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Музеят "Етър" показа 
пушката на Захарий 
Стоянов и първото 
издание на "Записки по 
българските въстания"

В рамките на изложбата „Така изво-
ювахме свободата“ в Регионалния 
етнографски музей на открито „Етър“ 
в Пловдив бяха представени първото 
издание на „Записки по българските 
въстания“ и пушката, която Захарий 
Стоянов носи по време на Априлското 
въстание.

Двете културни ценности остават в 
Саковата къща от 3-ти до 6-ти март, за 
да могат повече посетители да ги видят. 
Книгата и оръжието са предоставени 
на РЕМО "Етър" от Регионалния исто-
рически музей в Пловдив. Това е за 
пръв път пушката и книгата да гостуват 
някъде в страната. По повод Нацио-
налния празник на България, в наве-
черието на 3-ти март посетителите на 
изложбата имаха възможност да се 
докоснат до тези реликви.

"Записки по българските въстания" е 
издадена за първи път в Пловдив през 
1884 г. Дарена е от Икономическия 
техникум в града, в чиято библиотека е 
съхранявана дълго време. 

Пушката е "Уинчестър" (Winchester 
rifle) и постъпва във фонда в средата на 
50-те години на XX век от Регионалния 
етнографски музей в Пловдив. Произ-
вежда се през 60-те и 70-те години на XIX 
г. 

Всички, които не успеят да видят 
изложбата до 6-ти март, пушката на 
Захарий Стоянов и първото издание на 
„Записки по български въстания“ могат 
да посетят Регионалния исторически 
музей в Пловдив, където ще бъдат експо-
нирани отново.

С.Дж.

България празнува 
145 години от 
Освобождението

На 3-ти март тази година България 
отбеляза 145 години от Освобожде-
нието. Официални чествания и търже-
ствена заря по повод празника имаше в 
цялата страна. Основните празненства се 
състояха в столицата, а чествания имаше 
във всички градове в страната.

 По традиция кулминацията на 
честванията беше на връх Шипка, където  
присъстваха редица официални лица и 
граждани из цялата страна.

Пред Паметника на Незнайния воин 
в София се проведе традиционната 
церемония за издигане на национал-
ното знаме на България. В церемонията 
участваха и президентът Румен Радев 
и вицепрезидентът Илияна Йотова. 
Церемонията започна с изпълнението 
на химна и произвеждане на салют от 
двадесет артилерийски залпа.

На площада „Народно събрание“ в 
столицата се проведе традиционната 
тържествена заря-проверка, в която 
участваха Гвардейският представи-
телен духов оркестър и представителни 
блокове от състава на Националната 
гвардейска част.

Държавният глава Румен Радев произ-
несе реч на церемонията, а по-късно 
беше домакин на традиционния офици-
ален прием по случай Националния 
празник в Централния военен клуб в 
София. 

През целия ден се под¬насяха венци и 
цветя на Рус¬кия памет¬ник и на всички 
памет¬ници в София и страната на руски 
войни и бъл¬гар¬ски опъл¬ченци и 
други национални герои, отдали живота 
си за Освобож¬дението на Бъл¬гария. 

С.Дж.

От 1888 г. 3 март се празнува като 
Ден на Освобождението на България от 
османско владичество. Еднократно като 
официален празник денят е отбелязан 
през 1978 г. по повод 100-годишни-
ната от Освобождението. Десет години 
по-късно той става официален празник 
на България. С решение на Великото 
народно събрание от 5 март 1990 г. - 
Трети март е обявен за национален 
празник.

На 3 март 1878 г. (19 февруари по 
стар стил) в градчето Сан Стефано е 
подписан мирен договор между Русия 
и Османската империя. С него се слага 
край на Руско-турската война 1877-1878 
г. и се поставя началото на Третата 
българска държава.

Пълномощници от руска страна са 
граф Николай П. Игнатиев и Алек-
сандър И. Нелидов, а от турска страна – 
Савфет паша и Садулах бей.

Чл. 6 – 11 от договора се отнасят до 
България, която е създадена като авто-

номно трибунално княжество с христи-
янско правителство и своя войска. 
Границите на княжеството обхващат 
Северна България (без Северна 
Добруджа), Тракия (без Гюмюрджинско 
и Одринско) и Македония (без Солун-
ската област и Халкидическия полуо-
стров). Със Санстефанския договор се 
уреждат устройството и управлението 
на Княжество България, което е запи-
сано, че е населено с 4 800 000 човека. 
Държавата се управлява от княз,  избран 
от населението с одобрението на вели-
ките сили и Високата порта. Парла-
ментът е трябвало да изработи Орга-
нически устав  или Конституция, дого-
ворът предвиждал и временно руско 
управление за срок от две години, което 
да се осъществява от специален импера-
торски комисар.

След като Англия и Австро-Унгария 
се обявяват против Санстефанския 
договор, той е ревизиран и заменен с 
Берлинския договор от юли 1878 г.
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Президентът Александър Вучич посети Босилеград

„Ще доведем инвеститор 
в Босилеград до края на 
годината“ 

Президентът на Сърбия Александър 
Вучич посети Босилеград на 11 март в 
рамките на обиколката си в Пчински 
окръг. Придружаван от кмета Владимир 
Захариев, той   разгледа довършителните 
работи по реконструкцията и изграж-
дането на обектите на детската градина 
„Детска радост“, след което двамата се 
обърнаха към присъстващите граждани.

Пред микрофона първо застана 
кметът Захариев, който поздрави 
присъстващите с думите: „Дойде ни 
президента - това е исторически момент 
за Босилеград.  Нашият брат Вучич е 
първият държавен глава, който идва в 
Босилеград. Няколко години догова-
ряхме да дойде в Босилеград и този път 
той радушно прие поканата. Нека да му 

благодарим за всички проекти, които 
реализираме в нашата община - изграж-
дането на водопровод към село Млеко-
минци, оборудването на Здравния дом, 
изграждането на обекта за туризъм... 
Когато аз и Стефан Стойков отидем в 
Белград, всички министри ни посрещат, 
като че ли сме им най-близки роднини, 
и са ни отворени всички врати. Благо-
дарим и на брат Дарко Глишич, който 
подари два контейнера за бедни хора 
в Назърица, благодарим и на Ивица 
Койич, шефа на кабинета на прези-
дента... На всяка среща с президента 
Вучич той ми е казвал - ’брате Владо, 
Босилеград не е забравен‘. Ние бълга-
рите от Босилеград не сме забравени - 
президентът Вучич ни даде възможност 

да имаме книги и паралелки на майчин 
език и винаги е до нас за всичко, от което 
имаме нужда“, каза Захариев. 

Той се обърна към държавния глава 
със следните думи: „Молим Ви на колене 
да ни съдействате за привличането на 
инвеститор за нашите фабрики, за да 
може хората да останат тук да живеят. 
Искаме и нови пътища до Търговище и 
Бесна Кобила, както и околовръстен път 
над старата бензиностанция на входа в 
града. Нека да кажа, че благодарение 
на доброто ни отношение към мигран-
тите, спечелихме много проекти. И 
всеки, който дойде при нас в Босилеград, 
изказва хвалби за гостоприемството и 
съпричастността ни, които оказваме към 
всички закъсали хора. Благодарим Ви 
за всичко, с което досега ни помагахте, 
и за това, с което ще ни помогнете в 
бъдеще“, каза кметът Захариев и връчи 
на президента Вучич ключа на общината 
- символа за почетен гражданин на Боси-
леград. 

Президентът Александър Вучич 
най-напред поздрави присъстващите 
на български език с думите „Много се 
радвам да ви видя“, които, както каза, 
научил от срещите му с Бойко Борисов 

и Румен Радев. Посочи, че Владимир 
Захариев е човек с голяма енeргия и е 
уникален, защото успява да побеждава 
на всички избори и ще побеждава докато 
е жив. „Един ми каза, че това се дължи 
на факта, че когато някой почине - Заха-
риев го жали повече от фамилията му, 
а когато е свадба - той се весели повече 
от младоженците“, сподели шеговито и 
добави, че честити на Захариев за енер-
гията, която притежава.

„Радвам се, че е задвижен процесът 
на превеждане на учебниците на вашия 
майчин бъларски език. Радвам се, че 
няма разлики между сърбите и бълга-
рите, нито в начина, по който живеят, 
нито в начина, по който държавата се 
отнася към вас. Гордея се с факта, че съм 
първият държавен глава, посетил Боси-
леград след 97 години“. 

Президентът Вучич обеща 4-5 неща 
за нашата община - изграждане на пътя 
Босилеград - Търговище, ремонтиране на 
участъци на пътя Босилеград - Власина 
и към Враня, изграждане на околовръ-
стен път в Босилеград, приключване на 
изграждането и реконструкцията на 
обектите на детската градина, както и 
реконструкция на основното училище в 
село Райчиловци, за което държавата ще 
предостави 87 милиона динара.

„Когато завършим тези проекти, 
остава да се реши най-важният проблем, 
а това е привличането на инвеститор, 
който да открие цех в някой от вече 
съществуващите обекти на Кобос, Чора-
парата, Лукарата... За да останат хората 
и да оцелеят на своите огнища, трябва да 
имат работа. Надявам се до края на годи-
ната да привлечем някой инвеститор, 
което ще бъде от голямо значение за 
Босилеград. Желанието ми е да дойда 
отново след една година и да ми кажете, 
че имате 200-250 новоангажирани 
работници в новата фабрика. Желая ви 
вашите деца да бъдат винаги така весели 
и да виждат бъдещето си тук, на своите 
огнища“, изтъкна той. 

Вучич благодари на гражданите за 
подкрепата, която досега са му оказвали 
в тези изключително трудни времена за 
нашата страна, когато има сътресения в 
европейската и световната политика и 
когато е важно да запазим страната ни. 
„Вярвам, че в предстоящия  период ще 
успеем всички да се обединим, заедно да 
запазим мир и стабилност за всички и 
да мислим за развитие и просперитет“, 
подчерта той. 

Президентът още посочи: „Ако според 
преценката на Международния валутен 
фонд през следващите 10 години евро-
пейските страни отбелязват ръст от 1 
процент, а нашият ръст бъде 2,5%, разли-
ката между нас драстично ще се намали, 
а дори и ще можем да изпреварим 
по-бедните страни от ЕС по нивото 
на жизнения стандарт. Затова трябва 
всички заедно да се застъпваме за нашата 
страна и за нашите деца, и убеден съм, че 
ще постигнем добри резултати“.  

В края на изказването си държавният 
глава благодари на гражданите за  вели-
колепното посрещане, подчертавайки 
следното: „Много ще се радвам, когато 
след една година дойда отново в Боси-
леград, да ми кажете, че не сте доволни 
защото нещо не е направено, но все пак 
сте доволни, че са реализирани доста 
неща. Това за мен ще представлява 
голямо удоволствие“, каза Вучич.  

П.Л.Р. 
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Звонци

Тръжествено заседание 
на Националния съвет 

Образование на български език от 
детската градина до средно училище

На 3-ти март - Националния празник 
на Р България и празника на българското 
малцинството в Сърбия, в с. Звонци бе 
проведено тържествено заседание на 
Националния съвет. 

Членовете на НС на българското 
национално малцинство начело с пред-
седателя Стефан Стойков и кмета на 
община Босилеград Владимир Захариев 
посетиха Цариброд, където в центъра на 
града поднесоха цветя пред паметника 
на Васил Левски. Посещението им мина 
без среща с кмета на Димитровград или 
който и да било от ръководството на 
общината. Дори и сличайна.

След Цариброд делегацията замина 
за Звонци, където в помещенията на НС 
се проведе тържественото заседание. 
От общо 19 члена на НС на заседа-
нието присъстваха 12, всички от листата 
,,Това сме ние – Природно движение - 
Владимир Захариев’’. Представители на 
листите ,,Корени’’- Владица Димитров 
и ,,За българите в Сърбия’’- Сладжана 
Иванов не присъстваха. Делегацията 
най-напред бе приветствана от зам.-
кмета на село Звонци Милан Йосифов 
и Иван Таков, член на Комисията за 
служебна употреба на езика и писмото 
към НС. Те изтъкнаха, че за тях е голяма 
чест да са домакини на заседанието на 
НС.

,,Съжалявам, че членовете от другите 
две листи на Националния съвет не се 
появиха нито в Цариброд, нито на засе-
данието, понеже миналия път един 
от членовете на НС изрази желание 
да дойдем в Цариброд. Това показва 
само колко ги касае българщината’’, 
каза Стойков и благодари на всички 
присъстващи членове на НС, на дома-

кините, но и на медиите, на които Наци-
оналният съвет е остовател. Стойков 
изтъкна, че "Денят на освобождението на 
Република България от турско робство и 
Денят на НС на БНМ в Р Сърбия, който 
е възтановен с първия състав на НС 2003 
– 2004 г., се отбелязва тръжествено от НС 
вече 4 – 5 години назад и в Босилеград, и 
в Цариброд, и в Звонци.“

Като пръв и основен приоритет той 
посочи отношенията между Сърбия и 

България от добри, каквито са в момента, 
да станат отлични. Като добър пример 
посочи унгарците, които живеят в 
Сърбия. ,,След като отношенията между 
двете държави станат отлични, всичко 
ще тръгне - и инфраструктурата, и 
икономиката’’, заяви Стойков.

Вторият приоритет на този състав на 
НС е образованието на български език 
от детската градина до средно училище. 
Той припомни, че български пара-
лелки в Босилеград има от първи до 
дванадесети клас и посочи, че и в Цари-
брод трябва да работят върху това да се 
оформят паралелки на български език 
в Основното училище ,,Христо Ботев’’. 
По повод традиционния български 
празник Баба Марта представителите 
на НС раздадоха мартеници на децата в 

Звонци. ,,Използвам момента да благо-
даря и на държавата България, която е 
добър и светъл пример, защото нашите 
студенти, по потекло българи, получават 
и общежития и стипении, а отпреди две 
години не плащат и семестриални такси, 
което е огромна помощ’’, подчерта 
Стойков.

Третия приоритет, по който НС 
трябва да работи в бъдеще, е да намира 
стабилно финансиране за медиите, 
предимно на които е основател - ,,Ново 
Братство’’ и ,,НРТВ Босилеград’’, но и 
на други печатни и електронни медии в 
Босилеград, Цариброд, и вътрешността 
на Сърбия.

Стойков посочи, че досега прави-
телството на Сърбия е било добър и 
стабилен партньор и се надява това да 
продължи и в бъдеще. ,,Добро сътруд-
ничество и партньорство искаме и с 
правителството на Република България, 
и с посолствата на двете държави’’, каза 
Стойков и заяви, че, за да покажем, че 
сме едно, догодина сесията на НС ще 
бъде на друго място ( в Ниш, Цариброд, 
Босилеград или Бело Блато).

Владимир Захариев от името на 
Община Босилеград поздрави всички 
присъстващи и им честити празника. 
,,Много добре е това, че, когато се появим 
в Цариброд, на нас всички гледат като 
на братя!’’, каза той и добави. ,,Винаги, 
където и да съм идвал, с гордост съм 
изтъквал, че съм българин, но същев-
ременно се гордея и с това, че живея в 
Сърбия, която ни позволява да се съби-
раме и да си отбелязваме нашите праз-
ници. Сърбия ни обича като малцин-
ство. Няма друго правителство, което да 
е помогнало повече на малцинството ни, 
от настоящото’’ - изтъкна Захариев.

Жителите на село Звонци посочиха 
най-важните проблеми, с които се сблъ-
скват.

Представителите на НС посетиха и с. 
Трънски Одоровци, където се отбиха по 
покана на кмета на селото Иван Наков, 
а след това посетиха Погановския мана-
стир „Свети Йоан Богослов“.
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Стефан Стойков пред медиите в Цариброд

Бъдете горди, че сте 
българи

Стойков призова родителите в Цари-
брод да записват децата си в българските 
паралелки на Основното училище  "Христо 
Ботев" през учебната 2023/2024 година

"Днес отбелязваме Деня на освобожде-
нието на  България от турско робство, а 
честваме го и като Ден на българското 
национално малцинство. Този празник 
Националният съвет отбелязва вече 
няколко години. Днес е свещена дата 
за всички българи, където и да живеят 
по света, защото на този ден Бъглария 
става свободна държава след петвеков-
ното турско робство. Уважаеми сънарод-
ници, където и да живеете в Република 
Сърбия, от името на Националния съвет 
на българското национално малцинство 
и от свое лично име - честит празник. 
Пожелавам ви да сте живи и здрави, 
уважавайте себе си, но уважавайте и 
всички други хора, без оглед на нацио-
налната им и религиозна  принадлеж-
ност. Бъдете горди, че сте българи, бъдете 
горди, че имате български корени. 
Използвам момента да благодаря на 
Република Сърбия, която ни позволява 
да отбележим достойно всички дати, 
свързни с нашата история, култура и 
традиция. Още веднъж, честит празник 
на всички българи по света." 

"По повод Баба Марта НС традици-
онно раздаде мартеници на децата в 
Основното училище "Георги Димитров" 
в детската градина в Босилеград и в село 
Божица. В Цариброд, подпредседател-
ката на съвета Славица Васов раздаде 
мартеници в Основното училище 
"Христо Ботев" и в детската градина - каза 
Стойков

За тържественото заседание на НС в 
с. Звонци Стойков каза: "Националният 
съвет вече няколко години тържествено 
отбелязва 3-ти март. Ние искаме всички 
българи да са горди на днешния ден и 
затова всяка година отиваме на друго 
място. Сега отиваме в село Звонци при 
нашите сънародници,  за да видят, че 
и те не са забравени от НС, ще пого-

ворим с тях и ще видим какво можем 
да направим и да помогнем на Основ-
ното училище "Братство" - парично и по 
всякакъв друг начин.“

По повод срещата с министъра на 
образованието Бранко Ружич, Стойков 
посочи основните акценти: "Срещата бе 
в правителството на Р Сърбия по покана 
на министър Ружич. Бяха всички предсе-
датели на националните съвети, преди 
всичко да се запознаем с министъра, 
понеже има много нови колеги в съста-
вите на другите съвети, но срещата бе и 
работна - да кажем  какво сме направили 
досега и какво предстои да направим в  
бъдеще", изтъкна той.

"Отново използвам момента  да 
поканя всички родители на бъдещите 
първолаци, които ще запишат първи 
клас през учебната 2023/2024 година, да 
се възползват от правото да запишат 
децата си да се учат на български език 
в Основното училище "Христо Ботев" в 
Цариброд."

"Приоритет, за който много пъти съм 
говорил, е че трябва да работим всички 
заедно, както Националния съвет, така 
и общините Босилеград и Цариброд, 
както и всички българи, които живеят в 
Сърбия, да на правителствата на Сърбия 
и на  България и на държавните глави 
да помагаме за да отношенията между 
Сърбия и България станат още по-добри. 
Като светъл и добър пример за нас може 
да бъде това как унгарците и сърбите 
решават някои въпроси във Войводина. 
Когато това стане, всичко ще е по-лесно 
за самите нас, които живеем в общи-
ните с предимно българско население, 
това са Босилеград, Цариброд, но няма 
да забравям и нашите  сънародници 
в Звонци, българите във Войводина, 
Панчево, Ниш, Пирот, Сурдулица, във 
Враня, значи навсякъде.

Стойков честити празника на всички 
наши сънародници където и да живеят!

Разговор с Юлияна Петров, кметицата на с. Звонци

ПО-ВАЖНИТЕ ПРОБЛЕМИ 
НА ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛОТО

Селото функционира, но има много 
проблеми.

По време на тържественото засе-
дание на НС в село Звонци жителите на 
селото се оплакаха, че нямат директна 
автобусна линия до Пирот,  че е закрита 
аптеката, че нямат лекар... За да се запо-
знаем с подробностите за проблемите, 
които посочиха звончанци, проведохме 
разговор с първия човек на селото - 
кметицата Юлияна Петров.

- Как функционира селото, имайки 
предвид проблемите, от които се опла-
каха жителите, които присъстваха на 
заседанието на НС?

„Селото функционира, но има 
много проблеми. Първият и най-голям 
проблем е аптеката и транспорта до 
Пирот. Наистина сме свързани с Пирот. 
Всички лекари специалисти са в Пирот 
и с това е запозната община Бабуш-
ница. Получаваме медицинско направ-
ление за лекар специалист в Пирот, но 
се сблъскваме с редица проблеми, когато 
трябва да отидем до Пирот. Населението 
е предимно възрастно. Всички имат над 
шестдесет години. Аз имам три деца, 
които се учат в училището в Звонци. 
Останалите са възрастни. Трудно и бавно 
се добират до Пирот. Вторият проблем 
е автобусът. Автобуса, който виждаме 

пред сградата, е за направлението към 
Бабушница. Хората не могат да отидат 
при специалист в Бабушница, защото 
там няма лекари специалисти. Те идват 
в Здравния дом след 14 часа. Ние нямаме 
транспорт по това време. Автобусът на 
практика е само за учениците“ – поясни 
Петрова.

По повод информациите за възтано-
вяване на Звонска баня и за изграждане 
на хотел или хотели тя каза: "В Звонска 
баня нищо не се случва, никой не строи 
нищо и нямам информация, че са започ-
нали някакви дейности. Доколкото ми е 
известно - нищо не се работи. Необходим 
е силен инвеститор да задвижи строежа. 
Става дума за огромни инвестиции - 
особено да се задвижи работата на хотел 
- да се възстанови вече съществуващия 
хотел, или да се направи нов. Целия този 
край ще оцелее, ако той би започнал да 
работи. Много хора би работили в него, 
тогава би си останали тук, би повлияло 
и на селското стопанство. Хората прода-
ваха на хотела и мляко, и сиредне, и 
домати...  Бе добре за всички нас. Фирми, 
които да работят в Звонци, няма. Има 
хора, които се занимават с дърводобив. 
Става дума за няколко хора. А преди 
много години тук имаше магазин, слад-
карница, фото-ателие, дори и банка“. - 
каза тя накрая на нашия разговор.

След заседанието на НС кметът 
на Босилеград Владимир Захариев и 
членовете на Националния съвет посе-
тиха и кмета на село Трънски Одоровци 
Илия Нотев. Той запозна присъства-
щите с дейността си и с отличител-
ните белези на селото. Особено посочи 
училището, в което се учат 4 деца. 
Следващата година ще ги придружи 
още един ученик. Селото има около 
68 жители, но и той се оплака, че 
нямат транспорт, и изтъкна проблема 
с отиването при лекар. Аптеката също 
е проблем и Нотев посочи, че би било 
хубаво поне една аптека да работи в 
някое от  тези села.
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Националният съвет и Община 
Босилеград подариха мартеници на 
малчуганите

По повод традиционния български 
празник Баба Марта, кметът Владимир 
Захариев и председателят на Нацио-
налния съвет на българското национално 
малцинство в Сърбия Стефан Стойков и 
тази година на 1 март подариха марте-
ници на всички ученици в началните 
класове на Основното училище „Георги 

Димитров” в Босилеград и на малчуга-
ните в Детската градина „Детска радост”.

Председателят на Националния съвет 
посети и Основното училище „Свети 
Сава” в Божица, където подари марте-
ници на всичките ученици. По време на 
посещението той заяви, че НС ще предо-
стави 100 хиляди динара на училището в 

Божица за купуване на учебни помагала.  
Представители на Националния 

съвет на българското малцинство в 
Сърбия подариха мартеници и на 
всички ученици в началните класове на 
ОУ „Христо Ботев” в Цариброд, както 
и на учениците в основните училища в 
Звонци и Клисура.

Традиционно по повод 1 март 
в детската градина, в централното 
училище в Босилеград и във всички 
подведомствени училища в селата 
учениците и учителите изработваха 
мартеници, подаряваха си ги помежду 

си и подреждаха изложби от уникалните 
изображения. 

По повод празника детската градина 
в Босилеград организира и културна 
програма в игралната зала в Културния 
дом. Облечени като Пижо и Пенда и 
в народни носии, възпитателките по 
изключителен начин представяха на 
малчуганите традициите и обичаите, 
свързани с Баба Марта и мартеницата - 
символа на пролетта, която носи поже-
лание за здраве и плодородие в началото 
на новия цикъл в природата. 

П.Л.Р.

Председателят на НС Стефан 
Стойков присъства на приема в 
Министерството на човешките и 
малцинствени права и социалния 
диалог

Председателят на Националния съвет 
на българското национално малцинство 
в Сърбия Стефан Стойков присъства 
на приема, който Министерството на 
човешките и малцинствени права и 
социалния диалог организира в Двореца 
на Сърбия в Белград по повод учредява-
нето на новите състави на националните 
съвети на националните малцинства. 
Заедно с него на приема бе и новоизбра-
ният секретар на съвета Роза Стоименов.

Министърът на човешкте и малцин-
ствени права и социалния диалог 
Томислав Жигманов приветства новоиз-
браните председатели и председателите 
на изпълнителните съвети на национал-
ните съвети, изтъквайки, че този прием 
представлява началото на добро сътруд-
ничество не само между националните 
съвети и министерството, но и между 
самите национални съвети. Жигманов 
каза, че вратата на ресорното министер-
ство е отворена за всякакъв вид инициа-
тиви, предложения и жалби на съветите.

Министърът подчерта, че предсе-

дателите на националните съвети и на 
изпълнителните съвети на национал-
ните съвети са легитимни представи-
телни органи за правата на малцин-
ствата в областта на културата, образова-
нието, информирането и официалната 
употреба на своя език и писмо. Той 
посочи, че ролята им в реализирането 
на тези права трябва да бъде активна, а 
представителите на държавата трябва да 
осигурят условия те да се осъществяват 
като цяло и във всички звена на държав-
ната администрация.

Жигманов информира присъства-
щите, че след десет години министер-
ството е успяло да увеличи бюджет-
ните средства за функционирането на 
националните съвети на национал-
ните малцинства с приблизително 17 
процента.

Държавният секретар Рейхан 
Куртович посочи, че министерството 
е наясно с предизвикателствата, пред 
които са изправени националните 
малцинства, както и с необходимостта 

от съвместни действия и сътрудничество. 
По думите му министерството иска да 
протегне ръката и сътрудничи и на парт-
ньорски отношения.

В обръщението си председателят 
на нашия Национален съвет Стефан 
Стойков най-напред запозна присъства-
щите с положението на българското 
национално малцинство в Република 
Сърбия, изтъквайки, че освен в общи-
ните Босилеград и Цариброд представи-
тели на малцинството живеят във всички 
краища на Сърбия. „Нашият НС в досе-
гашната си работа е имал силни парт-
ньори в правителството на Република 
Сърбия и Министерството на човешкте и 
малцинствени права и социалния диалог 
и аз искрено се надявам, че това сътруд-
ничество ще продължи и в бъдеще във 
всички области, в които Национал-
ният съвет има правомощия. Държава 
Сърбия е най-добрият пример за зачи-
тане правата на националните малцин-
ства и гарант за по-нататъшното им укре-
пване“, посочи Стойков и допълни, че в 
предишния си мандат НС е имал изклю-
чително добро сътрудничество с всички 
национални съвети и изрази надежда 
то да продължи и в бъдеще по същия 
начин.

В изказването си Стойков особено 
подчерта, че приоритети в работата 
на Националния съвет на българите в 
Сърбия през този мандат ще бъдат: 

- Укрепване на добрите отношения 

между България и Сърбия, които в 
момента са на високо равнище, но 
всички трябва да се стремим те да се 
укрепват и да станат отлични. Когато 
отношенията между двете страни станат 
отлични, тогава ще започнат инвестиции 
и редица други неща, от което ще имат 
полза всички наши сънародници в Репу-
блика Сърбия.

- Вторият приоритет е създаването на 
качествени условия за обучение на роден 
български език - от детските градини 
през основните училища до гимназиите.

- Третият приоритет, по който нашият 
Национален съвет ще работи специ-
ално, ще бъде намирането на начини 
за стабилно финансиране на медиите 
на роден български език, на които той 
е основател – „Ново Братство“ и „Нова 
радиотелевизия Босилеград“, както и на 
други медии на български език, на които 
НС не е основател.

В изказването си Стойков изтъкна и 
че Националният съвет на българското 
национално малцинство ще настои 
всички пороблеми, които възникват 
в работата му, да решава със съдей-
ствието на Министерството на човеш-
ките и малцинствени права и социалния 
диалог, чрез официалните институции.

* Над 900 000 граждани в Република 
Сърбия са членове на национални 
малцинства, организирани в 24 нацио-
нални общности.

П.Л.Р. 
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Председателят на НС 
Стефан Стойков на 
среща с министъра 
Бранко Ружич 

Председателят на Националния съвет 
на българското национално малцинство 
в Сърбия Стефан Стойков присъства на 
срещата на председателите на национал-
ните съвети с министъра на образова-
нието Бранко Ружич, която се проведе в 
правителството на Сърбия. 

В текста, публикуван на сайта на 
Министерството на образованито, се 
посочва, че на заседанието, на което са 
присъствали и представители на Мини-
стерството на човешките и малцин-
ствени права и обществения диалог, 
министър Ружич изтъкнал, че се е 
увеличил броят на учениците, които се 
обучават на езиците на националните 
малцинства, така, че през тази учебна 
година 5,7% от общия брой ученици 
посещават всички часове на един от 
осемте езика на националните малцин-
ства - албански, босненски, български, 
унгарски, румънски, русински, словашки 
и хърватски. Министърът добавил, че за 
учениците от националните малцинства, 
които се учат на сръбски език, изучава-
нето на техния роден език и култура се 
осигурява чрез 16 избираеми програми с 
елементи на националната култура.

Министър Ружич заявил, че без 

подкрепата на националните съвети и 
тяхното активно участие в информи-
рането на родителите за значението на 
образованието на майчин език, подкре-
пата при формирането на паралелки, 
както и съдействието им при превода на 
учебници, резултатите в тази област би 
били много по-скромни.

Той съобщил, че с цел по-нататъш-
ното подобряване на качеството на 
образованието на представителите на 
националните малцинства, съгласно 
Стратегията до 2030 г. Министерството 
ще работи за подобряване на обучението 
на учителите на майчин език с цел осигу-
ряване на квалифициран персонал, укре-
пване на сръбския като нероден език за 
членовете на националните малцинства, 
както и професионално обучение на 
езиците на националните малцинства. 

По думите на министъра Министер-
ството подкрепя и насърчава всички 
инициативи на националните съвети, 
които допринасят за подобряване на 
качеството и достъпността на образо-
ванието и възпитанието на езиците на 
националните малцинства. 

Държавният секретар в Министер-
ството на човешките и малцинствени 

АКТУАЛНИ ТЕМИ

Босилеград

Регистрацията в e-Agrar 
е възможна и без 
смартфони 

Във връзка с регистрацията на 
селскостопанските произаводители в 
електронната система е-Agrar, по покана 
на кмета Владимир Захариев, Боси-
леград посети държавният секретар в 
Министерството на земеделието, горите 
и водното стопанство на Република 
Сърбия Ивана Попович със сутрудни-
ците си. Темата на срещата бе разглеж-
дане на възможностите за регистрация 
без употребата на смартфони.

„Земеделските производители, които 
нямат смартфони, могат да превземат 
сертификата с помощта на чипирана 
лична карта, която замества подписа при 
електронен обмен на данни. Експертните 
служби по земеделие ще имат достъп 
до приложението e-Agrar чрез „четене“ 
на данните от личната карта, въз основа 
на което ще вършат регистрация в Реги-
стъра на земеделските стопанства и 
попълване на съответните въпросници 
за подаване на искания за насърчителни 
мерки. Важно е и актуализирането на 
базата данни във Ветеринарната адми-
нистрация. Министерството се е поста-
рало гражданите да не плащат нищо, 
свързано с e-Agrаr, и предоставя възмож-
ност на фермерите за постоянен дотъп 
до услугите в експертните сужби за  
селско стопанство“, обясни държавният 
секретар Ивана Попович.

„Недоразумението, което възникна 
заради информацията, че е необходим 
смартфон за  електронна регистрация на 
селскостопанските производители, беше 
разрешено в рекордно кратък срок. Бих 
искал да благодаря на министър Йелена 
Танаскович, която откликна на нашия 

иск и веднага изпрати експерти. Поне 
веднъж седмично служители от Враня 
ще идват в Босилеград и в заседателната 
зала на Общинската администрация 
ще вършат регистрация на фермерите 
в платформата e-Agrar. На желаещите 
не са нужни смартфони, а само лични 
карти с чип. Очакваме ви в общината, 
където представители на Общинския 
съвет ще ви помогнат да си регистрирате 
имейл адрес, а общината е готова и да 
ви осигури безплатен транспорт. Това 
е за ваша полза, за да можете да канди-
датствате за безвъзмездни субсидии 
възможно най-бързо“, каза кметът 
Владимир Захариев. 

За логистична помощ при регистра-
цията в електронната система e-Agrar и 
въпроси, свързани с процедурата, земе-
делските производители от Босилеград 
могат да се обръщат и към отговорните 
лица в Службата по селско стопанство в 
Общинската администрация всеки ден.

Министерството на земеделието, 
горите и водното стопанство въведе 
електронна система, която позволява 
на селскостопанските производители 
да получават субсидии много по-лесно, 
само с няколко клика. По този начин 
земеделските производители ще имат 
прозрачна представа за какви субсидии 
са кандидатствали през годината и ще 
получат средства през същата година. 
Досега е било необходимо да бъдат пода-
вани около 80 данни за над 10 различни 
документа, които служителите са прове-
рявали ръчно. Това изисквало много 
време и е забавяло изплащането на 
субсидиите.  

П.Л.Р. 

права и обществения диалог Рейхан 
Куртович заяви, че правителството на 
Република Сърбия показва готовността 
си да решава всички предизвикателства, 
пред които са изправени националните 
съвети на националните малцинства. Той 
каза, че образованието е едно от основ-
ните права на малцинствата и че Сърбия 
може да се гордее с прилагането на това 
право. 

„Министерството на човешките и 
малцинствени права и обществения 
диалог,  съвместно и в синхрон с Мини-
стерството на образованието и други 
министерства, както и националните 
съвети на националните малцинства, ще 
положи максимални усилия  правата на 
малцинствата в Република Сърбия да 
бъдат на възможно най-високо ниво“, 
каза Куртович. 

В изявлението за нашия вестник 
председателят на НС на българското 
малцинство в Сърбия Стефан Стойков 
изтъкна, че е информирал министъра 
и представителите на другите нацио-
нални съвети за постигнатите резул-
тати на НС относно превода на учеб-
ниците и откриването на паралелки с 
обучение на майчин български език, а 
след това говорил за плановете на Съвета 
в областта на образованието на майчин 

български език. „Един от приоритетите 
на този състав на НС е образованието. 
Ще положим усилия за подобряване 
качеството на образованието на майчин 
език в детските градини и основните и 
средни училища и ще се застъпваме за 
откриването на паралелки на майчин 
език в основното училище в Цариброд, 
каквито вече съществуват в основното и 
в средното училище в Босилеград, както 
и в гимназията в Цариброд. Надявам 
се да се ускори процесът на превода 
на липсващите учебници за трети, 
четвърти, седми и осми клас на основ-
ното училище, както и за втори, трети 
и четвърти клас в гимназията, които са 
съгласувани с новата учебна програма“, 
каза Стойков.

„Благодарих на министър Ружич за 
подкрепата, която министерството и 
правителството на Сърбия ни оказват, 
както за образованието, така и в областта 
на културата, информирането и офици-
алната употреба на езика и писмото, в 
които области националният съвет има 
правомощия“, добави той. 

Стойков посочи, че министър Ружич 
е приел поканата му да посети нашия 
Национален съвет и Босилеград. 

П.Л.Р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД
Општинска управа Димитровград
Одсек за пољопривреду и заштиту животне средине
Број: 501-145/2023-14/5
Датум: 23.02.2023.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, презентацији и јавној расправи за студију о 
процени утицаја на животну средину. 

Обавештавају се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац 
пројекта, предузеће “KEMOIMPEX GREEN” DOO Димитровград доставило Општини 
Димитровград студију о процени утицаја на животну средину „Постројење за рециклажу 
отпадних ауто гума механичким третманом“ Димитровград, Белеш, Георги Димитров 
44 (број: 501-145/2022-14).

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 14.03.2023.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

РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ
ОБЩИНА ЦАРИБРОД
Общинска администрация Цариброд 
Отдел за селско стопанство и опазване на околната среда 
№ 501-145/2022-14/5
Дата: 23.02.2023. г.
Цариброд
Б.К.

СЪОБЩЕНИЕ
Обществена проверка, представяне и публичен дебат относно изследване за оценка на 

въздействието върху околната среда 

На основание чл. 10, ал. 1, а във връзка с чл. 29, ал. 1 и 3 от Закона за оценка на 
въздействието 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 дава следното съобщение за обществена проверка, 
презентация и публичен дебат във връзка с оценката на въздействието върху околната среда.

Уведомяваме обществеността и заинтересованите органи и организации, че носителят на 
проекта, фирмата „KEMOIMPEX GREEN” ДОО, е представила на Община Цариброд изследване 
за оценка на въздействието върху околната среда за Проект „ЗАВОД ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА 
ОТПАДЪЧНИ АВТОМОБИЛНИ ГУМИ ЧРЕЗ МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА” в Димитровград, работна 
зона „Белеш”, ул. „Георги Димитров“ № 44 (номер: 501-145/2022-14).

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 предостави становището си в срок до 20 дни от датата на 
публикуване на настоящото съобщение.

На 14.03.2023.г. ще се проведе публичен дебат и презентация в помещенията на 
Образователния център (ОЦ) с начало от 13 ч.

Информация за изследването относно оценката 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

Босилеград

Фолклорният ансамбъл 
към СД „Младост“ 
отбеляза 10 години 
съществуване

По случай честването на десетго-
дишнината на съществуване и работа 
фолклорният ансамбъл към Спортното 
дружество „Младост” изнесе юбилеен 
концерт в Голямата зала на Културния 
дом в Босилаград. В рамките на почти 
двучасовата програма на сцената се реду-
ваха танцови състави, изпълнявайки 

народни танци от Босилеградско и от 
различни краища на Сърбия и България, 
а публиката в препълнената зала с апло-
дисменти и овации награждаваше изпъ-
лненията им. В концерта взеха участие 
и певиците Мария Георгиев и Лана 
Крумов, които се представиха с народни 
песни.

Инициативата 
„Пробуждане 
с хоро“ не се 
състоя тази 
година

От 2015 година насам сдружението 
„Азбукари“, което сътрудничи със 
сдружението „Българи за България“, 
организира инициативата „Пробу-
ждане с хоро“, която се провежда на 
националния празник на България 3-ти 
март в голям брой български общности 
в света. Тази година от сдружението 
изптратиха писмо до българите в целия 
свят, в което се казва:

„Във връзка с чудовищната трагедия, 
която отне живота на хиляди хора в 
Турция и Сирия в тежкото земетре-
сение, традиционната инициатива 
“Пробуждане с хоро” 2023 няма да се 
провежда. Нека тази година “Пробу-
ждане с хоро” стане “Пробуждане на 
хо́ра”, за да пробудим душите и съзна-
нието си за повече човещина, съпри-
частност, взаимопомощ и топлина към 
пострадалите оцелели и близките на 
загиналите при земетресението“.

Организаторите на традиционната 
инициатива апелираха към участни-
ците в България и по целия свят да 
бъдат съпричастни с националния 
траур на засегнатите държави.

С.Дж.

Под егидата на Община Босилеград 
в началото на 2013 година бе създаден 
фолклорен ансамбъл към Спортното 
дружество „Младост“, с цел опазване и 
тачене на културното наследство, тради-
циите и обичаите на Босилеградско, под 
мотото „Фолклорът - най-старият спорт“.

Водени от ентусиазма и упоритостта 
на своите членове, на техните роди-
тели и приятели, много бързо бяха 
постигнати значителни резултати. От 
формирането си до днес ансамбълът 
е изнасял голям брой концерти и е 
участвал в редица фестивали в страната 
и чужбина, от които е печелил множе-
ство награди и признания. Към ансам-
бъла на СД „Младост” в момента съще-
ствуват четири танцови състава: петлета, 
пионери, подготвителна група и първи 
състав.

Художествен ръководител на трупата 
е Зорица Миланов, за прекрасните изяви 
на изпълнителите на сцената се грижат 
хореографите Ясна Стойнев и Мартина 
Миланов,  Светлана Йовев се старае за 
безупречния външен вид на танцьорите, 
а музикалния съпровод реализира Зоран 
Стаменов. 

„Мого се гордеем с нашия юбилей. 
Надяваме се да празнуваме още много 
годишнини. Ще полагаме максимални 
усилия и в бъдеще да събираме млади 
хора, които обичат общуването, песните 
и танците, с което да дадем своя принос 
за опазването на нашата култура и на 
традициите. Специални благодарности 
дължим на Община Босилеград, която 
изцяло финансира дейностите на ансам-
бъла и на Спортния съюз на Община 
Босилеград за оказаното доверие и 
огромната подкрепа“, каза художестве-
ният ръководител Зорица Миланов.

П.Л.Р.
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Празникът на Светите 40 
мъченици Севастийски 
- Младенци 

На 22 / 9 март православните 
християни почитат паметта на Свети 
Четиридесет мъченици Севастийски, 
загинали, защитавайки християнската 
вяра. В народните традиции денят е 
известен като Младенци. Православната 
църква е отредила този ден като празник 
на четиридесетте вийници от арменския 
полк в град Севастия, които след жестоки 
мъчения загиват за своята вяра по време 
на преследванията на християните от 
император Ликиний (IV век).

В Житията на светите една от най-пре-
красните страници е тази, в която се 
описва подвигът на светите четиридесет 
мъченици. В тях можем да прочетем още 
за това на какви многоразлични мъчения 
са подлагали мъчителите първите 
християни, които умирали за Своя 
Спасител, без да се отричат по никакъв 
начин от вярата в Него.

При царуването на нечестивия импе-
ратор Ликиний се надигнало жестоко 
гонение срещу християните и всички 
верни били принуждавани да принасят 
жертви на идолите. В арменския град 
Севастия началник на войската тогава 
бил Агриколай, човек със свиреп нрав 
и ревностен поборник на идолослуже-
нието. Тъй като по това време в редо-
вете на императорските полкове вече 
имало немалко християни, била изда-
дена заповед и те да принасят жертви 
на бесовете. В полка на воеводата Агри-
колай имало четиридесет войници от 
Кападокийската област, които съста-
вяли особено почетна дружина, благо-
честиво вярваща в Христа Бога и отли-
чаваща се с непоколебимо мъжество, 
винаги непобедима във военните дела; 
сред тях били Кирион, Кандид и Домн 
- познаващи и Божественото писание. 
Когато Агриколай научил, че воините 
от тази дружина са християни, решил 
да ги принуди към идолопоклонство. 
Казал им да се подчинят на царския 
указ – доброволно да принесат жертва 
на боговете, за да не бъдат подложени на 
мъчения. Те обаче не се съгласили с нито 
едно от неговите предложения.

Агриколай заповядал да ги затворят в 
тъмница.

Пребивавайки в тъмницата, светите 
воини денем и нощем прекарвали в 
молитва и пеене на псалми и слушане на 
наставленията на Кирион.

След седем дни, през които светите 
воини били задържани в тъмницата, в 
тази страна пристигнал княз Лисий, и 
след пристигането си в Севастия веднага 
обърнал внимание на доблестните 
воини: на другия ден, като се явил в съди-
лището заедно с воеводата Агриколай, 
заповядал да доведат четиридесетте 
воини за изтезания.

Светите мъченици, претърпявайки 
страшните мъки и не отслабвайки в 
ревността, в предсмъртните си минути с 
духовна радост викали:

"Душата ни се избави като птица от 
примка на ловци: примката се скъса, и 
ние се избавихме. Нашата помощ е в 
името на Господа, Който сътвори небето 
и земята."

Така пострадалите за Христа чети-
ридесет мъченици били увенчани от 
Него с пресветли венци и сега сияят като 
светила в света.

В своето Похвално слово св. Климент 
Охридски казва следното: „Размишлявам 
за единомислената воля и еднаквата 
мъдрост на тези четиридесет мъченици 
и обхванат от почуда, прибягвам към 
Христа, от когото явно слиза отгоре всяко 
добро даяние и всеки дар, както е казал 
и преблаженият Павел: “Ти си Христос 
- Божия сила и мъдрост”. И с тая сила 
бяха изпълнени преблажените четири-
десет воини, мъченици за Христа.

Те възсияха в света като пресветли 
звезди и озариха цялата вселена с лъчите 
на богопознанието, като имаха сред 
себе си духовното слънце - Христос. 
Озарявани от неговата светлина и 
украсени с велика красота, те разцъф-
наха с особена вяра като благоуханни 
лилии, напоявани изобилно с росата 
на Пресветия Дух. Като се украсиха с 
добри дела, те станаха възлюбени на своя 
Господ, защото по чистота и любов те 
се превъзхождаха един друг. Те светеха 
като светилници с духовно сияние: едни 
- с пост и въздържание, други - с благо-
верие и гостоприемство; едни - с колено-
преклонна молитва и чистосърдечност, а 
други - със смирение и сърдечна кротост; 
едни - с бодърствуване и искрена любов, 
а други - с обич и милосърдие към 
бедните. Наистина силата на Пресветия 
Дух беше у тях, която ги подтикваше 
към всяко добро дело и чрез вярата ги 
защити от всяка беда.

И тъй, те бяха по вид и красота като 
еднородни. Сплетени чрез вярата и 
любовта като златна огърлица, те бяха 
свързани един с друг чрез единомислие. 
Оставяйки суетния начин на живот, те 
ревностно желаеха да застанат пред 
неизказаната Божия слава чрез добър 
подвиг и искрена любов. Те се подка-
няха един друг да бързат към пресветия 
път на подвиг. Вместо с броня се обля-
коха с вярата, и вместо с щит се въоръ-
жиха с кръста и се явяваха в битките 
като мълнии - яздейки срещу хиляди 
и десетки хиляди и биваха прославяни 
с победа. Те водеха двойна война - с 
видими и невидими врагове.

Дяволът, който не можеше да гледа 
красотата и вярата им, а също и чистия 
им живот, повдигна борба срещу 
тях, като влезе в зломислещия съсъд 
Ликиний, който беше самовластник в 
това време. Той повдигна гонение против 
християните. Искайки с измама да улови 
благоверните мъченици, Ликиний 
принуждаваше всички да се поклонят 
на идолите. Но нали древният пророк 
провъзгласи и каза: “Господ няма да 
остави жезъла на нечестивците върху 
жребия на праведните, за да не протягат 
праведниците ръце към беззаконието. 
Господи, прави добро на добрите и на 
праведните по сърце!”. С тая светлост се 
озариха те, като се подвизаваха бляскаво 
и дивно в мъченичеството, презирайки 
обикновената наслада от веселието...“

Когато те стояха през нощта, при 
мраз, всред блатото, край град Сева-
стия, ето един от тях, като се отметна, 
прибягна в банята (устроена край 
платото) и, докосвайки се до топли-
ната, той се разтопи като лед и погина. 
И внезапно от небето ги огря неизказана 
светлина и студът се превърна от нея в 
топлина. И слязоха от небесата върху 
главите им венци - четиридесет на брой. 
Само един венец остана, нямайки къде да 
се спре.

Пазачът, като видя това чудо, съблече 
дрехите си, скочи при мъчениците и с 
висок глас извика: “Вярвам в Божия Син 
Иисус Христос, в когото и тези свети 
мъченици вярват; дано Той ме удостои 
със същата слава, за да завърша заедно 
с тях мъченически подвиг!” И веднага 
върху главата му се спусна и застана 
венецът на неизказаната слава. Ето такава 
е Божията милост, както сам Господ каза: 
“Последните ще бъдат първи, а първите 
- последни”.

Ето и едно свидетелство за техните 
многобройни чудеса, как чеда слушат 
своята благородна майка.

Когато тези преблажени мъченици 

предадоха светите си души в ръцете 
на Господа, един от тях още дишаше. 
Майка му, като видя, че той е оставен 
жив, отхвърли от себе си женската 
немощ, възприе мъжко дръзновение, 
взе на раменете си своя възлюбен син 
и вървейки след (колите, натоварени с 
телата на мъчениците), говореше му: 
“Подвизавай се, страдалче за Христа, 
бъди мъжествен и да крепне сърцето 
ти, и моята душа да се зарадва заради 
тебе! Не отпадай, както Иуда някога 
отпадна от апостолите, нито както сега 
отпадна един от вас, но възложи на Бога 
цялата си надежда и духа си, и той ще 
те подкрепи; защото, ето Христос стои 
пред тебе, брате, за да приеме душата 
ти и очаква твоето пристигане.” Докато 
тя говореше това, синът й, носен от нея, 
предаде душата си в ръцете на Господа. 
Тя го отнесе, сложи го при светците и 
каза: “Почивай, чедо, заедно със светата 
си дружина и помени ме заедно с тях в 
светите ваши молитви, за да постигна 
вашия мъченически подвиг.” После тя 
се върна с радост, като прославяше Бога. 
Ето такава е любовта и дръзновението на 
христолюбивата майка. Тя не се побоя 
нито от царя, нито от мъчителя, нито от 
меча, нито от огъня, а само от животода-
теля Бога. 

Действително, когато ние четем за 
такава твърдост, за такова мъжество, 
с каквото те понасяли тези мъчения, 
страдания, не ни ли става срамно за 
нашето малодушие? Сега православ-
ният човек често се бои да се прекръсти 
пред другите, минавайки покрай Божия 
храм, или въобще да се прояви като 
християнин. А тогава християните, без да 
говорим за всякакви подобни дреболии, 
смело отивали на най-люти страдания, 
защото пламенеели от истинска вяра.

Църквата поставя пред нас техния 
пример през Великия пост, когато е 
време за особения подвиг на поста и 
молитвата. Тя ни призовава към тяхната 
твърдост и да вземем пример от тяхната 
неотклонна и до смърт постоянна 
вярност към Христос. Тук се сбъднало 
и това, което е казано в Апокалипсиса: 
„Бъди верен даже до смърт и ще ти дам 
венеца на живота”.

Затова и ние, като отхвърлим от 
себе си всякакъв страх от човеци, нека 
направим място у себе си за страх от 
Бога. Дано той просвети нашите души и 
сърца! Нека пребиваваме винаги в пост, 
в чистота и в искрена обич, в кротост 
и послушание, като се въздържаме от 
всяко зло. 

Сред народа е известен обичаят по 
случай празника да се месят обредни 
хлябове

(младенци, при нас наричани 
младенчета) – 40 на брой във всяка 
къща (колкото са били и мъчениците). 
Преди да бъдат изпечени хлебчетата се 
надупчат с дрянова клонка (за здраве), 
след изпичането се прекаждат, намазват 
се с мед и се раздават на домашните, 
роднини и близки. 

На този ден се практикува още един 
обичай – младите брачни двойки, които 
са се оженили в периода от минало-
годишния празник до тазгодишния и 
все още нямат деца, посрещат гости. 
Правилно е, ако решат да честват праз-
ника по този начин, трапезата да е 
постна, тъй като се пада по време на 
Великденските пости.

Подготви Д. Христова
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Седми рожден ден на 
ФАР – Продължава 
борбата за медийна 
свобода и оцеляване

На 1 март ФАР празнува седмия си 
рожден ден в неотстъпна борба за обек-
тивна, професионална и честна журна-
листика и с надеждата, че идващите 
години ще донесат значително по-добри 
условия за нормално медийно отраз-
яване в интерес на българската общност в 
Сърбия и всички граждани, независимо 
от националните и религиозните им 
различия.

Създаден преди точно седем години 
- на 1 март 2016 г., ФАР измина трънлив 
път, осеян с предизвикателства и препят-
ствия, но и с много медийни материали 
на български и сръбски език, спазвайки 
стандартите на професионалната журна-
листика без политическо влияние, 
сензации и таблоидизация.

Постоянство, аналитичност и мъдрост 
са някои от качествата, приписвани на 
числото седем - именно на това число, на 
което рожден ден празнува гражданската 
медия от Цариброд, която като фар осве-
тява медийния път на своите читатели и 
зрители в Сърбия, България и региона.

Опазването на традициите, езика и 
културата на българското национално 
малцинство в Сърбия и създаването на 
мултикултурен мост между Сърбия и 
България беше и остава да бъде една от 
основните мисии на ФАР. Освен че стана 
разпознаваем като медия, отстояваща 
ценностите на българската общност, 
ФАР популяризира истинските човешки 
ценности, толерантността, демокрацията 
и предоставя важна информация от 
всички сфери на живота чрез различни 
форми на медийно изразяване, анали-
тична журналистика и телевизионна 

продукция.
ФАР се придържа стриктно към 

разпоредбите на Закона за обществената 
информация и Кодекса на журналистите 
на Сърбия и като член на Асоциацията 
на онлайн медиите (AOM) прие юрис-
дикцията на Съвета по пресата. 

Осъществи отлично сътрудничество 
с мисията на ОССЕ в Сърбия, Мини-
стерството на външните работи на Репу-
блика България, Посолството на Репу-
блика България в Белград и Генералното 
консулство в Ниш, Националния съвет 
на българското национално малцин-
ство в Сърбия, Българската телеграфна 
агенция (БТА), Изпълнителната агенция 
за българите в чужбина, представителни 
медийни и журналистически сдру-
жения и медии в Сърбия - НУНС, НДНВ, 
БИРН, УНС, Съвета по пресата, Орга-
низацията ЦРТА, Фондацията „Славко 
Чурувия“, Центъра за медии и реформи 
от Ниш, Гласът на Шумадия, Панчево Си 
Ти, Виртуален музей Цариброд, Стари 
Цариброд, вестник „Ново Братство“ от 
Ниш, Южне вести, Нова Радио-теле-
визия Босилеград, Портал Глас Прес 
Босилеград, Кореспондентството на РТС 
от Пирот, Телевизия Пи Канал, Портал 
Пиротсксе вести, КИЦ Цариброд, КИЦ 
Босилеград, КИЦ Звонци, КИЦ „Ерма“ 
Пирот, Българо-сръбски център Враня, 
Сдружение „Паметик“ от Белград, 
Сдружение „Шопско оро“ от Панчево, 
Дружество за български език, литера-
тура и култура и Дружество „Сръб-
ско-българско приятелство“ от Нови 
Сад, Дружество на банатските българи 
„Иваново-Банат“, Червен кръст Цари-

брод, Червен кръст Босилеград, Нишвил 
джаз фестивал, Кибер Драгон от Белград, 
DIP Production, Maringoo и Организация 
„Стадо“ от Цариброд, както и с други 
медии и неправителствени организации 
с подобна редакционна и програмна 
насоченост, културни и учебни заве-
дения, хуманитарни организации и 
спортни клубове в Сърбия, България и 
региона.

Негативната тенденция на полити-
чески натиск и заплахи не подмина и 
ФАР. Несправедливо и манипулирано 
разпределение на финансови средства 
в обезсмислените медийни конкурси, 
изнудване, омаловажаване, непрозрач-
ност на работата на отделни местни 
политици и демонстрация на мощ, опит 
за унищожаване репутацията на ФАР... - 
всичко това е част от нашата действител-
ност.

През изминалите 7 години работа 
колективът на ФАР се изправи пред 
редица предизвикателства, от които 
излезе още по-решен да допринесе за 
промяната на обществото към по-добро. 
Не се повлия нито от натиска на властта, 
нито от честото мълчание на институ-
циите и отказите им да съдействат по 
определени теми. ФАР не се обезкуражи 
и от факта, че навлиза в осмата година 
от съществуването си като единствената 
местна медия, на която Община Цари-
брод „отпусна“ нула динара за 2023 г.

Поради факта, че много пъти е 
първата и единствена медия, която 
посочва конкретни обществени неспра-
ведливости, пропуски и нередности в 
работата на административните органи 
и вземащите решения, ФАР понякога се 
възприема от местната власт като свое-
образен опозиционен фактор. Поради 
това нерядко се случва гражданите да 
се страхуват да говорят пред ФАР за 
проблемите, с които се сблъскват.

Именно затова ФАР-ците се стремят 
да посочват примери за добри практики, 
да запознават обществеността с хора и 
инициативи, които са важни за местната 
общност, а популяризирането на граж-

данските ценности, правата на човека и 
малцинствата и толерантността между 
националните и религиозните общности 
са един от постулатите в работата им.

Със силата на съединението, медий-
ното знание, опита и смелостта бяха 
преодолени всички бариери и мисията 
продължи с призив към колегите от 
другите медии в средата да наберат 
кураж и да се отърват от оковите на 
подчинението и изнудването, за да може 
журналистическото призвание да се 
изяви като почтена професия.

Екипът на Интернет Портал ФАР 
(www.far.rs), ФАР ТВ, списание за деца и 
юноши ФАРЧЕ и Гражданско сдружение 
„Емблема“ като техен основател се 
гордеят с това, което създадоха и предо-
ставиха на немалката си аудитория през 
всичките си години. 

Гордеят се и с издателската си 
дейност. Миналата година разследва-
щият екип издаде двуезична брошура за 
българоезичните медии в Сърбия, автор 
Недим Сейдинович, известен медиен 
експерт. Навръх седмата годишнина от 
създаването си гражданско сдружение 
„Емблема“ издаде първата си книга под 
заглавие „В храсталака на погледа“ на 
известната царибродска поетеса Елиза-
бета Георгиев.

На седмия си рожден ден ФАР 
отправя благодарност към всички 
сътрудници, доброволци, приятели, 
читатели и зрители, които го следят от 
години чрез сайта www.far.rs, YouTube 
канала и социалните мрежи - Facebook, 
Twitter и Instagram. Отправя благодар-
ност и към всички граждани, които го 
подкрепят, хвалят, предлагат важни 
теми за по-широката обществена среда, 
критикуват... 

„Ще направим всичко възможно да 
продължим да бъдем в услуга на гражда-
ните и медийната творческа интеграция 
на Европа по пътя към Европейския 
съюз, към който се стремим“ - това е 
посланието на колектива на ФАР.

Редакцията на ФАР
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Скръбна вест
На 3 март внезапно почина нашата мила и 

непрежалима майка

ВИДОСАВА ТОМОВ
от Цариброд

(1948 – 2023)
Скъпата ни покойница бе погребана на 4 март в 

царибродските гробища.
Благодарим ти за топлата майчинска обич, с която 
ни даряваше! Ще живееш вечно в нашите сърца.
Бог да те прости и Царство Небесно да ти подари! 

Почивай в мир!
Опечалени: синовете Горан, Веса и Драган

Босилеградските 
волейболисти с четвърта 
поредна победа 

Волейболистите на босилеградска 
„Младост“ триумфираха като дома-
кини срещу „Сурдулица” с максимален 
резултат 3:0 гейма (25:13, 25:14 и 25:17) в 
четвъртия кръг на Междурегионалната 
волейболна лига - Лесковац. 

Възпитаниците на треньора Мирослав 
Георгиев са с максимален брой победи 
от началото на първенството и са начело 
в класирането. 

П.Л.Р.
Изключителни 
постижения на 
босилеградските 
лекоатлети ветерани 

Лекоатлетите ветерани Стефан 
Радованов, Блажа Воинович и Йордан 
Григоров, членове на босилеградския 
отбор по лека атлетика „Младост“, 
завоюваха шест медала на  Държавното 
първенство в зала, което се проведе в 
Белград. 

Блажа Воинович се закичи със златни 
медали в дисциплините скок на висо-
чина и скок на   дължина, Стефан Радо-
ванов спечели златен медал в бягането 
на 1 500 метра и бронзов в бягането на 
60 метра, а Йордан Григоров участва 
в дисциплините тласкане на гюле и 
спортно ходене на 3 000 метра - и в двете 
завоюва сребърните отличия. 

Босилеградските лекоатлети ветерани 
редовно участват в престижни държавни 
и международни състезания и ни 

радват с медали и признания, а тради-
цията продължиха и на тазгодишното 
първенство. Те изтъкнаха, че се гордеят 
със спечелените отличия и изразиха 
надежда и занапред да продължат по 
същия начин. 

„Медалите посвещаваме на всички 
граждани на Босилеградска община. 
С нашия пример искаме да стиму-
лираме младите да се занимават със 
спорт“, единодушно споделиха нашите 
шампиони.

Стефан, Блажа и Йордан изказаха 
благодарност към Спортния съюз на 
Община Босилеград и местното само-
управление за оказаната финансова 
помощ и подкрепа за участието им в 
Държавното първенство.    

П.Л.Р.

Тенис на маса

„Топ спин“ – „Младост“ 4:3
Босилеградска „Младост“ отстъпи с 

3:4 като гост на „Топ спин“ във Враня, в 
рамките на петия кръг от плейофите във 
Втора лига по тенис на маса на Сърбия - 
група Юг. 

Мачът бе изключително неизве-
стен и пълен с обрати, а домакините 
имаха повече късмет в решаващия 
двубой на двойки и накрая триумфи-

раха. Две точки за „Младост“ завоюва 
Георги Стоянов, а една добави Преслав 
Пиперов.  

В следващия кръг „Младост” посреща 
„Цариброд“, а мачът ще се играе на 18 
март (събота) в спортната зала на основ-
ното училище в Босилеград.

П.Л.Р.
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Афоризми        Симеон КОСТОВ

ЦАРИБРОД - СПОРТНИ НОВИНИ  

Награждаване на 
спортистите за 2022-ра 
година

НАЙ-ДОБРИ АНДРЕА СЕРГИЕВ И 
РАДОСЛАВ КОТЕВ   

Лекоатлетката на АК „Балкан“ Андреа 
Сергиев и Радослав Котев от СК по Тенис 
на маса „Цариброд“ са най-успешните 
спортистка и спортист за 2022-ра година. 
Титлата най-добър млад спортист понесе 
баскетболистът Михайло Станков, а 
най-добра млада спортиска - лекоатлет-
ката Маша Милич.

Треньорът на футболистите на 
„Балкански“ Небойша Рангелов е 
най-добър треньор за изминалата 
година, докато СК по Тенис на маса 
„Цариброд“ е най-добър спортен 
колектив. Делча Гигов бе награден 
посмъртно за приноса си в развитието на 
спорта в Цариброд.

Mероприятието се състоя в нача-
лото на фебруари в голямата зала на 
Културния център в Цариброд под 
патронаж на Община Цариброд. Орга-
низатори бяха ТО „Цариброд“ и Спорт-
ният съюз „Цариброд“.

ЛЕКА  АТЛЕТИКА
 ,,Лъвски скок – Цариброд 2023“
Атлетите от Видин най-успешни
По повод на 150 години от гибелта 

на Апостола на свободата Васил Левски 
царибродският клуб по лека атле-
тика „Балкан“ за пети пореден път бе 
домакин на  мероприятието „Лъвски 
скок“. Участие в спортната проява 
взеха стотина лекоатлети, и то от града 
домакин и гости от българските градове 
Видин, Пловдив, Враца и Правец, както и 
от Сърбия – от градовете Белград, Ниш, 
Пирот и Власотинце.

Състезателите премериха сили в 
дисциплините скок на височина и дълъг 
скок, а бяха разделени в четри възрас-
тови категории за момчета и момичета. 
Най-добре се представиха лекоатле-
тите от дунавския град Видин, които си 
тръгнаха с 12 медала.

За най-добра състезателка индивиду-
ално е наградена Александра Тодорова 
от пловдиския отбор „Тракия“, най-у-
спешен състезател е Драган Костич 
от Пирот, докато Маша Милич бе 
най-добра сред участниците-домакини. 
За първи път в Цариброд се представи и 
деветгодишното дете чудо от „Цръвена 
звезда“ (Белград) Анжела Милошевич, 
която в дисциплината дълъг скок записа 
резултат - 4 метра и 30 центиметра.

В начало на състезанието децата от 
Детската градина ,,8-ми септембри“ 
бягаха на 30 метра, а най-бързи бяха 
Сара Велчев и Андрия Милошев.

Организатор на проявата „Лъвски 
скок“ бе Клубът по лека атлетика 
„Балкан“, подпомогнат от ТО „Цари-

брод“ и Спортния съюз „Цариброд“, а 
покровител бе Община Цариброд.

ЛЕКА АТЛЕТИКА
Два медала за Алекса Младенов в 

София
Талантливият лекоатлет от Цари-

брод Алекса Младенов взе два медала 
на първото си състезание в София на 
турнира за деца ,,Го кидс“, което се 
състоя на 26 фебруари в Зала ,,Асикс 
арена“. Той участва в категорията деца 
родени 2015 в дисциплина 60 метра 
гладко бягане, като зае трето място и 

спечели бронзов медал, докато в дисци-
плината дълъг скок от място се нареди 
втори и се окичи със сребърен медал. В 
състезанието участваха и лекоатлетите 
Матея Ставров и Симона Тодоров, които 
се представиха добре и бяха близо до 
медалите, но намаха достатъчно късмет.

Алекса, Матея и Симона са в групата 
на младите лекоатлети на ,,Балкан“, от 
които се очаква в предстоящия период 
да радват със своите постижения люби-
телите на леката атлетика и спорта в 
Цариброд.

А. М.


