе решение да възстанови обекта, 
който, разбира се, ще има по-инаква 
цел, предвид, че условия за откриване на 
училището в бъдеще надали ще бъдат 
реални. Направени са и идейни проекти 
за реконструкция на общественото 
пространство в селото. 

Междувременно с  финансова 
подкрепа на местното самоуправление е 
реализирана част от идейните проекти, 
отнасящи се до уреждане на простра- 
нството. 

Следващото издание на „Лятната 
школа по архитектура” (през тази 
година) ще се проведе в България, докато 
10-ото юбилейно издание е запланувано 
да се проведе в Сърбия. 

Б. Димитров

Правителството на Сърбия 
премахна кризисния щаб за 
борба с коронавируса

Правителството на Сърбия на заседа-
нието си, проведено на 19 януари, прие 
решение за премахване на кризисния 
щаб за борба с коронавируса.

Управлението прие решение за 
прекратяване на действието на Реше-
нието за сформиране на Кризисен щаб 
за изкореняване на заразната болест 
Ковид 19, тъй като разпространението 
на вируса с всичките му подварианти 

е намалено в значителна степен в срав-
нение с периода, когато бе сформиран 
този орган, както и че не се налага пред-
приемането на координирани действия 
от страна на органите на държавната 
администрация и специалистите по 
медицински и други професии, съоб-
щиха от правителството на Сърбия.

П.Л.Р.

Нови книги 

„Легат” на Ален Ранджелов 
Тридесетидвегодишният цари-

бродчанин Ален Ранджелов неотдавна 
публикува роман под название „Легат”. 
Издател на произведението е Народната 
библиотека „Детко Петров” в Цариброд. 
Редактор и лектор на книгата е Драгана 
Пешакович, редактор на културно-обще-
ствената и издателската дейност в библи-
отеката. Рецензията е написал гимнази-
алният учител по сръбски език и литера-
тура и литературен деец Ратко Ставров, 
автор на кориците е специалистът по 
графичен дизайн Милана Виденова 
Миланова, докато фотографиите са дело 
на Стефан Павич и Иво Томов. 

Ален Ранджелов понастоящем живее 
и работи в столицата на България. 
Специалист е по защита на околна среда. 
Следвал е в съответни факултети в Ниш 
и София. 

За първата си литературна рожба 
казва: „Книгата е моето голямо приклю-
чение, в коeто попаднах доста неочак-
вано. Месеците, които прекарах пред 

компютъра, списвайки всеки пореден 
абзец, предизвикаха да опозная себе си 
по-добре, да науча много неща, укротя 
страховете и това как да им се противо-
поставя. С течение на времето приклю-
чението стана начин на живот, а животът 
е хубав само в случая, когато имаме с 
кого да го споделим”. Младият автор 
определи и жанра на творбата си: „Това 
е семейна драма с елементи на полити-
чески трилър.” 

Рецензентът Ратко Ставров изкътква, 
че пред по-опитния читател е роман, 
който е повече от предвестие и добавя: 
„Става дума за сериозно съчинение, 
което заслужава читателят след няколко 
десетки страници да му има доверие. А 
това доверие става голямо предизвика-
телство за писателя. Трябва да се вярва, 
че авторът на ‘Легат’ ще приеме това 
предизвикателство”. 

Промоцията на книгата ще се състои 
през следващия месец. 

Б. Димитров

Последния уикенд на януари в 
знака на Пиротската наденица

Производители, но и гастрономи и 
любители на уникални гастрономически 
специалитети като Пиротската наде-
ница (пеглана кобасица), бяло сирене 
и кашкавал, след паузата заради ковид, 
отново ще имат възможността да се 
насладят на уникалните специалитети 
от региона. Фестивалът на пиротската 
наденица ще се състои през последния 
уикенд на януари месец.

От Туристическата организация на 
Пирот уточняват, че вървят финални 
подготовки за провеждане на меропри-
ятието, така че Пирот отново ще бъде 
домакин на всички производители и 

гастрономи. Тази година панаирът ще се 
проведе на стария адрес, в спортна зала 
"Кей" - казват от Туристическата органи-
зация.

Регистрирани са 40 изложители на 
Пиротската наденица, а както на всеки 
от предишните фестовали, провеждали 
се 8 поредни години до ковид, ще има 
представители на винарни и дестилерии, 
мандри и производители на кашкавал 
и сирене, както и щандове, на които ще 
се предлагат сувенири и ще могат да се 
закупят мотиви от района на Пирот, така 
че ще има общо над 150 изложители.

С.Дж.
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Бъдни вечер в Горна Любата
Горнолюбатани и тази година орга-

низираха обичая палене на бъдник на 
големия християнски празник Бъдни 
вечер. Честването на Бъдни вечер в Краи-
щето има дълга традиция.

Церемнията бе организирана в 
центъра на селото пред местната църква 
„Свети Архангел Михаил”. 96-годишната 
света обител започна акция по набиране 
на средства за ремонт.

На площада бе организирано  
разчупване и раздаване на питата с 
монета. Късмета извади Васил Ефтимов. 
Следващата година той ще бъде домакин 
или, както местните му казват, кум на 
тържеството.

Обредът започва с внасяне на бъдника. 
Най-възрастният го запалва и оставя 
да гори цяла нощ, като по този начин 

огънят има пречистваща сила. Много 
семейства вечерят на пода, който предва-
рително постелят със слама, като по този 
начин създават атмосфера на пещерата, в 
която се е родил Господ.

На Бъдни вечер ястията трябва да са 
постни, нечетен брой, най-малко 7. 

Някои семейства преди вечерята с 
молитва се изправят срещу гърмоте-
виците и светкавиците. Най-възрас-
ният мъж в семейството наред с домо-
чадието излиза пред къщата и всички 
пеят: „Ормане-джермане, къде си да 
си на тая добра вечеря, а летоске очи 
да ти не видим”. Вярва се, че Господ ще 
чуе молитвата, ще слезе на земята и ще 
изпълни желанието. 

С Бойкова

Първият сняг в Босилеградско
Непосредствено след Коледните 

празници в по-високите части на тери-
торията на община Босилеград падна 
първият сняг, а синоптиците, след 
продължително топлия сезон, вече от 
уикенда очакват рязка смяна на времето.

-Валежите ни създадоха проблеми в 
движенито. По регионалният път Боси-
леград - Враня, през Бесна кобила преди 
кръстовището за с. Плоча, бе образувана 
бяла покривка от около 20 сантиметра, 
разказаха пътниците по този маршрут. 

Според тях пътят е бил проходим, но 
валежите са повлияли превозните сред-
ства да се хлъзгат, заради което им създа-
вали проблеми. 

Според синоптиците от петък във 
всички райони ще застудее, а в по-ни-
ските се очаква дъждът да премине в 
сняг. 

В събота се  очаква  образуване на 
снежна покривка. 

С. Бойкова

Бъдни вечер в 
Босилеградско 

На Бъдни вечер, в навечерието на 
най-светлия християнски празник - 
Рождество Христово, и тази година в 
Босилеград и някои села бяха организи-
рани тържествени церемонии по осве-
щаване и палене на бъдник. 

В присъствието на голям брой 

вярващи в църквата „Рождество на 
Пресвета Богородица” в Босилеград 
протойерей Зоран Стоянов отслужи 
вечерня служба и освети голeмия бъдник 
в църковния двор. След това бъдникът 
бе запален, а присъстващите бяха почер-
пени с варена ракия и вино. 

В духа на традицията на вярващите 
бяха раздавани храстови клонки, завър-
зани със слама, които свещеникът бе 
осветил по време на сутрешното бого-
служение, а които те си занасяха вкъщи 
за здраве, късмет и благополучие. И тази 
година през целия ден босилеградчани 
идваха в църквата и си взимаха от храс-
товите клонки. 

Празникът тържествено бе отбелязан 
и в храма „Възнесение Господне” в село 
Райчиловци, където вечернята служба 
отслужи отец Занко Станойков.

Богослужение и тържествено освеща-
ване и палене на бъдника бе организи-
рано и в църквата „Свети Иван Рилски” в 
Паралово, докато в Горна Любата и тази 
година местните организираха праз-
ненство, на което в центъра на селото 
запалиха голям бъдник и разчупиха 
обредния хляб с монета. Според тради-
цията, който извади късмета и намери 
монетата, на следващата година ще бъде 
домакин на тържеството на Бъдни вечер. 

П.Л.Р.

Паленето на Бъдника в Цариброд
И тази година на великия христи-

янски празник Бъдни вечер след вечер-
нята служба в градския храм „Рождество 
Богородично“ в Цариброд, отслужена 
от свещеника Драган Лазич, бе почетена 
традицията паленето на Бъдик в двора 
на харама. Най-напред о. Драган освети 
Бъдника и клонките, от които вярва-
щите си взеха и си занесоха вкъщи, а 

след това се състоя и паленето. Този път 
ритуалът ще бъде запомнен с това, че се 
бяха събрали огромен брой хора, които 
не можаха да се поберат в портите на 
храма, но останаха на улицата.

Традицията бе спазена и пред черк-
вата в с. Желюша, както и пред мана-
стирчето „Свети Димитрий“.

Д. Х.
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Група туристи от Враня посетиха 
манастирчето в Букова падина

Група туристи от Враня на връх 
Коледа по стар стил посетиха манастир-
чето „Св. Илия” в местността Букова 
падина, намиращо се в мерата на село 
Долна Любата, Босилеградско. 

-С посещението на храма ние 
уважихме ревностния последовател на 
Бога и яростен изобличител на идолопо-
клонничеството, господаря на небеските 
природни стихии – градушката, гръмо-
тевиците и светкавицата - пророк Илия. 
Останахме доволни от видяното, сподели 
пред нашия весник организаторът на 
поклонническото пътуване Томислав 
Спасич.

Според него групата е останала 
доволна и от поддържането на пътя до 
манастирчето. Почистването е извър-
шило босилеградското Публично пред-
приятие „Дирекция за строителни 
площи и пътища” броени дни преди 
началото на новата година. 

Манастирът е построен през далеч-
ната 1822 г. и преди пет години е 
напълно възстановен, в момента е без 
постоянни монаси. 

Според една легенда инициатор за 
построяването на манастира е била 
хубавата Анна, а защо точно е избрала 
това място засега остава загадка. Другата 
приказка сочи, че манастира е построил 
известният Йованча. На това го накарала 
съдбата, понеже с жена си не успявали да 
се сдобият с рожба. С надежда го вдъхно-
вила една пророчица, която му казала, че 
жена му ще роди детенце, ако построят 
параклис, като му посочила мястото. 
Казала му още, че, когато започне да 

копае, ще намери кръст. Йованча приел 
предложението на пророчицата и заедно 
с другите миряни започнали строежа. 
Вече през първите разкопки намерили 
кръста, този, който и днес се пази на 
билото на храма.

Смята се, че чудотворната сила на 
кръста и днес дарява рожби на бездет-
ните и здраве на болните. 

С. Бойкова

Босилеград

Общината осигури новогодишни 
подаръци за малчуганите 

По повод Новогодишните и Колед-
ните празници и тази година Община 
Босилеград зарадва с подаръци учени-
ците в началните класове на Основното 
училище ,,Георги Димитров“, малчу-
ганите в детската градина и децата от 
предучилищния курс.

Коледните пакети с лакомства, учебни 
помагала и играчки на учениците от 
първи до четвърти клас в централното 
училище в града и на малчуганите 
в детската градина „Детска радост”, 

заедно с Дядо Коледа връчиха кметът 
Владимир Захариев и председателят на 
НС Стефан Стойков. Те им пожелаха да 
бъдат здрави, послушни и винаги усмих-
нати през Новата 2023 година, а децата 
им благодариха с празнични културни 
програми.

Освен за децата от града общината 
осигури подаръци и за всички деца от 
предучилищния курс и за учениците от 
началните класове в селата.

П.Л.Р.

Жест, който заслужава публична похвала  

Зоран Николов и „Стара 
планина” пак даряват

Тази информация просто не може да 
се пренебрегне. Става дума за хуманен 
жест на бизнесмена Зоран Николов, 
който е собственик на царибродската 
фирма „Стара планина”, занимаваща се 
с преработка на мляко и производство на 
млечни изделия. 

В края на старата и навечерието на 
2023 година в конферентната зала в СЦ 
„Парк” се събраха родители на бебетата, 
родени през миналата година в Цари-
бродска община, за да им бъдат връчени 
подаръци от споменатата фирма. Бебе-
тата получиха новогодишни колети, 
а родителите им - пакети с млечни 
изделия. 

Събитието бе организирано с 
помощта на Патронажната служба 
към местния Здравен дом. Присъстваха 
сестрите, които години наред в общи-

ната организират акцията по пропага- 
ндиране на раждаемостта под название 
„За да бъдем повече” Сузана Милева и 
Александра Гоцева. 

Бизнесменът Николов лично раздаде 
новогодишните пакети за бебетата 
и родителите им. Пред представите-
лите на медиите той заяви, че се надява 
през 2023 г. в общината да се родят още 
повече деца и добави: „Дано в близко 
бъдеще в Цариброд бъдат открити нови 
работни места, които ще бъдат трайно 
решение за екзистенцията на всички нас, 
в резултат на което и раждаемостта ще се 
повиши.” 

Нека да отбележим, че през 2022 
година в Царибродско бяха родени 47 
бебета, което е с 11 повече в сравнение с 
по-миналата година. 

Б. Димитров

В ГКПП „Градина” край Цариброд 

Иззети над 340 хиляди 
недекларирани евро 

Държавната хазна на Сърбия веро-
ятно ще бъде по-богата с 343 хиляди 
евро, благодарение на митничари на 
Граничния пункт „Градина”. Парите 
бяха иззети от чужденци, които от 
Швеция пътували към България. 

Митничарите не повярвали на изя- 
вленията на двамата пътници, че през 
границата не възнамеряват да пренесат 
нищо по нелегален начин и решили да 
разгледат по-подробно колата им марка 
„Пасат VW” с шведски регистрационни 
номера. В тайник, направен в багажника, 

имало какво и да видят – 343 хиляди 
недекларирани евро. 

Б. Димитров

Капитализъм, братко! 
Раздвижвайки се тези дни из центъра 

на Цариброд забелязахме, че магазинът 
за цветя в парка вече не е такъв, а поме-
щение за купуване на билети и карти на 
пиротската транспортна фирма „Макса 
турс”. 

В хубавото малко здание, построено 
преди повече от 20 години и някак в 
градоустройствен смисъл съвсем удачно 
се е „вмъкнало” в пространството, 
през всички тези години се продаваше 

предимно цвете, а сега има друго пре- 
дназначение. 

Някой би казал: Капитализъм, братко! 
В такава система днес живеем. Няма 
го вече социализма, та на едно и също 
място да купуваме половин век или 
повече една и съща стока. Пазарните 
условия налагат нови правила и – нови 
навици. 

Б. Димитров
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В босилеградското село Долно Тлъмино 

Михолски срещи 
на селата  

Община Босилеград за втора поредна 
година организира мероприятието 
„Михолски срещи на селата“, което в 
навечерието на Нова година се проведе 
в голямата зала в село Долно Тлъмино. 
Мероприятието е част от програмата, 
финансирана от Министерството за 
грижа за селото на Република Сърбия, 
която се реализира с цел възраждане на 
селските райони чрез опазване на тради-
ционния бит и културно-историческото 
наследство и обогатяване на културния 
и спортен живот на селското население. 

И този път за всяко село имаше 
отделен щанд, на който бяха предста-
вени най-различни традиционни ястия 
от нашето краище - зелници, сладки и 
солени баници, попарници, тиквеници, 
гювечи, вариво, сушено месо и сланина, 
качамак, печени и варени картофи, 
домашно сирене и кисело мляко, 
туршия, кисело зеле и какви ли още не 
други вкусотии, предавани от поколение 
на поколение българи от Босилеградския 
край. Бяха изложени и стари предмети, 
занаятичийски изделия, а трудолюбиви 
домакини, облечени в традиционни 
народни носии, демонстрираха женски 
умения като предене, пресукване, 
плетене, тъкане, шиене... Щандовете бяха 
украсени и с картофи, моркови, тикви, 
сушени чушки, чесън, ошав, домашна 
ракия и други земеделски продукти. 

Представиха се 32 от общо 37 села 
от общината, единствено Караманица, 
Голеш, Жеравино, Барйе и Ярешник 
нямаха свои представители. 

Тъй като събитието имаше състеза-
телен характер, бяха избрани най-хубаво 
подредени, най-оригинални и щандове 
с най-вкусни ястия. Първо място за 
„най-добре аранжиран щанд“ спечели 
Църнощица, второ място зае Ресен, а 
трето - Млекоминци. Приза за „най- 
автеничен“ спечели Извор, второ място 
- Зли Дол, а трето - Долна Лисина. За 
„най-вкусни ястия“ бяха избрани тези на 
домакинките от село Рибарци, на второ 
място се нареди  Рикачево, а на трето - 
Райчиловци.

В рамките на спортните състе-
зания бяха организирани надпре-
вари по теглене на въже, тласкане на 
гюле и канадска борба. В състезанието 
по теглене на въже при мъжете най- 
успешни бяха състезателите от село 
Паралово, на второ място се класира 
отборът на село Ресен, а трети бяха тазго-
дишните домакини от Долно Тлъмино. 
При жените триумфира отборът на 
Спортния съюз на община Босилеград, 
второ място спечели „Фабриката“, а 
третото място заеха представителките на 
с. Бресница.

Игор Деспотов от Долно Тлъмино 
спечели състезанието по тласкане 

на гюле, втори бе брат му Владица 
Деспотов, също от Долно Тлъмино, а 
трети Милош Йорданов от Дукат. 

В надпреварата по канадска борба 
победител стана Даниел Зарев от Брес-
ница, втори бе Игор Деспотов от Долно 
Тлъмино, а трето място спечели Дарко 
Трайков от Извор. При жените в надпре-
варата по канадска борба първо място 
спечели Саня Крумов от Бресница, второ 
- Симка Джонев от Буцелево и трето - 
Виолета Тошев от Ресен.

За най-успешните състезатели и 
отбори в кулинарните и спортни състе-
зания организаторите осигуриха купи 
и медали, които им връчи кметът 
Владимир Захариев.

Пред участниците и гостите се пре- 
дставиха и членовете на фолклорния 
състав към СД „Младост“, които изпъ-
лниха няколко хореографии от Босиле-
градско, а след това към тях се присъе-
диниха и хора от публиката, както се 
хванаха на общо хоро. Сред присъства-
щите имаше и гости от вътрешността 
на Сърбия, както и наши преселници, 
които работят в чужбина и бяха дошли в 
родния си край по време на празниците. 

Кметът Владимир Захариев заяви: 
„Михолските срещи на селата са 
уникално мероприятие, на което се 
представя нашата култура, нашите 
български корени, традиции и обичаи 
на нашите баби и деди. Изказвам благо-
дарност към Министерството за грижа за 
селото, към представителите на общин-
ското ръководство, Спортния съюз, 
публичните предприятия, Центъра за 
култура „Босилеград“ и всички други, 
които дадоха своя принос за реали-
зация на този своеобразен панаир, от 
което могат да се поучат много по-го-
леми общини и градове. Благодаря и на 
всички, които присъстваха на събитието, 
на домакините от Долно Тлъмино, на 
всички участници и състезатели, които 
донесоха и представиха автентичните 
ястия, занаяти и ръкоделия от нашия 
край. Където и да живеем, трябва да се 
гордеем с нашите корени. Убеден съм, че 
догодина ще организираме още по-ма-
щабно събитие“, каза Захариев.

Следващата година домакин на 
Михолките срещи на селата ще бъде 
Ресен.

П.Л.Р.



novo.bratstvo.rs

8 27 януари 2023 годинаКУЛТУРА

Днес е Събор 
на свети Йоан, 
Предтеча и 
Кръстител Господен

Понеже главната задача в живота 
на светия Господен Кръстител Йоан е 
изпълнена в деня на йорданското Бого-
явление, от дълбока древност светата 
Църква е отредила за неговото възпоми-
нание следващия ден подир този велик 
празник. Той е наречен негов „събор“, 
защото на това богослужебно търже-
ство всички вярващи са призовани да се 
съберат за молитвена прослава на този 
„най-голям между родените от жени“ 
(Мат. 11:11) Божи пророк и праведник.

Светият Пророк Йоан бил предвъзве-
стен с устата на пророк Исаия, който 
предсказал, че той ще дойде да приготви 
пътя на идващия Господ (Ис. 40,3-5). По 
свидетелството на светия евангелист 
Лука, рождението на Пророка и Кръсти-
теля Йоан било възприето от всички 
заобикалящи го хора с радост и надежда 
на приближаващото се спасение (Лк. 
1:57-79).

Да се вгледаме в лика на великия 
угодник - Предтечата и Кръстителя 
Йоан. За него Сам Христос казал, че 
той е най-великият от всички родени от 
жени на земята. Той е суров подвижник. 
Животът му е непрестанен подвиг. Той 
носи само нужната дреха, покривайки 
своята голота с камилска кожа, препа-
сана с широк пояс. Живее в пустинята. 
Храни се само с див мед и акриди (род 
скакалци). Той не пие вино. В подвига 
на отшелничеството се готви за велико 
дело – да приготви сърцата и умовете 
на хората за приемане на Христос 
Спасителя. Бог благоволил да избере за 
Предтеча на обещания Месия именно 
него - великия Пророк, силния духом 
подвижник, земния ангел, светилника 
на Светлината, утринната зора на неза-
лязващото Слънце, гласът на викащия в 
пустинята.

Този необикновен Божи избраник, 
който блести с многобройните си 
достойнства на границата между 

двата Завета, притежавал такава нрав-
ствена чистота, че по-скоро би могъл 
да бъде наречен ангел, отколкото човек. 
Затова и християнските иконописци го 
изобразяват с крила.

Предтечата Йоан с цялата си ревност 
проповядва покаяние, с пламенното 
си слово обръща умовете и сърцата на 
заблудилите се юдеи, изобличава за 
греховете и пороците както простите 
хора, така и силните на този свят, пока-
ялите се кръщава във водите на Йордан. 
Той, изобличителят на неправдата, 
мъченически пострадал за правдата. 
Църковната иконография в така наре-
чения Дейсисен* чин изобразява Предте-
чата пръв, после Божията Майка, пред-
стояща пред Христос Спасителя, Царя 
на Славата, в постоянна молитва за света 
и за хората. Той е последният пророк на 
Стария Завет и пръв пророк-мъченик 
на Новия Завет, най-близкият приятел 
на Христос. Църквата вярва в неговите 
молитви и прибягва към него.

Когато ние, вярващите, отбелязваме 
един или друг християнски празник, 
молитвено почитаме на един или друг 
Божи угодник, ние, естествено, не само 
му възнасяме хвала и прошения, но 
и се стараем - или, в крайна сметка, 
трябва да се стараем – да му подража-
ваме. Най-добрият дар за прославяния 
светия е нашият стремеж да подража-
ваме на неговите добродетели, да подра-
жаваме на неговата вяра, надежда и 
любов. В какво пък можем да подража-
ваме на най-големия от всички родени 
от жени? Преди всичко, необходимо е 
да просим неговата молитвена помощ 
в делото на нашето усъвършенстване, 
вниквайки в живота, подвизите и 
светостта на великия Предтеча. Ние не 
можем да бъдем ангели в плът, тъй като 
сме твърде слаби и немощни хора. Но 
ние можем да се борим, както се борил 
той, живеейки в пустинята, със своите 
порочни мисли. Словото Божие казва, 
че от сърцето излизат злите помисли, 
убийства, прелюбодеяния, хули, лъжи, 
кражби (Мат.15:19) и т. н. Нека станем 
подражатели на Предтечата, ако ще 
се борим със своята гордост. Гордо-
стта низвергнала ангелите от небето в 
преизподнята. Гордостта унижава и 
погубва всеки човек. Борейки се с гордо-
стта, е необходимо да възпитаваме в себе 
си смирението на Предтечата, защото 
то възвишава и спасява човека. Подра-
жавайки на великия Предтеча, е необхо-
димо да въздържаме езика си, да молим 
Бога да постави стража на устата ни, та 
от нашите уста да не излиза ни дума 
на раздразнение, или осъждане, или 
порочно съждение, или проклятие.

На всяко човешко усилие към доброто 
и благочестието съдейства помощта на 
Божествената благодат и помощта на 
прославяните от Църквата свети угод-

Нишкият епископ Арсений 
раздаде подаръци на 
учениците в ОУ „Христо Ботев“

В първия учебен ден от второто полу-
годие (23 януари) представители на 
хуманитарната фондация Религиозно 
благотворително покровителство към 
Нишката епархия „Добрият Самарянин“ 
начело с Владиката Нишки господин 
Арсений посетиха ОУ „Христо Ботев“ 
в Цариброд и раздадоха новогодиш-
но-коледни подаръци на всичките 413 
ученици.

Както владиката поясни, подаръ-
ците за димитровградските ученици са 
обезпечени благодарение на хуманитар-
ната организация „Our Serbs“ от Чикаго, 
а освен тукашните, подаръци ще получат 
и деца в други общини на Нишката 
епархия. 

Своята благодарност към уваже-
ните гости децата изказаха, изпъл-
нявайки кратка културна програма. За 
прекрасния жест на гостите благодариха 
и кметът Владица Димитров, който с 
присъствието си уважи събитието, и 
директорката на училището Милена 
Ставров, която каза, че този 23 януари 
ще остане паметен ден за училището. И 
тримата имаха почи еднакво поръчение 
за учениците – преди всичко да бъдат 

добри, честни и хуманни хора и всичко, 
което научат в училище, по-късно да 
могат да прилагат и в живота. „Сърцата 
им да бъдат открити и пълни с любов за 
всички хора“, подчета владиката.

Дано добрите хора продължават да 
радват дечицата и да ги насочват по 
правилния път!

Д. Х.

След като получиха подаръците, 
децата щастливи се завърнаха по 
учебните стаи, а епископ Арсений и 
сътрудниците му заедно с местния 
свещеник о. Драган Лазич, който също 
присъства на събитието в училището, 
посетиха градския храм „Рождество 
Богородично“. Както за нашия вестник 
каза о. Драган, владиката разгледал 
докъде се е стигнало с реставрацията на 
фасадата на енорийския дом, а станало 
дума и за уреждането на фасадата на 
самата черква, както и на вътрешноста 
й. Запланувана е и реконструкция на 
оградата около двора на градския храм 
и построяване на пътеки, но работите 
ще се извършват последователно и след 
като се обезпечат всички необходими 
условия.

ници Божии. Нека молитвеното застъп-
ничество и помощ на най-великия 
пророк Божи, Предтеча и Кръстител 
Господен Йоан ни помогне да отхвърлим 
делата на тъмнината и да се приобщим 
към делата на светлината, та достойно 
и праведно да славим трисветото име 
Божие и да почитаме угодилите Му 
светии!

Днес, освен бройните именници, 
свети Йоан честват и голям брой семей-
ства като семеен празник и закрилник на 
дома. Честит празник на всички и нека се 
стараем с нищо да не наскърбим великия 
светия!

Подготви Д. Христова
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Разговор с повод 

Боян Йованович, единственият 
царибродчанин, който се озова на 
Световното по футбол в Катар 

Бил фен на Сърбия и Аржентина
 Г-н Йованович, разбрахме, че през 

декември сте присъствали на Светов-
ното първенство по футбол в Катар. 
Откъде-накъде се озовахте в тази 
далечна и екзотична азиатска страна? 

- Ами, реших да присъствам на светов-
ното по футбол и тръгнах пешком един 
месец и половина преди да започне 
зрелището. Изминах България, Турция, 
Сирия... 

 Шегувате се, нали? 
- Разбира се, че се шегувам. В Катар 

живее и работи единороденото ми дете 
Йелена. 

 Какво работи? 
- Преподава биология в едно частно 

английско училище. Биология завърши 
в Ниш, след което за определено време 
работеше в Цариброд, но нямаше 
условия за щатна работа. Омъжи се за 
авиоинженер, чието име е Мариян и е по 
потекло от Пожаревац. Той си намери 
работа в една компания в Катар и вече 
10 години е там. Дъщерята ми пък в тази 
страна е от осем години. Имат две малки 
дечица. 

 В столицата на Катар ли са Доха 
или...? 

- Да, в столицата Доха са. 
 Колко време прекарахте в Катар? 
- Ако мислите колко време съм 

прекарал там по време на Световното 
по футбол?..., ами, бил съм някъде около 
един месец и половина. Ако пък мислите 
колко време съм прекарал в тази страна 
общо, отговорът ми би гласил – много. 
Няколко пъти съм бил в Катар. Там съм 
наблюдавал и световноизвестния турнир 

по тенис. Гледал съм Джокович на живо, 
след това Анди Мъри, Рубльов и много 
други тенисисти. 

 Мислихме конкретно на светов-
ното. Ние Ви очаквахме да направим 
този разговор за миналия брой на вест-
ника, тъй като щеше да бъде по-ак-
туално и интересно, но Вас, както 
разбрахме от „добре информирани 
източници, които пожелаха аноним-
ност”, не Ви е пускал да се завърнете 
по-рано зетят Мариян. Вярна ли е тази 
информация? 

- Ами, да. Наистина не ме пускаше, 
съответно искаше да остана все до 
края на първенството. Тъй като той ми 

обезпечава билети за самолетите, аз бях 
безсилен да му се противопоставя. 

 Как се справяхте с жегата? 
- Ами, нищо страшно. Всичко е клима-

тизирано. 
 Да, но тези температурни шокове, 

когато от климатизирано простран-
ство се излезе навън, могат да предиз-
викат здравословни проблеми. 

- Ма, не е страшно, човек свиква на 
всичко. 

 Имате ли, г-н Йованович, случайно 
информация имало ли е и други цари-
бродчани на световното? 

- Доколкото съм добре информиран, 
освен мен никой друг не е бил там.

 Наблюдавахте ли всички мачове на 
Сърбия? 

- Да, бях на всичките. 
 Разочаровани ли бяхте малко от 

резултатите, които отчете Сърбия? 
- Не. Вижте, в спорта по принцип 

може да се случи абсолютно всичко. Днес 
всички играят футбол, така че... 

 Присъствахте ли и на други мачове? 
- Да, на стадионите бях и по време на 

мачовете между Англия и САЩ, както и 
между Хърватия и Аргентина. 

 Фен на кой отбор бяхте? 
- Ех, бях фен на Сърбия, естествено! 
 Това се подразбира, но след като 

Сърбия не премина груповата фаза, 
имаше ли отбор, който беше Ваш 
фаворит за спечелване на купата? 

- Имаше – Аргентина. 
 Имахте  ли възможност да 

присъствате на финалния мач? 
- Това би било прекалено скъпо за 

мен. По-точно – билетите бяха много 
скъпи. 

 Бихте ли за читателите ни, които 
не Ви познават добре, казали няколко 
думи за себе си? 

- Роден съм през 1962 г. в бабушниш-
кото село Линово. В Цариброд живея от 
1981 г. и съм работил като полицай. От 
няколко години съм в пенсия. Жена ми 
е оттук, българка е... Какво още да кажа? 

 Нищо, Вие сте, значи, наш, цари-
бродчанин. 

- Да, наш съм... И ваш съм, ха, ха, ха.... 
 Г-н Йованович, благодарим Ви за 

приятния разговор, който проведохме 
за нашия вестник, който, както „узна-
ваме от благонадеждни източници”, 
редовно четете. 

- Да, така е! Редовно чета „Ново Брат-
ство” и ми беше кеф и аз веднъж да се 
появя в него „като главен герой”, ха, ха, 
ха... Удоволствието бе мое. Всичко добро 
ви желая! 

Разговора води: Б. Димитров
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Водоравно: 1. Мюсюлмански свещеник. 
4. Глупост (фра.). 6. Израелски баскетболист в 
настоящия състав на БК „Партизан” (Ям). 11. 
Мъжка кокошка. 13. Народно название за 
джибри от грозде. 14. Марка крем за обувки. 
16. Град в Испания. 17. Граблива птица. 18. 
Името на национала на СФРЮ по баскетбол 
от миналото Марович. 19. Египетски бог на 
слънцето. 20. Вид лук с дълго цилиндрично 
стъбло. 21. Страна в Азия. 22. Град във 
Франция. 23. Война (сръб.). 24. Фамилното име 
на настоящия френски национал по баскетбол 
и бивш играч на БК „Партизан” (гард, Борис). 
25. Инициалите на тенисиста от миналото 
Лендъл. 26. Насмешливо отношение към 
слабостите на човек. 27. Мюсюлманско мъжко 
име. 28. Безцветно газообразно вещество. 
30. Името на някогашния президент на САЩ 
Клинтън. 32. Вид автомобил. 33. Силен (син.). 

Отвесно: 1. Съюз за изреждане на 
възможности. 2. Сложен уред. 3. Човек 
от смесен расов произход. 4. Носител на 
наследствеността. 5. Името на артиста Пачино. 
6. Част от космически кораб. 7. Завършeк на 
молитва. 8. Прозвището на поета Владислав 
Петкович. 9. Ана Николова (иниц). 10. Известна 
планина в Сърбия. 12. Задната част на главата. 
13. Вид цвете. 15. Етическо поведение. 16. 
Марка мотори за мотокултиватори и др. от 
Сърбия. 18. Музикално единство, напев. 19. 
Инициалите на някогашния селекционер на 
националния състав на Сърбия по футбол Антич. 
20. Град в Северна Македония. 21. Пустиня 
в Африка. 24. Село в община Клина в Косово 
и Метохия. 26. Английско женско име. 27. 
Неизлечима болест. 29. Лично местоимение. 
31. 12 и 11 буква от азбуката.
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РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ
ОБЩИНА ЦАРИБРОД
Общинска администрация Цариброд 
Отдел селско стопанство и опазване на околната среда 
№ 501-1/2023-14
Дата:13.01.2023.г.
Цариброд
Б.К.

СЪОБЩЕНИЕ
Обществена проверка, представяне и публичен дебат относно изследване за 

оценка на въздействие върху околната среда 
На основание чл. 10, ал. 1, а във връзка с чл. 29, ал. 1 и 3 от Закона за оценка 

на въздействие върху околната среда („Служебен вестник на Република Сърбия" 
135/04,36/09), компетентният орган по оценка на въздействието върху околната 
среда към Общинската администрация на Община Цариброд издава следното 
съобщение за обществена проверка, презентация и публичен дебат за оценка на 
въздействието върху околната среда.

Уведомяваме обществеността и заинтересованите органи и организации, че 
носителят на проекта, фирмата ТЕЛЕКОМ СЪРБИЯ а.д. от Белград, ул. „Таковска“ № 
2, е представила на Община Цариброд изследване за оценка на въздействието върху 
околната среда на базовата станция за мобилна телефония на проекта за базова 
радиостанция ”PI10/PIU10/PI10C240/PIO10 Пъртопопинци" ТЕЛЕКОМ СЪРБИЯ А.Д.  
на кадастрален парцел № 2197, КО Вълковия, на територията на Община Цариброд.

Заинтересованата общественост може да се запознае със съдържанието на 
изследването всеки делничен ден от 10 до 14 ч. в помещенията на Отдел “Земеделие 
и опазване на околната среда”, ул. „Балканска“ №12 и да представи становището си в 
срок до 20 дни от датата на публикуване на настоящото съобщение.

На 21.02.2023.г. ще се проведе публичен дебат и презентация в помещенията 
на Образователния център (ОЦ) с начало в 13ч.

Информации за изследването за оценка на въздействието заинтересованите 
органи, организации и обществеността могат да получат всеки делничен ден от 10 
до 14 ч. в помещенията на Отдел "Земеделие и опазване на околната среда", ул. 
"Балканска" №12. Забележки могат да се подават на електронен адрес - ekologija@
dimitrovgrad.rs.

ОТДЕЛ ЗА 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: 501-1/2023-14
Датум:13.01.2023.год.
Димитровград
Б.К.

ОБАВЕШТЕЊЕ
Јавни увид, презентација и јавна расправа за студију о процени утицаја на 

животну средину 
На основу чл. 10. став 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 јавном увиду, презентације и јавне расправе за студију о 
процени утицаја на животну средину. 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац 
пројекта, предузеће ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д., из Београда, ул. Таковска бр. 2, доставило 
Општини Димитровград студију о процени утицаја на животну средину базне станице 
мобилне телефоније пројекта радио базне станице „PI10/PIU10/PI10C240/PIO10 
Prtopopinci“ ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д., на катастарској парцели бр. 2197, КО Влковија, на 
територији Општине Димитровград. 

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину студије 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 20 дана од дана 
објављивања овог обавештења.

Јавна расправа и презентација ће се одржати 21. 02. 2023.год. у просторијама 
Едукативно- образовног центра (ЕОЦ) са почетком у 13h.

Информације о студији о процени утицаја заинтересовани органи, организације 
и јавност могу добити сваког радног дана од 10-14 часова у просторијама Одсека за 
пољопривреду и заштиту животне средине, ул. Балканска бр.12.

Примедбе се могу доставити на e-mail адресу – ekologija@dimitrovgrad.rs.
ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ,
ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Борис Котев
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Възпоминание
на 24 януари 2023 г. се навършиха 
6 тъжни години откакто ни напусна 

нашата мила и незабравима съпруга, 
майка, баба и сестра

Милованка Каменова
от Цариброд

Поклон пред нейния светъл и благороден 
лик семейства: каменови, Матови и 

Иванови  

Тъжен помен
В събота на 21 януари на гробището в Долна 
Врежина беше отслужена панихида за нашия 

любим съпруг, баща, дядо и брат

МОМИР ТОДОРОВ
пенсиониран журналист

Изминаха 6 МЕСЕЦА на неописуема тъга по 
теб. Опитваме се да бъдем смели, какъвто бе ти 
и както ни съветваше, но времето не може да 

облекчи болката ни и огромната празнота.
Почивай в мир и нека ангелите бдят над теб! 
Ще живееш в сърцата ни и с нас завинаги.

Тъжен помен
На 9 февруари 2023 г. се навършват 22 години 

от преждевремената смърт на скъпия ни и 
обичан баща, тъст и дядо

ИЛИЯ ПЕТРОВ – ЛИКА
от Димитровград

Скъпи наш, много ни липсваш. Времето 
минава, но болката и тъгата по теб остават. 

Вечно ще живееш в сърца ни. Почивай в мир. 
Твоите: Любица, Биргида,  Веселин, Деян, Асен, 

Илия и Валентина  

Опечалени най-близките ти: съпругата Емилия, синът Милан, дъщерята 
Милица със семейството, снахата Светлана, внуците Стефан, 

Ангелина, братът Иван и шурейят Чедомир със семействата си и други 
многобройни роднини и приятели

Отиде си 
Георги - Гошо Чипев

(1955-2023)

Георги - Гошо Чипев бе изклю-
чителен фотограф, голям майстор 
н а  ф о т о г р а ф и я т а ,  о п е р а т о р , 
хроникьор-регистратор... 

„Животът е дар, който все повече 
заслужаваш, колкото го подаряваш 
на другите“. С тази мисъл индий-
ският философ Рабиндрант Тагор е 
успял да каже какво е живота? Има и 
много други дефиниции: Иван Вазов 
- „Животът е лъжа от мъки и тегла“; 
както и „Що е човек - колет, който от 
родилния дом бабицата изпраща на 
гробаря“....

За хората на изкуството, а фотогра-
фите са част от него, смъртта не озна-
чава край на живота. Талантливите, 
дружелюбивите, изобретателите - 
добрите хора, заслужават безсмъртие. 

Фотографът Гошо Чипев бе майстор 
на заснемането на великолепни фото-
графии на хора,  пейзажи, залези на 
слънцето, черкви, икони, най-различни 
мотиви... В Босилеградска община 
почти не съществува личен документ, 
лична карта, или паспорт, в които да 
не е била сложена снимка, заснета от 

Гошо. Той е овековечил ликовете на 
десетици хиляди граждани, не само на 
босилеградчани, но и на такива далеч 
извън Босилеград. А да не говорим за 
традиционните гранични събори на 
Славче и Стрезимировци, Власинско 
лято и пр. Неговото фото-ателие бе 
изпълнено с безброй снимки, видео-ка-
сети, филми....

Автор е на редица табла със снимки 
на абитуриенти от гимназията и основ-
ното учлище,  а с фотоапарата си и 
камерата е отбелязал всички по-важни 
събития от обществения, културен, 
политически и спортен живот в 
нашата община, които са използвани 
от многобройни вестници и списания, 
включително и изданията на „Брат-
ство“ и в-к „Ново Братство“. 

Ето защо Гошо Чипев беше изклю-
чителен обществен деец, който много 
обичаше Босилеград.

Гошо е баща на двама синове. 
Вечно ще го помним. Почит към 

Гошо! Почивай в мир! 
Милко Александров

Първите резултати от преброяването сочат 

Царибродска община 
е с население около 8 
хиляди души 

Според първите, все още неофици-
ални, резултати от преброяването на 
населението, които неотдавна публи-
кува Републиканският статистически 
институт, Царибродска община има 
малко над 8 хиляди души, по-точно – 
8075. В сравнение с преборяването от 
2011 година, когато са регистрирани 10 
118 души, в Царибродска община насе-
лението се е стопило с повече от две 
хиляди, съответно намалението е с над 20 
процента.  

В останалите две общини в Пиротски 
окръг също е регистриран спад на насе-
лението. В Бабушнишко са регистрирани 
9182, а в Белепаланско – 9970 жители. 

Град Пирот според най-новите 
сведения има под 50 хиляди души, 
по-точно – 49 894. Населението на 
Пиротски окърг като цяло общо 
наброява малко над 77 хиляди жители.  

Официалните резултати от пребро-

яването ще бъдат публикувани последо-
вателно през настоящата, както и през 
първата част на 2024 година. 

Б. Д.
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На Богоявление в Босилеградско

Водосвети и изваждане 
на кръста

Празника Богоявление - Кръщение 
Господне, и тази година тържествено бе 
отпразнуван в Босилеградско. 

Състезанието по изваждането на 
кръста в Босилеград, в което участваха 
петнадесетина смелчаги, спечели 
42-годишният Игор Василов от Босиле-
град. Той е редовен участник в надпрева-
рите по изваждането на кръста от леде-
ните води на Драговищица. Този път за 
трети път късмета бе на негова страна. 

И тази година за всички участници 
Община Босилеград и Спортният съюз 
осигуриха медали, които им връчи 
кметът Владимир Захариев, а Църков-
ната община за победителя осигурява и 
парична награда.

Традиционният ритуал по изважда-
нето на богоявленския кръст от реката, 
който и този път се състоя наблизо до 
някогашната бензностанция, представ-
лява изключителна атракция. На съби-
тието присъстваха стотици босилеград-
чани, които изпълниха бреговете около 
реката и бурно поздравяваха смелите 
участници в благородната надпревара. 

Преди изваждането на кръста 
сутринта в църквата „Рождество на 
Пресвета Богородица” протойерей 
Зоран Стоянов отслужи света литургия и 
по повод празника извърши ритуалното 
кръщаване на водата, а през целия ден 
вярващи ходеха на църква и си взимаха 
от осветената вода за вкъщи.  

 Освен в града големият християнски 
празник Богоявление тържествено бе 
отпразнуван и в селата Райчиловци и 
Долна Любата.  

В църквата „Възнесение Господне“ в 
с. Райчиловци празничната литургия 
отслужи отец Йован и извърши Бого-
явленски водосвет, след което се състоя 
надпреварата по изваждане на осветения 
кръст от Драговищица. В състезанието 
участваха десетина младежи, а  късмета 
да извади кръста от студената вода се 
падна на  26-годишния Мики Зарев от 

Райчиловци, когото църквата награди 
с осветена икона. И за всички смелчаги, 
които участваха в състезанието в Райчи-
ловци, Община Босилеград и Спортният 
съюз на Община Босилеград осигуриха 
медали.

В църквата „Възнесение Господне” 
в Долна Любата след богослужението 
и освещаването на водата се съсатоя 
традиционното парично наддаване за 
изваждане на кръста от осветената вода 
в котела, а кръста извади 52-годишният 
Павел Павлов. 

В навечерието на празника, на 
Кръстовден, богослужения и богояв-
ленски водосвети са извършени и в 
църквата „Свети пророк Илия” в Горна 
Лисина, в храма „Свети Апостоли Петър 
и Павел” в Божица и в църквата „Света 
Петка“ в село Рибарци. 

П.Л.Р.

Плуване за честния Богоявленски кръст 

Павле Пешич за втори 
път стигна пръв 

Плуването за честния Богоявленски 
кръст в Цариброд премина в съвършенна 
атмосфера, предвид, че времето беше 
хубаво, а организацията на високо ниво. 
В р. Нишава край т. нар. Двумостовие 
се гмурнаха 11 младежи, а най-бърз бе 
Павле Пешич от Ниш, чието потекло е 
от Царибродска община. Той за втори 
път доплува до кръста пръв, тъй като и 
преди пет години бе най-успешен сред 
участниците в царибродската проява. 
Но това и не е толкова важно, тъй като 
същински победители са всичките 
младежи, които се осмелиха да плуват в 
студената река. 

Край Двумостовието се събраха много 
хора.  

Преди плуването в местната църква 
„Рождество на Пресвета Богородица” 
се състоя празнична литургия, която 
отслужи местният свещеник Драган 
Лазич, след което тръгна шествие на 
вярващите от храма до Двумостовието. 

Събитието организираха Туристиче-
ската организация Цариброд, местният 
Спортен съюз и църквата „Рождество на 
Пресвета Богородица”. Покровител бе 
Община Цариброд. 

Б. Димитров


