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Опустошително 
земетресение удари Турция

Силно земетресение разтърси Югоизточ-
на Турция и Северна Сирия в понеделник, 6 
февруари. Хората от двете страни на грани-
цата избягаха от къщите си рано сутринта в 
4:17 ч местно време заради силен трус. По-
следваха поне още 120 вторични трусове, 
единият от които почти толкова силен, кол-
кото първия, по данни на турските власти.

Първият трус с магнитуд 7.8 по Рихтер 

разтърси района на град Пазарджък, окръг 
Кахраманмараш, а часове по-късно, около 
13.24 ч, ново силно земетресение с магни-
туд 7.6 разлюля същия район.

Президентът на Турция Реджеп Ердоган 
нарече земетресението най-крупното в 
историята на страната от земетресението 
в Ерзинджан през 1939 г., когато загинаха 
близо 33 000 души.

Спасителните екипи са още на терена и 
броят на жертвите расте с всеки изминал 
час. Стотици сгради са разрушени и на хи-
ляди хора са ранени.

Трусовете са усетени в няколко района 
на Турция: Адана, Анкара, Анталия, Газиан-
теп, Кайсери, Мерсин, Трабзон, Шанлиурфа, 
както и в Сирия, Ливан, Ирак, Египет, Гър-
ция, Кипър, Армения и Израел.

Турция е в седемдневен траур заради 
жертвите на опустошителното земетресе-
ние. 

С.Дж.
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българското национално 
малцинство в Сърбия
На 2 април в България ще 
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Миналата година родени 48 
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XIX редовна сесия на 
местния парламент в 
Босилеград 

На XIX-ата редовна сесия на Общин-
ската скупщина в Босилеград, която 
миналата седмица се проведе в заседа-
телната зала в сградата на Общинската 
администрация, народните предста-
вители приеха решенията за даване на 
съгласие на Финансовите планове за 
ползване на средствата от общинския 
бюджет през 2023 г. на Здравния дом, 
Гимназията, ОУ „Георги Димитров“, 
Ученическото общежитие, Червения 
кръст, Туристическата организация 
на Община Босилеград, Публичното 
предприятие „Строителни площи и 
пътища на Община Босилеград“, както 
и на финансовите планове на местните 
общности - Белут, Босилеград, Бран-
ковци, Горна Лисина, Горна Любата, 
Горно Тлъмино, Радичевци, Райчиловци, 
Ресен и Рикачево.

Съветниците дадоха съгласия на изме-
нението и допълнението на Правилника 
за работа на Публичното предпри-
ятие „Услуга“ и приеха Плана за зимно 
поддържане на пътищата на Общинския 
щаб за 2022/2023 г. 

На заседанието бяха избрани и 
членове на Управителния и Надзорния 
съвети на  Туристическата организация 
на Община Босилеград. В състава на 
Управителния съвет са: Зорица Миланов, 
Йелица Василева Митрев, Владица 

Манасиев, Антонета Йовчева и Воислав 
Божилов, докато членове на Надзорния 
съвет са: Снежана Стоилкович, Гордана 
Радосавлевич и Лиляна Йорданов.

Владан Николов бе назначен за 
член на Комисията за осъществяване и 
признаване правата в областта на соци-
алното подпомагане на гражданите на 
мястото на Предраг Джорджевич.

На заседанието бе прието Решение 
за разпускане на съветите на местните 
общности Бистър, Бресница, Горна 
Лисина, Груинци и Зли дол, както и 
Решение за провеждане на избори 
за членове на съвети в тези местни 
общности.

П.Л.Р.

Кметът Владимир Захариев обяви 
на сесията, че на 24 февруари (петък) 
в Босилеград ще дойдат лекари 
специалисти от Военномедицин-
ската академия от Белград, които в 
тукашния Здравен дом ще вършат 
безплатни медицински прегледи. Той 
уточни, че профилактични прегледи, 
с цел превенция и ранна диагностика 
ще вършат специалисти по урология, 
дерматология, неврология, оторинола-
рингология и офталмология.

На 2 април в България ще 
се проведат предсрочни 
парламентарни избори 

На основание чл. 99, ал. 5 от Конститу-
цията на Р България на 3 февруари 2023 
г. президентът на страната Румен Радев 
подписа указ за разпускането на 48-ото 
Народно събрание и насрочи парламен-
тарни избори за 2 април 2023 година. 

С друг свой указ президентът Румен 
Радев назначи служебно правителство 
със служебен министър-председател 
Гълъб Спасов Донев, който и досега 
заемаше този пост. 
Състав на служебното правителство:
Гълъб Спасов Донев -  служебен 
министър-председател;
Атанас Ангелов Пеканов - служебен 
заместник министър-председател по 
управление на европейските средства;
Лазар Манолов Лазаров - служебен 
заместник министър-председател по 
социалните политики и служебен 
министър на труда и социалната 
политика;
Христо Владимиров Алексиев - 
служебен заместник министър-пред-
седател по икономическите политики 
и служебен министър на транспорта 
и съобщенията;
Иван Петев Демерджиев - служебен 
заместник министър-председател 
по обществения ред и сигурност и 
служебен министър на вътрешните 
работи;
Росица Атанасова Велкова-Желева - 
служебен министър на финансите;
Димитър Желязков Стоянов - 
служебен министър на отбраната;
Асен Георгиев Меджидиев - служебен 
министър на здравеопазването;

Иван Димитров Шишков - служебен 
министър на регионалното развитие 
и благоустройството;
Сашо Георгиев Пенов - служебен 
министър на образованието и 
науката;
Николай Милков Милков - служебен 
министър на външните работи;
Крум Костадинов Зарков - служебен 
министър на правосъдието;
Найден Владиславов Тодоров - 
служебен министър на културата;
Росица Атанасова Карамфилова-Бла-
гова - служебен министър на окол-
ната среда и водите;
Явор Илиев Гечев - служебен  мини-
стър на земеделието;
Никола Руменов Стоянов - служебен 
министър на икономиката и инду-
стрията;
Росен Иванов Христов - служебен 
министър на енергетиката;
Александър Георгиев Пулев - 
служебен министър на иновациите и 
растежа;
Илин Павлинов Димитров - служебен 
министър на туризма;
Весела Николаева Лечева - служебен 
министър на младежта и спорта;
Георги Георгиев Тодоров - служебен 
министър на електронното управ-
ление.  
Единствената промяна във втория 
служебен кабинет на Гълъб Донев е в 
Министерството на културата, където 
на мястото на Велислав Минеков е 
Найден Тодоров.

П.Л.Р.

На ГКПП „Градина” 

Митничарите иззели към 11 
килограма сребро 

От Управлението на митниците на 
Сърбия тези дни излязоха със съоб-
щение, в което се казва, че митнича-
рите от ГКПП „Градина” край Цари-
брод в сътруничество с полицията през 
януари на два пъти осуетили изнасяне 
от страната на сребърни монети и други 
предмети от този скъпоценен метал. 
Най-напред при 41-годишен мъж, който 
от Великобритания пътувал сам към 
България, намерили 265 монети и едно 
сребърно ключе (полуга) с тегло 4, 3 
килограма. Ставало дума предимно за 
американски, канадски и австралийски 
сребърни долари и няколко сребърни и 

позлатени британски лири. Допълнител-
ният анализ ще покаже дали монетите, 
освен материална, имат и антиквитетна 
стойност. 

Подобен опит за изнасяне от стра-
ната на 6, 4 килограма на сребърен 
накит и други предмети от сребро се 
случил няколко дни преди това, а неле-
галния трафик се опитал да извърши 
31-годишен чужденец, пътувал от 
Берлин към Турция. И в този случай 
експертиз ще покаже имат ли сребър-
ните предмети освен материална и анти-
квитетна стойност. 

Б. Димитров 

Делегация на oбщина Босилеград 
беше на посещение на 
побратимената община Уб

Делегация на община Босилеград, воде-
на от кмета Владимир Захариев, миналата 
седмица беше на официално посещение 
на побратимената община Уб. На срещата 
с общинското ръководство на Уб начело с 
кмета Дарко Глишич присъстваха още за-
местник-кметът на Босилеград Стефан Стой-
ков, директорът на Културния център „Боси-
леград“ Воислав Божилов и председателят 
на Спортния съюз на община Босилеград 
Владица Манасиев.

„По време на срещата беше договорено 
продължение на изключителното сътрудни-
чество  между двете побратимени общини 
с цел обмяна на положителен опит, знания 
и информации в различни области. Напра-
вихме конкретни договори за укрепване на  

сътрудничеството между културните инсти-
туции и спортните колективи от Босилеград 
и Уб, което скоро ще се реализира чрез 
взаимни посещения и срещи. С г-н Глишич 
обсъдихме и редица важни проекти за на-
шата община и получихме потвърждение, 
че за тяхната реализация и занапред ще 
имаме неговата подкрепа и помощ и на 
ниво държавни институции. Благодаря на 
общинското ръководство на Уб за поканата 
и за топлото посрещане, както и за отлич-
ното сътрудничество през годините“, каза 
Захариев.

Общините Босилеград и Уб са побрати-
мени от 2018 г.

П.Л.Р.
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На 13 февруари в Босилеград 

Заседание на НС на 
българското национално 
малцинство в Сърбия

Председателят на Националния съвет 
на българското национално малцинство 
в Сърбия Стефан Стойков насрочи второ 
редовно заседание на Националния съвет 
на българското национално малцинство 
в Сърбия на 13 февруари (понеделник) от 
12 часа в заседателната зала на Общин-
ската администрация в Босилеград.

В дневния ред са включени точките 
за избор на двама подпредедатели на 
НС; избор на Изпълнителен съвет на 
НС, в чийто състав ще са председател, 
подпредседател и петима членове; избор 
на секретар на Националния съвет; 
учредяване на комисии за образование, 

култура, информиране и  служебна 
употреба на българския език и писмото, 
в чийто сътав също ще са председател, 
подпредседател и петима членове. 

На учредителното заседание на ново-
избрания Национален съвет, което се 
проведе на 16 декември 2022 г. в Боси-
леград, Стефан Стойков бе преизбран 
за председател. В състава на новоиз-
брания НС са 19 членове - 13 от листата 
„Това сме ние - Природно движение 
- Владимир Захариев“, 5 от листата 
„Корени - Владица Димитров“ и 1 от 
листата „За българите в Сърбия“.  

П.Л.Р. 

Финалът на кампанията „За да бъдем повече” 

Миналата година родени 
48 бебета в Царибродско 

Преди броени дни в Конферентната 
зала в СЦ „Парк” се проведе финал-
ното мероприятие на традиционната 
кампания „За да бъдем повече”. Орга-
низираха я Патронажната служба към 
Здравния дом в Цариброд и местната 
фондация „Представи си живота”, а 
покровител бе Община Цариброд. 

Представен бе календарът с бебетата, 
родени в Царибродско през миналата 
година, а те са общо 48. Патронажната 
служба за 12-и пореден път печата такъв 
календар, който тази година бе наречен 
„Плакет на хуманността”. Родителите 
на бебетата и други присъстващи имаха 
възможност да си купят един или повече 
екземпляра на календара, като по този 
начин помогнаха на младата брачна 
двойка Манич от с. Изотовци, която 
миналата година се сдоби с мъжко бебе, 
на което дадоха името Йоаким. 

Присъства и кметът на общината 
д-р Владица Димитров, който честити 
на родителите и сподели, че Община 
Цариброд заделя значителни средства 
за първо, второ и трето дете, както и за 
добавки за родители, които са безра-
ботни, безплатни учебници за деца, 
безплатно ползване на детската градина, 
безплатен превоз и други бенефети, 
целенасочени към подкрепянето стан-
дарта на семействата с деца. Той посочи, 
че кампанията е предизвикала голям 
интерес не само в общината, но и по-ши-
роко. Спомни си, че за нея репортаж 
е правил и националният сервиз РТС. 
Димитров изрази надеждата си, че през 
тази година в общината ще се родят към 
60 бебета. 

Патронажната сестра Сузана Милева, 
„алфа и омега” на кампанията „За 
да бъдем повече”, заяви, че миналата 
година в общината са родени значи-
телно повече деца в сравнение с периода, 
когато е бушувал Ковид 19. Тя подчерта, 
че днес кампанията подкрепят по-голям 
брой донори в сравнение с периода, 
когато тя е започвала да се реализира. 
Милева сподели оценката си, че акцията 

е изключително успешна, благодари на 
гражданите, които са купили „Плакета 
на хуманността” и им поръча, че той ще 
разкрасява техните домове”. 

Кампанията този година е подкре-
пило и Родното сдружение „Цари-
брод”, като обезпечило средства на 
стойност хиляда динара за всяка една 
брачна двойка, сдобила се с бебе мина-
лата година. Присъстващите приветства 
водачът на сдружението Любен Алексов, 
лекар-специалист в пенсия от Ниш по 
потекло от Забърдието, който сподели, 
че сдружението и нататък ще подкрепя 
„За да бъдем повече” и ще се постарае да 
увеличи сумата, която се заделя за роди-
телите на новородените деца. Подчерта, 
че тази година средствата, предназна-
чени за новородените деца, са обезпе-
чени от проекта „Културен център 
Цариброд – разширяване мрежата на 
културните, информационни и литера-
турни дейности в Сърбия“, който сдру-
жението реализира със съдействието на 
Министерството на външните работи на 
Р България и Генералното консулството 
на Република България в Ниш. 

Светлана Манич от с. Изатовци, 
майката на малкия Йоаким, пред 
медиите благодари на Патронажната 
служба към Здравния дом в Цариброд, 
както и на местното самоуправление за 
решението средствата от продажбата 
на календара тази година да се предо-
ставят на нейното семейство и подчерта, 
че такъв вид помощ за семейството й е 
от голямо значение. Нека да напомним, 
че Светлана, която е икономист с висше 
образование, и съпругът й Александър, 
който е кустос археолог, са решили да 
се завърнат в селото на предците на 
Александър и там постоянно живеят. 
Занимават се със селско стопанство и 
предимно скотовъдство. Чадото им 
Йоаким е единственото бебе в цариброд-
ската част на района Висок. 

Б. Димитров

Започна строежът на 
газовата връзка България 
– Сърбия 

Президентът на България Румен 
Радев и президентът на Сърбия Але- 
ксандър Вучич официално дадоха старт 
на строежа на газовата връзка България 
– Сърбия. Те направиха първата копка 
и беше положена първата тръба на 
170-километровия интерконектор.

Край костинбродското село Голя-
новци са складирани 5500 тръби, доста-
вени от Индия. Всичко необходимо за 
строителството е налице. Изпълнителят 
- консорциумът "Интернешънъл газ" (в 
него партньори са "Главболгарстрой" и 
"Главболгарстрой интернешънал") има 
300 дни за завършване на обекта.

Президентът Радев още през 
октомври заяви, че ще покани колегата 
си Вучич да открият газовата връзка.

В 11,30 часа местно време в полето при 
село Голяновци, Костинбродско, бълга- 
рският държавен глава посрещна сръб-
ския си колега. Двамата влязоха в шатра 
за двустранна среща. По-късно Радев 
заяви, че това не е просто физически 
един газопровод, а е източник на диве- 
рсификация. И точно затова са разго-
варяли с президента Вучич - за възмо- 
жностите за доставка на газ за Сърбия от 
LNG терминала при Александруполис, 
на който тя има резервиран капацитет,  
и от терминалите в Турция. За България 
пък се отваря маршрут за доставки на газ 
от Централна Европа, най-вече от хъба 
при Баумгартен, Австрия.

Радев говори за партньорството и 
сътрудничеството между балканските 
държави. И че в рамките на година и пет 
месеца  е пуснат в експлоатация интер-
конекторът с Гърция - на 1 октомври 2022 
г., а днес, 1 февруари, се полага първата 
тръба на газовата  връзка със Сърбия.

Газопроводът е от общ интерес за 

Европейския съюз и е финансиран от 
механизма за свързване на Европа,  ОП 
"Иновации и конкурентоспособност", 
заем от  49 млн. евро от Инг Банк, гара- 
нтиран от държавата и собствени сред-
ства на "Булгартрансгаз". 

Вучич заяви, че България е стар 
приятел, добър приятел, сигурен 
приятел и то в тежки времена, не само 
в добри. Той благодари и на ЕС за гра- 
нтовете за тръбата на сръбска територия. 
"Нашата дължина е 108 км, българската 
е 62 км, а сме получили повече пари. За 
първи път получаваме повече пари от ЕС 
- 49 млн. евро грант и още 25 млн. финан-
сиране от ЕИБ“, каза той.

В речта си президентът Радев 
припомни, че България се е показала 
като надеждна транзитна страна. "Дори в 
най-тежката ситуация, когато останахме 
без доставки на руски газ и то рязко, 
продължихме надеждно през нашата 
територия да доставяме и този газ до 
Сърбия", обясни той.

Изпълнител на българския участък е 
сдружение "Интернешънъл газ", в което 
са компаниите "Главболгарстрой" АД и 
"Главболгарстрой интернешънал". Сто- 
йността на изграждането на българската 
част е 137,777 млн. лв., а срокът за постро-
яването 300 дни.  След изграждането ѝ 
газовата връзка ще бъде с капацитет по 
нея да се транспортират 1,8 млрд. куб. м 
на година, с възможност и за реверсивен 
поток.

На 12 януари директорът на „Сърби-
ягаз“ Душан Баятович каза, че стро-
ежът на газовата връзка с България ще 
приключи  до началото на следващия 
отоплителен сезон.

С.Дж.
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365 милиона динара за 
крайно неразвитите общини

Правителството на Република Сърбия 
прие Решение за създаване на програма 
за подпомагане на развитието на крайно 
неразвитите общини, като системна 
подкрепа за насърчаване на регионал-
ното развитие на цялата територия 
на Сърбия. За тази цел са предназна-
чени средства в размер на 365 милиона 
динара.

Освен Босилеград и Цариброд, право 
да кандидатстват за средства по тази 
програма имат и общините: Алек-
синац, Бабушница, Бела паланка, Блаце, 
Бойник, Брус, Буяновац, Варварин, 
Владичин Хан, Власотинци, Гаджин 
Хан, Голубац, Долевац, Жабаре, Жагу-
бица, Житораджа, Княжевац, Крупан, 
Куршумлия, Кучево, Лебане, Льиг, Мали 
Зворник, Мало Црниче, Медведжа, 
Мерошина, Мионица, Нова Варош, 
Опово, Петровац на Млава, Прешево, 
Прибой, Приеполе, Ражан, Рашка, 
Рековац, Свърлиг, Сйеница, Сурдулица, 
Търговище, Тутин и Църна Трава.

Целта на решението е да допри-
несе за подобряване на инфраструк-

турния капацитет на тези общини 
(единици на местно самоуправление от 
четвърта група), чрез изграждане и реко- 
нструкция на комунална инфраструк-
тура, изграждане, реконструкция и 
адаптиране на обекти в областта на обра-
зованието, здравеопазването, туризма, 
социалната защита, културата, спорта 
и водното стопанство, както и за други 
обекти, собственост на органите на ме- 
стното самоуправление.

През последните две години Босиле-
градска община чрез конкурси за разви-
тието на крайно неразвитите общини, 
които реализира Кабинетът на мини-
стъра без портфейл Новица Тончев, 
отговарящ за развитието на неразвитите 
региони и общини, спечели средства 
за изпълнение на три проекта - специ-
ализирана машина за почистване на 
улици, хидравличен къртач за кладенци 
и ,,Уреждане на центъра на града“. Една 
част от сумите за реализация на споме-
натите проекти са осигурени от общи- 
нския бюджет.

П.Л.Р.

В царибродското село Горна Невля 

Мигранти запалили 
поята 

Преди няколко седмици мигранти 
опожариха поята в царибродското село 
Горна Невля. Обектът бил изключи-
телно голям – с повърхност около 200 
квадратни метра. Поколения горнонев-
лянци са отглеждали добитък в него, 
имало е отделни помещения за дребен 
добитък, след това за отделяне на агнета 
и ярета, стаичка за престой на хора, 
огромни помещения за складиране на 
сено и други храни за добитъка... 

Известният царибродчанин, бивш 
директор на стопанската фирма ГИД, 
а по-късно общински ръководител м-р 
Михаил Иванов, който по потекло е от 
посоченото село, сподели пред вест-
ника ни огромното си разочарование 
заради изчезването на обекта, в който, 
както наблегна, не само той, но и негови 
най-близки и роднини са прекарали 
голяма част от детството си. 

Поятата междувременно е наследила 

от баща си царибродчанката по потекло 
от селото Биляна Митова, от която по 
време на краткия ни телефонен разговор 
научихме, че унищожения обект са 
обиколили представители на поли-
цията, които в неформален разговор са й 
казали, че той най-вероятно е опожарен 
от мигрантите, които там са обитавали и 
запалвали огън, за да биха се затоплили, 
но формални доказателства за това все 
още не е получила, което в голяма степен 
е и разбираемо, предвид, че виновниците 
междувременно кой знае докъде са стиг-
нали, съответно много е трудно сега да се 
разкрият. На въпроса ни опитали ли са 
и пожарникарите да потушат пожара, 
Митова отговори положително и добави, 
че те за жалост нищо не са можали да 
сторят, предвид, че за кратък период от 
време огъня е унищожил всичко. 

Б. Димитров

Вместо коментар - Тревожни сигнали от Цариброд 

В Цариброд е налице 
лош „тренд” 

През изминалите няколко седмици в 
Цариброд бяха закрити няколко делови 
помещения, сред които и будката в 
центъра на града „С и М”, собственик на 
която бе Снежана Миладинова. Върху 
стъклото на будката тя залепила кратък и 
ясен надпис: „Будката повече не работи”. 
А работеше еди колко си десетилетия – 
шест, седем, осем...? 

Закрит е и салонът на местния 
фризьор Мики, когото преферираха да 
посещават предимно младите жители 
на общината. В разговор с царибродчани 
разбрахме, че работата си продължава в 
Пирот. 

В квартала „Строшена чешма” бе 
закрит магазинът на фирмата „Дис”. 
Той бе с широк диапазон на хранителни 
и други стоки. В сградата на ъгъла на 
улиците „Балканска” и „Христо Ботев”, 
в самия център на града, от няколко 
седмици не работи и бутикът за дрехи 
„Тренд”. Собствениците му Кирил и 
Марина Каменови междувременно 
продадоха  помещението (заедно с 
жилищното пространство зад него) и се 
преселиха в София с двете си невръстни 
деца. 

Написаното дотук говори, че в Цари-
брод е налице лош „тренд”. Нама-
ляват се деловите активности, хората 
се изселват, отиват да работят в други 
градове или пък остават да си живеят в 
Цариброд, но си седят вкъщи със скър-
стени ръце, съответно – без работа. А и 
без пари, нали? 

И още няколко изречения: Закрива-
нето на будки, магазини, салони..., не е 
само проблем на тези, които ги закриват, 
но е проблем за много от нас, жителите 
на тази среда. В малки среди, каквато 
е Царибродската, между хората съще-
ствува една невидима верига за живот 

и оцеляване (която май не перципират 
всички хора) и когато една халка от тази 
верига изчезне, скъса се, загуби се..., 
тогава губим всички ние. Ето, конкретен 
пример: Със закриването на будката „С 
и М” нашето издателство загуби възмож-
ността определено количество от тиража 
на вестника да дава там, за да могат чита-
телите да си вземат от него. А къде да се 
(про)дават вестници, ако не в будка? В 
града остана да работи само още една 
будка (тази на фирмата „Футура плюс“), 
но се оказа, че заетите в тази будка не 
посмяха да приемат част от тиража и да 
го раздават безплатно. Няма проблем, 
разбираме ситуацията! 

Затова нека да се възползваме от 
случая читетелите и по този начин да 
информираме, че част от тиража на 
„Ново Братство” занапред ще предо-
ставяме в следните делови обекти: 
Обменното бюро „Балкан лоджистик 
карго”,  както и в магазина за хранителни 
продукти „Дъх на традицията”, който е 
собственост на Христина Нина Алексан-
дрова. Естествено, и двата делови обекта 
се намират на главната царибродска 
улица „Балканска”. Един срещу друг. 

Б. Димитров 
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В Дома за стари и пенсионери в Цариброд 

Профункционира асансьорът 
В царибродския Дом за стари хора и 

пенсионери от известно време работи 
асансьор с мощност от 1250 до 1500 кило-
грама. Съоръжението години наред 
беше голяма мечта, както за работещите 
във ведомството, така и за клиентите. То 
занапред ще бъде от голяма полза и за 
едните, и за другите. Средства за монти-
ране на асансьора са получени от съот-
ветното сръбско министерство. 

Директорът на Дома Габриела 
Петрова оповести, че тази година се 

очаква голяма инвестиция в сградата – 
уреждане на мансардните помещения, 
след което мощностите за престой на 
старите хора ще бъдат увеличени с още 
40 места. Става дума предимно за апар-
таменти. 

Петрова съобщи и това, че се очаква и 
едно комби, което във вид на донорство 
ще бъде получено от правителството на 
Република Корея. 

Б. Д. 

София Прайд 2023 ще се 
проведе на 17 юни

 София Прайд 2023, най-голямото 
събитие в защита на човешките права 
в България, ще се проведе на 17-и юни. 
Това ще бъде 16-ото издание на мирния 
протест, който отново ще започне с 
концерт пред Паметника на съветската 
армия и ще продължи с шествие по 
улиците на София. 

“Семейството на София Прайд става 
все по-голямо с всяко следващо издание. 
Горди сме, че за 16-ти път ще дадем глас 
на любовта и ще привлечем вниманието 
на обществото към това колко е важно 
всички в България да имат равни права. 
Заедно извървяваме един много дълъг 
път и въпреки бавните стъпки в посока 
законодателни промени – ние ще продъ-
лжим да протестираме мирно и да се 
борим за равенство.”, сподели Симеон 
Василев от фондация GLAS.

През 2022 година юбилейното 15-то 
издание на София Прайд събра над 12 
000 души, като след събитието организа-
торите дариха 5000 лева на Киев Прайд. 
Подкрепа към шествието изразиха 
десетки български компании и органи-
зации, както и посланиците и предста-

вителите от посолствата на 28 дипло-
матически мисии, сред които Франция, 
Великобритания, САЩ, Дания, Италия, 
Люксембург, Ирландия, Швейцария, 
Румъния, Швеция, Норвегия, Нидер-
ландия, Финландия и Чехия. 

София Прайд се организира от 
фондация GLAS, съвместно с фонда-
циите Bilitis, ЛГБТИ Действие и 
Български хелзинкски комитет.

На Фестивала на пегланата кобасица 
в Пирот

Хиляди ценители на кулинарните 
искушения, предимно от България, и 
тази година се стекоха на ежегодния 
фестивал на пегланата кобасица в Пирот, 
който се проведе през последния уикенд 
миналия месец.

С входна такса от 200 динара на посе-
тителите в местната зала „Кей“ бе дадена 
възможност да се насладят на перлата на 
фестивала - пегланата наденица, но и на 
известния пиротски кашкавал, като и на 
вина и ракии.

Един от 36-те изложители на пирот-
ската наденица ни разказа, че е работил 
като главен готвач в един ресторант и 
търсейки нови нюанси на вкусовете 
е разработил специална наденица. 
Похвали се, че е продал 72 килограма. 
Той добави, че пеглания колбас се прави 
през зимата от най-качественото козе, 
телешко и овче месо с много чесън и 
червен пипер, но без добавки, консер-
ванти и допълнителни мазнини и без 
термична обработка.

- Колбасите се сушат на течение на 
тавана и всеки ден се „гладят“ с бутилка, 
за да се избута въздухът от тях и да се 
предотврати развалянето на месото, 
поради което са получили наименова-
нието – гладени, подчерта той. 

Местните производители предлагаха 
килограм пеглан колбас на цена 4000 

динара. 
На кръстовището пред входа на 

градския площад търговец продаваше 
картини. Попитахме го колко струва 
една картина, а той без да мисли каза 
50 лева. Засмяхме се и попитахме, а ако 
нямаме български пари може ли да 
купим картината в динари.

-Тук пазаруват само българи, те имат 
пари и затова ви казах в лева. Естествено, 
че може и в наши пари – три хиляди 
динара, каза той. 

Продължихме към центъра. В едно 
от пиротските кафета ни посрещна 
сервитьорка с тайнствена печална 
усмивка и мастилени устни, докато 
мрачния бретон скиваше половината й 
лице като траурен воал. Явно бе измо-
рена от много работа. Наля ни уиски 
в чаши, изработени от някакъв тъмен 
камък. 

И ние бяхме изморени. 
Забелязвам как Никола от нашата 

група наблюдава яркозелената трева и 
пухкавите облаци на картините, Жаре 
контактите, а Роки филмитриращите 
тухлени изделия на камината. Приятел-
ката ми Маги беше втрещила поглед към 
уличната котка с невероятните изумру-
дени очи. Мислеше си как да посрещне 
гостите следващия ден. 

С. Бойкова
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Босилеградска община в зимен 
капан

През миналия уикенд по-високите 
селища в Босилеградска община се 
озоваха в зимен капан, но въпреки това 
жителите не почустваха по-сериозни 
затруднения. Далеч по-трудно бе за 
гражданите в съседни на Босилеград 
общини, в които зимната буря блокира 
транспорта и прекъсна електричеството.

Нашият читател Тоше Гешев от Горна 
Любата, който ни изпрати снимката, ни 
осведоми, че руският път, който води от 
Босилеград до Враня през Бесна кобила, 
на места е непроходим. Той предупреди, 
че не бива да се тръгва по този маршрут.

Сезонната прогноза, публикувана на 
сайта на Републиканския хидрометео-
рологичен институт, предвижда по-мек 
февруари с по-малко валежи и малка 

вероятност за силни студове.
Според прогнозата за второто десед-

невие температурите относително ще 
се повишат, като валежи от дъжд и сняг 
се прогнозират за периода между 14 и 
17 февруари. През последната седмица 
температурите ще бъдат близки до 
обичайните.

Температурата на въздуха през 
февруари ще бъде със стойности над 
средната многогодишна, като сред-
ната минимална температура е средно 
с около 1.0ºC по-висока от средната за 
многогодишния период, а средната 
максимална средно с около 1.4ºC по-ви-
сока от средногодишната.

С. Бойкова

В Здравния дом в Цариброд 

Пристигна бивалентна ваксина 
срещу Ковид 19 

В царибродския Здравен дом тези 
дни бе представена бивалентна ваксина 
срещу Ковид 19, която съдържа компо-
ненти на оригиналния сой на коро-
навируса от Вухан и модифицирания 
омикрон сой и се предлага като бустер 
доза срещу коварния вирус за деца над 
12 години и по-възрастни. Препоръчва 
се с нея да се ваксинират особено хората, 
които имат над 50 години, след това 
хората с хронични заболявания, както и 
хората с имунодефициенция. Бивалент-
ната ваксина е изготвена с прилагането 
на технологията на информационната 
РНК. 

Здравният дом е получил определено 
количество на тази ваксина. Интерес за 
нея засега проявяват предимно по-въз-
растните царибродчани. Могат да се 
ваксинират всички граждани без оглед 
на това с каква ваксина срещу коронави-
руса са имунизирани в миналия период. 

На представянето говориха дирек-
торът на Здравния дом д-р Роберт 
Петров и лекарката Ваня Васова. Петров 
сподели, че досега в Здравния дом с 
различни ваксини срещу коронавируса 

са се ваксинирали повече от 4 хиляди 
граждани, а броят на ваксините, които са 
използвани, надминава 11 хиляди. Той 
призова гражданите да проявят интерес 
за бивалентната ваксина и посочи, че 
ваксинирането срещу коварния вирус 
трябва да продължи и нататък, за 
което пледират и от правителството на 
Сърбия, и от здравното министерство, 
както и от Световната здравна органи-
зация (СЗО). 

Представянето на бивалентната 
ваксина в Цариброд местният Здравен 
дом организира в сътрудничество с 
неправителствената организация ASB 
и с подкрепата на СЗО и USAID, които 
със съдействието на правителството на 
Сърбия оказват подкрепа на популяри-
зирането на ваксинирането срещу Ковид 
19 в Сърбия. От името на ASB присъства 
Йелена Тeшич, координатор на комуни-
кацията в тази организация за Югоиз-
точна Европа. Пред медиите тя сподели 
удовлетворението си от сътрудниче-
ството със Здравния дом в Цариброд и 
органите на местното самоуправление. 

Б. Димитров

Успех на царибродски каратисти 

На турнир в Кралево спечелени пет 
медала 

От отбора по карате „Цариброд” тези 
дни съобщиха, че техни състезатели неот-
давна са участвали на Светосавската купа 
под название „Трофей на Кралево 2023” 
и 10-ото възпоментателно състезание, 
назовано на името на професор Милан 
Тошев Тошке. „Цариброд” участвал с 
пет състезатели и всичките спечелили 
медали. Конкуренцията била силна – 
участвали 260 каратисти от 32 отбора в 
Сърбия. 

Царибродчани се състезвали в дисци-
плината кате в индивидуална конку-

ренция. В своите възрастови категории 
Кристина Гоцева спечелила златен 
медал, Сара Славова се добрала до сребъ-
рния медал, а Ангел Иванов, Николина 
Петрова и Лука Величков се окичили с 
бронзови отличия. 

Организатори на турнира били карате 
отборите „Ипон Върба” и „Са-та-ми” от 
Кралево и „Падобранац” от Върнячка 
баня. Покровители били Карате съюзът 
на Сърбия без покрайнините и Карате 
федерацията на Сърбия. 

Б. Димитров 

Босилерад 

Приключи ловният сезон на диви 
свине

В Бослеградска община в края на 
миналия месец приключи ловният 
сезон на диви свине, който започна през 
септември миналата година. 

През последните месеци в Босиле-
градско бяха регистрирани случаи на 
заразени диви свине с болеста Афри-
канска чума, което създавало сериозни 
проблеми на местните ловци. В мест-
ното ловно дужество „Сокол“ изтъкват, 
че всички отстреляни диви прасета, при 
които въз основа на клинични прегледи 
е установено, че са били заразени с 
тази болест, навременно са погребвани 
в гробището за животни при строго 
спазване на наложените мерки. 

Председателят на дружеството Славко 
Григоров казва, че и след края на ловния 
сезон ще продължат мониторинга и 
реализацията на всички мерки, насочени 
срещу разпространението на болестта 
Африканска чума. От „Сокол“ апелират 
към всички ловци и граждани, които 
намерят умряла дива свиня в природата 
с признаци на тази заразна болест, неза-
бавно да сигнализират на дружеството, 
чиито екипи спешно ще реагират и ще 
предприемат необходимите мерки. 

Григоров подчерта, че въпреки Афри-

канската чума в дружеството, което 
наброява над 420 членове, са доволни от 
постиженията на ловците през изтеклия 
ловен сезон. Той добави, че веднга след 
края на сезона в „Сокол“ са започнали 
редовните си дейности по поддържане 
на хранилищата, подхранване на дивеча 
и изпълняването на други запланувани 
задачи. 

След края на сезона ръководството на 
„Сокол” взело решение за увеличение на 
годишния абонамент за следащия сезон, 
който за редовните членове ще възлиза 
13 000, вместо досегашните 11 500 динара. 
Увеличен е и абонамента за ловците 
пенсионери - от 7 500 на 9 000 динара, 
както и за жени и начинаещи ловци, за 
които абонамента за сезон 2023/20024 ще 
възлиза на 3 000 динара.  

Григоров посочи отличното сътрудни-
чество на ловното дружество с Община 
Босилеград, която им осигурява финан-
сова подкрепа за редица проекти. 
„Надявам се и в бъдеще да продължим 
доброто сътрудничество и да реализи-
раме още нови проекти“, посочи той. 

В „Сокол“ планират в края на 
февруари да организират хайка за вълци. 

П.Л.Р.
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По случай Деня на Свети Сава 

Културно-художествени 
програми в двете 
училища 

По случай 27 януари – Деня на Свети 
Сава, учениците от двете царибродски 
учебни заведения подготвиха съответни 
културно-художествени програми. В 
програмата на Основното училище 
„Христо Ботев” участваха ученици от 
пети до осми клас. Те я подготвиха 
предимно с помощта на преподавател-
ката по сръбски език и литература Свет-
лана Стоянова. Програмата бе изнесена 
в салона на местния Център за култура. 
Към присъстващите се обръна дирек-
торката на училището Милена Ставрова, 

която между другото каза, че Свети Сава 
произхожда от семейство, което е било 
силно, но е избрал по-трудния път в 
живота и е станал нашият пръв архиепи-
скоп и е създал основите за всичко, което 
касае културата, традицията и религията 
при сръбския народ. 

Гимназистите  също изнесоха 
програма по повод Савинден във 
фоайето на училището. На проявата 
присъстваха и хора от обществения и 
културен живот на общината. 

Б. Димитров

В рамките на проекта на нишката неправителствена организация Индиго 

Босилеградски 
гимназисти участваха на 
семинар в Ниш

В рамките на проекта „Културна 
ориентация и обмен в Южна Сърбия“, 
който се изпълнява от неправителстве-
ната организация Индиго от Ниш, група 
ученици от босилеградската Гимназия 
в  организация на Младежката канце-
лария на Община Босилеград, участваха 
в семинар, който се проведе в Центъра 
за професионално усъвършенстване 
в Ниш. Заедно с нашите ученици в 
семинара участваха и ръководителят 
на Младежката канцелария в нашата 
община Даниел Зарев и представител на 
мигрантския център в Босилерад, както и 
младежи от Враня, Буяновац и Прешево.

По време на обучителните работил-
ници участниците представяха култу-
рата и обичаите на своите места и 
имаха възможност да си обменят опит 

помежду си.
Ръководителят на Младежката 

канцелария в Босилеград Даниел Зарев 
посочва, че като част от продължението 
на проекта в Босилерад ще органи-
зират няколко културни прояви. „Освен 
художествен пленер, по време на който 
младите ще рисуват културни и други 
забележителности на нашия край, 
планираме да организираме и събития, 
на които ще представим нашия фолклор 
и традиционните обичаи, както и редица 
спортни състезания в сътрудничество със 
Спортния съюз на община Босилеград. 
Финансовите средства за реализирането 
на тези дейности ще осигурят непра-
вителствената организация Индиго и 
Община Босилеград“, каза още Зарев.

П.Л.Р.

В театъра „Христо Ботев” 

Младежката сцена 
подготвя пиеса  

Ръководителят в театъра „Христо 
Ботев” Борис Лазаров съобщи, че 
младежката сцена от известно време 
подготвя пиеса, чиято премиера ще се 
състои този месец. Става дума за спек-
такъл по текст на известния български 
драматург Николай Русев „Имало 
едно време”. Тази пиеса преди около 
25 години вече е била подготвяна от 
младежкaта сцена към посочения 
театър, но с по-инакво заглавие. Този 
път ще има изменение и в диалекта, на 
който ще се изнася, за което Лазаров 
ни обясни по-подробно: „Предвид, 
че Русев е по потекло от западните 
краища на България, по-точно от град 
Берковица, оригиналния текст е писал 
на, бих го нарекал условно, разбира се, 
берковския диалект на български език, 
докато ние този път, съобразявайки се 
с нашите изисквания, спектакъла ще 
изнесем на, пак бих го нарекал условно, 
берковско-царибродски диалект на 
този език.” 

Лазаров ще бъде сърежисьор на 

комедията или, както той се изрази, 
пръв режисьор, докато учителят по 
български език и литература в Гимна-
зията „Св. св. Кирил и Методий” 
Милчисав Николов ще е – втори 
режисьор. Ролите ще изпълняват 10 
ученици от посочената гимназия и 
то: Хелена Стоянова, Надя Алексова, 
Уна Манчева, Матея Сотиров, Петър 
Цветков, Даница Василева, Алекса 
Джуров, Борис Методиев, Петра Цве- 
ткова и Дамян Джуров. Главната роля е 
предназначена за Хелена Стоянова. 

Лазаров сподели, че преди 25 години 
главната роля в пиесата, която подготви 
тогавашният състав на младежкия 
театър, е изпълнявала майката на 
Хелена, Светлана, настояща препода-
вателка по сръбски език и литература 
в местото основно   училище и добави: 
„Ето, публиката, която си спомня за 
пиесата отпреди около 25 години, ще 
има възможност да оцени коя актриса е 
по-добра – Хелена или майка й.” 

Б. Димитров

Среща на интелектуалци 
в Пирот

В Пирот и тази година се проведе 
среща на интелектуалци от Сърбия 
и България. По време на събитието, 
провело се в Планинарския дом в с. 
Дойкинци, бяха обсъдени възможно-
стите за общи инициативи и актуални 
въпроси в контекста на двустранното 
сътрудничество.

Проф. д-р Бобан Стоянович от 
Стопанския факултет в Ниш подчерта, 
че всички запланувани дейности през 
миналата година са изпълени успешно.

-По време на срещата бяха обсъдени 
въпроси във връзка с управлението 
и организацията на дейностите по 
проекти. Миналата година в сътрудни-
чество с партньорите си реализирахме 
четири кръгли маси – две в Сърбия (Ниш 
и Княжевац) и също толкова в България 
(София и Дупница), посочи той пред 

нашия весник.
Проф. Стоянович оповести още, 

че през тази година са запланувани 
различни форуми, един от които за 
първи път ще се проведе в Босилеград.

Проф. д-р Евгени Велев от Универси-
тета по библиотекознание и информа-
ционни технологии /УниБИТ/ от София 
добави, че миналата година групата е 
организирала и изложби и представяне 
на книги.

-В София към края на този месец ни 
предстои промоция на една стихос-
бирка, а в началото на юни представяне 
на книгата „Умението да управляваме 
и комуникираме ефективно”, с автори 
проф. д-р Ванче Бойков и проф. д-р Боян 
Боянов.

С. Бойкова
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Свети Три Светители

Великите архиереи 
– Василий Велики, 
Григорий Богослов и 
Йоан Златоуст

Като въздава равночестна прослава на 
св. три светители Василий Велики (379 
г.), Григорий Богослов (390 г.) и Йоан 
Златоуст (407 г.), светата Църква свиде-
телствува, че те са равни пред нейния съд 
по дарования, заслуги и святост.

Тези великани на светостта, благове-
стието и богословието, които Сам Бог 
подарил на Своята Църква в тежките 
дни на нейните противоеретически 
борби, засияли с безсмъртна светлина 
след своето блажено отминаване от света. 
Пред техните ослепителни дарования 
и нетленни приноси продължавал да 
се прекланя свещеният сбор на вселен-
ската православна общност. Растящият 
възторг на вярващите християни още от 
V век за мнозина се превърнал в опасно 
увлечение на неуместни предпочитания. 
В Цариград през XI век се стигнало до 
истинско разделение между вярващите, 
които започнали да се обявяват за "васи-
лиани", "григориани" и "йоанити". Край 
на този пагубен спор сложили самите 
Три Светители. Те се явили във видение 
на благочестивия Евхаитски епископ 
Йоан и му казали: “Обяви на христия-
ните да изоставят напразния спор около 
нас; ние и тримата имаме пред Бога 
равно достойнство; както на земята се 
стараехме да има единодушие между 
вярващите, така и след преселването си 
особено желаем единомислие между тях; 
установи за тримата ни един празник”.

За такъв ден през 1076 година бил 
обявен 12 февруари / 30 януари. За ново-
установения празник Йоан Евхаитски 
съставил тържествена служба. 

Има заслуги, които са дълговечни. 
Има дейци, които са безсмъртни. Има 
светилници, които не угасват. Има 
имена, които вечно назидават. Такива 
са и св. Три Светители през вековете за 
поколения християни. Небето блажено 
ги е приютило в селенията на великите 
Божии угодници, а Църквата Христова 
възпитателно им е отредила този 
празник. Мъдри наследници на тяхното 
служение в молитвословия поставят 
имената им след тези на св. апостоли. 
Това не е случайно, защото наистина 
животът, делата, заслугите и паметта 
им е равноапостолна. Богослужебната 
книжнина мистично ги възпява, като: 
верни Божии човеци, избрани служи-
тели Господни, основи и стълбове на 
Църквата, блажени работници на лозето 
Христово, органи на Божията благодат, 
светкавици на богословската мисъл, 
поборници за Св. Троица, изрядни 
бранители на православието…, боже-
ствени архипастири на стадото Христово.

Ако вникнем в битието на тримата 
светители ще открием сходства, от които 
могат да се вадят изводи за всяко време 
и обстоятелство. И тримата са синове 
на вярващи родители. От такива роди-
тели се нуждае днес света, за да превъз-
могне своите слабости и да тръгне към 

светли бъднини. И тримата са свидни 
рожби на благочестиви майки – Емилия, 
Нона и Антуса. Такива майки с такива 
чада са здравата тъкан, върху която се 
вгражда благоденствието в живота, в 
този и в отвъдния. И тримата са издънки 
на уважавани и добродетелни домове. 
Такива семейства могат да бъдат надежда 
на общество и нация. И тримата са пред-
ставители на религия, и човешко знание, 
което в душите им не породило проти-
воречие, нито в живота им раздвоение. И 
тримата са човеци на култура и благоче-
стие, на съзнание и дълг, предпоставки, 
за да има дейна църква, здрава държава 
и честит народ. И тримата стават жертва 
на достойно служение. Св. Василий 
умира от изтощение и болест в борба 
с еретици и продажни управници. Св. 
Григорий също се бори с еретици и след 
като укрепва православието в Цари-
град, за да се съхрани мира в църквата 
се отказва от архиепископския престол. 
Св. Йоан се бори за правата вяра с власт-
ници, с фалшиви църковници и лице-
мерни събратя и умира в заточение. 
Всичко това е доброволна жертва в името 
на Христа и Евангелската истина, която е 
извор на добродетелно битие и правда в 
живота.

Тези дивни светители на Божията 
църква честваме заедно и сме честити, 
че ги имаме за вечни застъпници и 
небесни ръководители пред престола на 
Всевишния. Затова нека в празничния 
ден и през целия ни живот по молитвите 
на Светите Три Светители, великите 
архиереи – Василий Велики, Григорий 
Богослов и Йоан Златоуст, Господ Иисус 
Христос да ни помилва и спаси.

Подготви Д. Христова

Проява в царибродската гимназия 

Изложба, посветена на 
Дудов 

Във фоайето на царибродската 
гимназия „Св. св. Кирил и Методий” 
между двата броя на вестника ни бе 
открита изложба, посветена на Златан 
Дудов. Ставаше дума предимно за пана 
с текстов и снимков материал, отнасящ 
се до този световноизвестен кинотворец, 
роден в Цариброд през 1903 година. 
Експозицията бе устроена по случай 120 
години от рождението на Дудов. Преди 
откриването на изложбата ученици от 
гимназията изнесоха кратка програма 
за живота и делото на Дудов, която 
подготвиха с Донка Стоянова Николова. 
Проявата откри директорът на учебното 
заведение Братислав Стаменов. 

Културното начинание е в резултат 
предимно на труда на посочената 
учителка по български език и лите-
ратура от България, която от години 
помага на царибродските учебни заве-
дения и културни ведомства, работейки 
не само в сферата на своята професия, но 
и в сферата на публицистиката, журна-
листиката, литературата и др. Николова 
е подбирала и уреждала материалите. 
Имала е и сътрудници – Аца Василев, 

който се е погрижил за графичния 
дизайн, Игор Манов, нашенец, който от 
години се възхищава от делото на Дудов, 
а работи в техническия сектор в една 
белградска телевизия, и др. 

Експозицията ще остане до края на 
учебната година. От гимназията опове-
стиха, че в рамките на ознаменуването 
на годишнината от рождението на 
Златан Дудов ще бъдат организирани и 
прожекции на филми, работилници и 
други прояви. 

Донка Николова пред медиите 
пледира за обмислянето на идеята в 
Цариброд в чест на Златан Дудов да бъде 
организиран фестивал на документални 
филми. Тя сподели и идеята за възста-
новяване на родната му къща в квар-
тала „Строшена чешма”, както и идеята 
площадката в този квартал, а може би 
и някои културни ведомства в града, да 
бъдат назовани на негово име. Николова 
изтъкна и това, че „посланията на него-
вите филми може би отново ще бъдат 
актуални.” 

Б. Димитров 
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Честваме св. мчк Трифон
Трифоновден е православен празник 

в чест на свети Трифон, който се отбе-
лязва от Православната църква на 14/1 
февруари. Празникът е включен към 
цикъла от три последователни дни, наре-
чени Трифунци. Те се празнуват както 
следва: 14/1 февруари — Трифоновден; 
15/2 февруари — Сретение Господне и 
16/3 февруари — Свети Симеон и Анна.

Свети Трифон се счита за пазач на 
лозята и празникът е в негова чест. От 
народа е наречен Зарезан, а в нишите 
краища Зарезоя, защото се празнува 
в началото на пролетния сезон, когато 
започва резитбата на лозята. Според 
народните традиции свети Трифон е 
покровител на лозарите, винарите и 
кръчмарите. На този ден се извършва 
ритуално зарязване на лозята.

Св. мъченик Трифон, един от 
най-славните светци-лечители, се родил 
около 225 г. в с. Комсада, близо до гр. 
Апамия, област Фригия в Мала Азия. 
Родителите му били дълбоко вярващи 
християни и отрано се постараели у 
своето чедо да разгорят любов и преда-

ност към Бога. Трудът на родителите 
скоро дал своя плод. Свети Трифон бил 
още дете, когато по негова молитва Бог 
вършел чудеса. Едва на 17 години той 
излекувал дъщерята на римския импе-
ратор Гордиан и с това си спечелил 
голяма слава. Понеже Бог тъкмо чрез 
него дал изцеление на Гордиана, истин-
ността на обясненията му, че живият и 
истинският Бог, в Когото вярват христи-
яните, е излекувал девойката, била 
очевидна за всички. Мнозина повярвали 
и се кръстили. Императорският дом се 
изпълнил с радост. Благоволението на 
императора към християните станало 
толкова явно, че вече го смятали за таен 
християнин. Той обдарил богато свети 
Трифона и с благодарност го изпратил 
у дома му. Но, тъй като богатството за 
младежа било чуждо, той раздал из 
пътя всичко на нуждаещите се. Следва-
щият император - Декий Траян обаче 
се оказва непримирим враг на христи-
янското учение. Той дал заповед всички 
по-тачени християни да бъдат изпра-
вени пред съд. Сред тях бил и Трифон, 

който не искал да се отрече от Христос 
и пострадал с мъченическа смърт – бил 
посечен с меч.

Първата пролетна резитба на лозите 
лозарите правели символично именно 
в деня, в който се възспоменава св. 
мъченик Трифон. Този ден те нарекли 
„Трифон Зарезан“. Основния празничен 
обред - зарязването на лозята, се изпъ-
лнява обикновено от мъжете лозари. 
Сутрин след църковната служба мъжете 
поемат на групи към лозята, за да се 
помолят за плодородие след дългата 
зима. Там те най-напред се прекръстват 
към изгрев слънце, отрязват няколко 
пръчки от една или три лози в средата 
или в краищата на лозето, поливат коре-
ните и отрязаното място с вино, а някъде 
посипват пепел. Отрязаните лозови 
пръчки се навиват на венец, който се 
отнася вкъщи и се поставя пред иконата. 
Със светената трифоновска вода се поръ-
сват лозите. Като приключи зарязването, 
в лозята се слага богата трапеза с донесе-
ното от дома.

След зимния слънчев кръговрат 
Трифон Зарезан е първият празник, 
чиято обредност се изпълнява сред 
природата. Традицията с години се 

спазва и в димитровградския край, 
където почитателите на лозята и люби-
телите на виното използват празника 
да се срещнат, да изпълнят празничния 
ритуал, да се помолят на светеца и на 
Бога за богата и плодородна година.

Честит празник на всички лозари и 
винопроизводители! Пожелаваме им 
много берекет и добра реколта! Да узрее 
хубаво грозде и да направят хубаво вино!

На следващия ден е Сретение Господне
След големия празник Трифон 

Зарезан православните християни отбе-
лязват Сретение Господне - един от 12-те 
големи християнски празника и един от 
четирите посветени на Божията майка. 
„Сретение“ означава „среща“ и на него 
се чества четиридесетия ден от ражда-
нето на Исус Христос и посрещането му 
от праведния Симеон. Оттук е останал и 
християнският обичай майката да носи 
детето на 40-тия ден в църквата.

От 2001-ва година това е и денят, в 
който Сърбия чества и своя национален 
празник - Деня на държавността. Праз-
никът е определен поради две важни за 
страната исторически събития, станали 
именно на Сретение Господне – 1804 г. 
в Орашац е започнало Първото сръбско 
въстание, когато вождът Караджордже 
Петрович вдига народа на въоръжена 
борба за освобождение от турците. 
По-късно през 1835 г. в Крагуевац е 
приета първата конституция на Сърбия.

За каква „среща“ всъщност става 
дума? На четиридесетия ден след рожде-
нието си Иисус бил занесен в Йеруса-
лимсия храм, за да бъде посветен на Бога 
съгласно Мойсеевия закон. По същото 
време Светата Божа Майка преми-
нала ритуално пречистване и принесла 
жертва две гургулици, както Законът 
изисква.

Духом просветен, в храма отишъл 
праведният старец Симеон, който от 
много столетия очаквал да види Христа 
– „Утехата Израилева“. Нему било 
обещано, че няма да вкуси смърт, докато 
не види Спасителя на света. Поел Богом-
ладенеца от ръцете на майка му, прегъ-
рнал Го и произнесъл пророческите 
слова:

„Сега отпускаш Твоя раб, Владико, 
според думата Си, смиром; защото очите 
ми видяха Твоето спасение, що си приго-
твил пред лицето на всички народи, 
– светлина за просвета на езичниците, 
и слава на Твоя народ Израиля“ (Лук. 
2:29-32). Т.е. сега вече ми позволяваш да 
поема пътя на отците си. Сега вече ме 
оставяш да прекрача прага на смъртта 

и той не е страшен за мене, защото аз 
видях спасението, моето спасение, спасе-
нието на Твоите люде.

На Мария праведникът казал: „Ето, 
този лежи за падане и ставане на 
мнозина в Израиля и за предмет на 
противоречия, и на самата тебе меч 
ще прониже душата, за да се открият 
мислите на много сърца“ (Лука 2:34-35).

Тълкувателите на този евангелски 
текст виждат в него осмисляне на целия 
живот на Иисус: Той дава на хората 
закона на благодатта и любовта, но 
учението му става предмет на спорове 
и противоречия, а страданията и кръст-
ната му смърт като меч нараняват 
сърцето на Св. Богородица. 

В църковната служба на този ден се 
подчертава фактът, че Иисус, Синът и 
Словото Божие, чрез Когото бе създаден 
света, сега лежи като младенец в ръцете 
на праведния Симеон. Същият този 
Божи Син, Законодателят, сега Сам 
изпълнява Закона, носен на ръце като 
човешко дете, като дете на смъртни хора. 

По благочестивия обичай и днес ново-
родените деца на 40-ия ден от рожде-
нието им би трябвало да се занасят в 
храма за благословение, а на майките да 
бъде прочетена определена молитва.

Благочестивата Анна пророчица била 
свидетел и участник в сретението - посре-
щането на Господа. И нея Бог удостоил 
да стане съпричастна на това храмово и 
всемирно тържество, а тя се приготвяла 
за него, като не се отделяла от храма, 
служейки Богу с пост и молитва денем 
и нощем. Вдъхновено прославяла Бога и 
възвестявала името Му на всички, които 
очаквали избавление в Йерусалим. Така 
праведният Симеон и пророчица Ана, 
изпълнени със светия Дух, потвърдили 
че младенецът е новородения Месия. 
Младенецът пък растял и крепнел духом, 
изпълвал се с мъдрост, пребъдвал в 
благодатта Божия. Затова след Сретение 
Господне на 16/3 февруари Църквата 
прослява и двамата светии – праведните 
Симеон и Анна, доживели да видят с 
очите си Спасителя с вяра в Неговата 

спасителна мисия в света.
И днес тези свещени мигове на срете-

нието вълнуват сърцата ни. Питаме се - 
често ли срещаме Иисуса, заставаме ли 
достойно пред Неговото лице? В Христа 
се кръстихме и облякохме, умихме се и 
се осветихме, миропомазахме се и се 
просветихме, приехме „печата на дара 
на Светия Дух“ и станахме поданици 
на Царството Божие. Растем, учим се, 
напредваме, избираме път в живота, 
стремим се да ходим в светлината на 
евангелската добродетелност. Тя е за 
всички. Блика и грее от срещите ни с 
Господа чрез словото Божие в светата 
Библия, в храма на богослужение, на 
молитва и изповед, в общението със 
светата Чаша, във вършенето на добри 
дела.

Драги читатели, честитим ви всич-
ките предстоящи ни празници, нека ви 
донесат мир и

благоденствие и да ви заредят със сила 
дълго занапред!

Подготви Д. Христова
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Водоравно: 1. Холандски футболен национал 
от миналото (Яп). 4. Вид конско движение. 
7. Иван Иванов (иниц.). 8. Която има очи, 
не е сляпа. 10. Солен (син.). 11. Необходим 
минимален брой присъстващи, за да се смята 
събранието законно. 13. Вид плод. 14. Река 
в Сибир. 16. Името на поета Бечкович. 20. 
Пакети със стока или вещи, предназначени 
за изпращане. 22. Течност, получена чрез 
изстискване на плодове. 23. Язва (син.). 24. 
Името на футболиста от миналото Кантона. 26. 
Цвете с едри, обикновено червени цветове. 27. 
Вещество за подсилване на почвата. 28. 17 
и 9 буква. 30. Името на хърватската актриса 
от миналото Бегович. 31. Обединени нации 
(съкр.). 32. Дебел и здрав конопен конец. 34. 
Изкуствен воден път. 36. Фамилното име на 
режисьора на филма „Кръстникът” (Френсис 
Фон). 37. Митическа планина в Североизточна 
Турция. 

Отвесно: 1. Мъжка рожба. 2. Лично 
местоимение. 3. Големи търговски центрове в 
България. 4. Вид плавателен съд. 5. Кон (поет.). 
6. Спортна чанта. 9. Един спорт. 10. Фамилното 
име на някогашния вратар на ФК „Войводина” 
и национал на СФРЮ (Ратко). 11. Голям 
страничен израстък от стъбло на дърво. 12. 
13 и 15 буква. 13. Прибор за печене на месо 
на жарава. 15. Фамилното име на нападателя 
на ФК „Железничар” от Сараево и национал 
на СФРЮ от миналото (Йосип). 17. Известен 
японски футболист, бивш нападател на 
„Партизан”. 18. Електричество. 19. Инициалите 
на някогашния революционер Караиванов. 
21. Женско име. 23. Река във Франция. 25. 
Безсмислена упоритост. 26. Международен 
олимпийски комитет (съкр.). 27. Фамилното 
име на един от световните първенци по шахмат 
(Михаил). 29. Илия (галь.) 32. 11 и 15 буква. 33. 
Регистрационен знак за Панчево. 35. Мярка за 
площ.
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В босилеградските училищa

Тържествено отбелязване 
на Савинден  

В босилеградските училища и тази 
година тържествено бе отпразнуван 
Свети Сава - училищният празник в 
Сърбия. 

Сутринта директорката на ОУ „Георги 
Димитров“ Снeжана Апостолов, учители 
по вероучение и ученици, изучаващи 
този предмет, присъстваха на Литур-
гията в църквата „Рождество на Пресвета 
Богородица“ в Босилеград, след която бе 
прерязан и обредния хляб. 

В спортната зала в централното 
основно училище в града бе организи-
рана и културна програма, която по 

традиция започна с химна на Свети Сава 
в изпълнение на училищния хор и бе 
излъчена видеопрезентация за живота и 
делото на първия сръбски архиепископ 
и просветен деец. Програмата продължи 
с викторина, в която участваха ученици 
от пети до осми клас, а журито бе съста-
вено от учители по различни предмети. 
Викторината съдържаше въпроси за 
живота и делото на Свети Сава, както 
и въпроси от областта на природните 
и обществени науки, от обща култура, 
както и различни музикално-забавни 
игри. Програмата бе организирана от 

екипа за културни мероприятия към 
училището начело с преподавателката 
Славица Василова. Савинден бе отпраз-
нуван и в подведомствените осмокласни 
училища в селата.

В залата имаше и щандове, на които 
бяха подредени глинени изделия, изра-
ботени от ученици и учителя по изобра-
зително изкуство Любиша Пенев. Учите-
лите имаха възможност да си купуват 
тези ръкоделия на символични цени, а 
събраните средства ще бъдат насочени за 
хуманитарни цели.

И този път училището със съдей-
ствие на шахматния отбор към Спорт-
ното дружество „Младост“ организира 
турнир по шахмат. Първо място в състе-
занието спечели  осмокласникът Иван 
Йовчев, на второ се класира Валери 
Стаменов също от осми клас, а трето зае 
петокласникът Мартин Миленов.

В следобедните часове в стола на 
училището в града бе организирана и 
училищна „служба“. Освен всичките 
заети, на тържеството присъстваха и 
кметът Владимир Захариев, председа-
телят на Националния съвет на българ-
ското национално малцинство в Сърбия 
Стефан Стойков и други гости.

Училищният празник Савинден 
тържествено бе отбелязан и в тукашната 
гимназия, където бяха четени реферати 
и прожектирани видеопрезентации 
за живота и делото на Свети Сава, а бе 
подредена и изложба на ученически 
рисунки.  

По повод празника и в Детската 
градина „Детска радост“ за децата и 
родителите бе организирана програма с 
четене на сказки за Свети Сава.

П.Л.Р.
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На 9 февруари се навършиха 
ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ, откакто ни 

напусна милата ми майка 

МИЛКА НАЙДАНОВА
С много обич ще те носим в сърцата 

си и ще помним добрините ти.
Пазим от забрава прекрасните 

спомени за теб, твоя светъл лик и 
блага душа.

Почивай мир, мила моя!
Дъщерята със семейството си

Възпоменание
На 15 февруари се навършват 21 ТЪЖНИ 
ГОДИНИ от смъртта на милата ни майка, 

баба, тъща и прабаба

ПЕТРИЯ СТОЙЧЕВА
от Димитровград

Вечно ще пазим в сърцата си хубавите 
спомени за теб и твоите добрини! 

Почивай в мир!
Твоите дъщери Нада и Дана със 

семействата си

Тъжен помен 
На 21 март ще се навърши ЕДНА ТЪЖНА 
ГОДИНА от смъртта на нашия мил съпруг, 

баща, тъст и дядо 

Светислав Васов Света 
(1950-2022) 

от Цариброд, по потекло от с. 
Пъртопопинци

Рано ни напусна. Очаквахме да бъдеш с 
нас още много години, но съдбата беше 

безмилостна. Все докато сме живи, ще те 
пазим в нашите сърца и мисли. 

Тъжен помен 
На 15 февруари се навършват СЕДЕМ ТЪЖНИ 

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

Д-р РАНГЕЛ ИГОВ
Професор по аналитична химия в Нишкия 

университет 
С гордост ще те помним и ще те пазим от забрава. 
Благодарни сме, че беше част от нашите животи. 

Завинаги оставаш в сърцата ни. 
Почивай в мир! 

Съпругата Тодорка и синовете Александър и 
Владимир със семействата си

В изкачването на Велики Стрешер 

Участваха и трима 
планинари от Босилеград

Около 70 планинари от Ниш, Бойник, 
Лесковац и други градове се включиха 

в зимното изкачване на връх Велики 
Стрешер на планина Варденик, което 

беше организирано от клуба по туризъм 
и колоездене „Змай от Радан“ и клуба 
по туризъм „Железничар“ от Ниш. Сред 
участниците бяха и трима босилеградски 
планинари - Ненад Александров, Стефан 
Радованов и Иван Раденков.

Варденик е най-високата от плани-
ните, заобикалящи Власинското езеро 
и Власинското плато. Изкачването до 
Велики Стрешер, с надморска висо-

чина 1876 м, започна от село Топли 
дол, наблизо до фабриката „Роса“, като 
планинарите изминаха около 12 кило-
метра в двете посоки. Снегът и студеното 
време не попречиха на планинарите 
и любителите на природата да изпъ-
лнят поставената си цел успешно и да 
покорят високия връх. 

П.Л.Р.

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

обичаният ми дядо
ЗАРЕ ИВАНОВ

На 5 април ще се навършат 12 
ГОДИНИ, откакто го придружи и 

милата ми баба
ЦВЕТАНКА ИВАНОВА

От с. Г. Любата, махала Явор
Времето никога няма да заличи спомените ми за вас.

Дълбок поклон пред светлата ви памет! Почивайте в мир! Внучката със 
семейството си

Почивай в мир! 
Панихидата ще отслужим на 25 февруари на царибродските 

гробища. Каним близки и познати да ни придружат.  
От съпругата Анкица, дъщерята Таня, зетя Тома, внука Лазар, 

брата Зоран и други роднини и приятели
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В Народната библиотека „Христо Ботев” в Босилеград 

Безплатни членски карти 
за първокласниците

Първокласниците от централното 
Основното училище „Георги Дими-
тров” в Босилеград, придружавани от 
учителката си Верка Алексова, миналата 

седмица посетиха Народната библи-
отека „Христо Ботев“ в града, където 
им бяха връчени безплатни членски 
карти. На всичките 29 първокласници 

библиотеката подари и по една книга и 
шоколад.

Библиотекарката Гордана Митова 
запозна най-малките членове с дейно-
стите на библиотеката, правилата за 
регистриране на читатели, правата и 
задълженията на абонатите, както и с 
важността на четенето на книги. Новите 
приятели на библиотеката имаха 
възможност да разгледат всички поме-
щения, включително и отдела с детските 
книжки.

Целта на традиционната инициатива 
е да се развива интерес към книгите и 
четенето при децата и да ги стимулира 
в бъдеще да посещават библиотеката 
редовно.

Безплатни членски карти и подаръци 
ведомството е осигурило и за първокла- 
сниците в с. Райчиловци, както и в 
останалите подведомствени училища 
в селата, в които има ученици в първи 
клас.

П.Л.Р. 

В Народната библиотека „Христо Ботев” в Босилеград 

Книги за най-редовните 
читатели

По повод Деня на Свети Сава 
Народната библиотека „Христо 
Ботев” в Босилеград организира 
тържество за най-редовните си чита-
тели и им подари по една книга. 
Наградени са общо 32-ма читатели, 
а подарените книги са от различни 
жанрове, съответстващи на възрастта 
и интереса на читателите. Сред 
наградените са и читатели, включени 
в проекта „С четенето срещу стреса“, 
който библиотеката реализира.  

Във ведомството изтъкват, че целта 
на инициативата е да уважат най-ен-
тусиаризираните читатели, а същев-
ременно и да стимулират подраства-
щите поколения да проявяват повече 
интерес към четенето и книгите. 

Наградените читатели благода-
риха на библиотекарите за оказаното 
им внимание и жестта на уважение.

Директорът на ведомството 
Асен Михайлов казва, че книжният 
фонд от неотдавна е по-богат с 180 
нови заглавия, които библиотеката 

безплатно е получила от Министер-
ството на културата на Република 
Сърбия в рамките на годишната 
програма за безплатно предоставяне 
на книги. Той посочи, че е планирано 
наскоро да бъдат осигурени и нови 
издания за задължителна лектира 
за учениците в основно училище и 
гимназията. 

Михайлов изтъква, че от мина-
лата седмица библиотеката в града 
разполага с нови мебели - фотьойли 
и маси, с което е създадена много 
по-уютна обстановка за посетите-
лите на читалнята. „Изказвам голяма 
благодарност към общината и кмета 
Владимир Захариев за отпуснатите 
средства за закупуване на новите 
мебели“, подчерта той и добави, че 
със старите мебели ще бъде обору-
дена подведомствената библиотека в 
с. Райчиловци.   

П.Л.Р.


