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П

о покана на президента Александър Вучич кметът
на Босилеградска община Владимир Захариев на
6-ти януари присъства на тържествения прием в Белград
по случай Бъдни вечер и Коледа.
Захариев заяви, че по време на срещата с президента
Вучич и премиерката Ана Бърнабич са обсъдили възможностите и начините за реализация на проекти от сферата
на икономиката и редица други проекти в нашата
община през 2020 година.
- Много скоро очаквам положителни резултати от
договорите за реализация на проектите, с които целим
да създаваме по-добри условия за живот на всички граждани в Босилеградска община, подчерта кметът.
П.Л.Р.
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Увеличение на пенсиите от януари

О

т началото на 2020 година пенсиите
в Сърбия са увеличени с 5,4 на сто,
в резултат на което размерът на увеличението ще се движи от 540 до 7 130
динара.
Пенсиите ще бъдат индексирани по
така наречената швейцарска формула,
което означава, че пенсиите на 1,7
милиона пенсионери в Сърбия ще се

увеличат по швейцарското правило –
сбор от 50% от ръста от осигурителния
доход и 50% от инфлацията за предходната година.
Средната заплата в Сърбия е 54 115
динара, а средната пенсия около 26 000
динара.
С. Дж.

Световната банка в нови офиси в София

С

ветовната банка е подписала спораз- бъдат наети 300 специалисти.
Според Световната банка темпът на
умение за наем на 4000 кв. в София,
предадоха българските медии. В инфор- растеж на брутния вътрешен продукт на
мациите не се казва какви екипи ще се България през 2020 г. ще бъде 3%.
помещават в новата сграда, но се подчерС.Б.
тава, че в дългосрочен план се очаква да

Българският паспорт един от найпривлекателните в света

Б

ългарският паспорт е един от
най-привлекателните в света и с
него може да се пътува без виза в 171
държави. Според рейтинга, изработен от
швейцарската фирма Henley & Partners
за 2020 г., България се нарежда на 18-то, а
Сърбия на 39-то място - сръбските граждани могат да пътуват безпрепятствено
в 131 държави. На върха на класацията
е Япония, чиито граждани безвизово
могат да посетят 191 държави. На второ
е Сингапур – 190 държави, а на трето
и четвърто Германия и Южна Корея,
чиито граждани безпроблемно могат да
пътуват в 189 страни.
Пред България и Сърбия от страните в региона са Гърция на 8-мо място
със 184 страни и Румъния, с чийто

паспорт без виза може да се пътува в
172 държави. 20-ото място е отредено
за Хърватия, чиито граждани могат да
посещават безвизово 168 страни. Черна
Гора е на 46-то място, Северна Македония на 47-мо, а Босна и Херцеговина
на 52-ро място. На дъното според глобалната класация е Авганистан, тъй като
гражданите му могат да пътуват безпрепятствено едвам в 26 държави.
Класацията е изготвена в сътрудничество с Международната асоциация за
въздушен транспорт, която разполага с
дестинациите, до които притежателите
на различни паспорти могат да пътуват
без виза.
С.Б.

Босилеградското Краище пак заснежено

П

рез миналия уикед по-високите
места в Босилеградско Краище
осъмнаха заснежени. Валежите създадоха снежна покривка 1-2, а на определени места и до 10 сантиметра. Пътищата са проходими.
Гражданите с които говорихме казаха,
че са подготвени за сняга.
Според дългосрочната прогноза на
Републиканския институт по хидромете-

орология за времето до края на месеца в
Босилеградско има голяма вероятност за
дъжд или сняг.
Температурата се очаква да варира
между -4°C през ноща и 8°C през деня.
Най-студено ще бъде на Ивановден,
когато се очаква дневната температура да
достигне
-4°C.
С.Б.

Изтече срокът за кандидатстване в
конкурса за медийни съдържания
на малцинствени езици

На 10 януари изтече срокът за кандидатстване в конкурса за съфинансиране
на проекти за създаване на медийни
съдържания на езиците на националните малцинства през 2020 година,
обявен от Министерството на културата
и информирането на Република Сърбия.
Средствата, определени за този конкурс,
възлизат на 40 милиона динара. Минималният размер на средствата, които
могат да бъдат одобрени по един проект,
е 400 хиляди динара, а максималният - 1
милион динара.
Конкурсът стартира на 10 декември и
продължи един месец. И тази година в
конкурса не са имали право да участват
издатели, които се финансират от
публични приходи, включително и

„Ново Братство”. Правото да участват
са имали издатели, чиито медии са
вписани в Регистъра на медиите при
Агенцията за търговски регистри в съответствие със Закона за обществената
информация и медиите. Също така и
юридически лица, които се занимават с
производство на медийни съдържания
доколкото предоставят доказателство, че
съфинансираното медийно съдържание
ще бъде реализирано чрез медия, регистрирана в медийния регистър.
В конкурса бе посочено, че решението за отпускане на средствата ще бъде
взето не по-късно от 90 дни след датата
на приключване на конкурса, а всеки
участник е имал правото да кандидатства само с един проект и то за средства,

До края на май ще потече газ по
„Турския поток”от България към Сърбия

Р

уският газ по „Турския поток” ще
премине през България за Сърбия на
31 май 2020г.
„България изгражда своята газоразпределителна мрежа. И колкото
повече идва газ от Русия и Азербайджан, толкова повече можем да
транспортираме по нашия газопровод
през България. За това сме готови, ние
го изграждаме”, заяави българският
премиер Бойко Борисов в Истамбул.
„Ние построихме всичко, но все още
чакаме българите да завършат газопровода в страната си”, каза президентът на
Сърбия Александър Вучич.
Газопроводът „Турски поток” бе
открит на официална церемония в

Истамбул.
На церемонията присъстваха
президента Вучия, държавните глави
на Турция и Русия Реджеп Ердоган
и Владимир Путин, както и министър председателя на България Бойко
Борисов.
Газопроводът е с обща дължина 930
км, с капацитет 31,5 милиарда кубически
метра газ годишно.
Сърбия построи газопровод с
дължина 403 км от България до унгарската граница, тоест от Зайчар до
Хоргош, който ще доставя газ и от
Турция.
С.Б.

Подготовки за церемония в Цариброд

Избиране на най-добрите в спорта

В

Цариброд се провеждат подготовки
за традиционната проява „Избиране на най-добрите в спорта през 2019
година”. Проявата ще се състои на 24
януари в салона на Центъра за култура.
Ще бъдат избрани най-добрите спортисти в мъжка и женска категория в
конкуренция на възрастните и младите,
както и най-добър треньор. Награди

които възлизат до 80% от стойността на
проекта.
Освен за проекти за създаване на
медийни съдържания на езиците на
националните малцинства Министерството обяви и конкурси за съфинансиране на проекти за създаване на медийни
съдържания за: радио - 30 милиона
динара, печатни медии - 34 милиона,
интернет медии - 30 милиона, телевизия
- 75 милиона, за медийни съдържания
предназначени за хора с увреждания -

ще бъдат връчени и на най-успешните в категорията спортни надежди.
Признание ще получи и изтъкнат
спортен деец за приноса му в развитието
на общинския спорт.
Проявата по традиция организират
СТЦ „Цариброд” и местният Спортен
съюз.
Б. Д.

13 милиона, медии на сръбски език в
региона - 21 милиона и за медиите от
Косово и Метохия - 9 милиона динара.
Според УНС това е за първи път от
2015 г., откогато е въведено проектно
съфинансиране на медийни проекти,
Министерството на културата да обявява
конкурси през декември, а държавният
секретар в Министерството на културата
Александър Гайович заявил, че медийните конкурси са обявени по-рано, така
че проектите да могат да бъдат реализирани навреме.
Гайович потвърдил пред УНС, че през
2020 г. средствата за медийни проекти
ще бъдат увеличени с 1 милион динара
в сравнение с 2019 г. За миналата година
Министерството на културата обяви
конкурсите през средата на април, за
което отпусна 274 милиона динара,
припомнят от УНС.
П.Л.Р.
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Цариброд

Търсят се работници в текстилната промишленост

О

бщинското ръководство в Цариброд тези дни съобщи, че се търсят
работници в текстилната фирма „Меи
Ту”. Става дума за фирма, чиито собственици са китайски бизнесмени. Общината неотдавна на фирмата даде под
наем общински помещения при благоприятни условия, а сега й помага и да
намери работници.
В съобщението се казва, че се търсят

предимно работници за шиене и
гладене, които вече имат опит в текстилната дейност, но и работници за вършене
на други работи. Заинтересованите
трябва да се обадят на помощник-кмета
на общината Драган Манчев, който в
общинската администрация е задължен
за икономическата сфера.
Б. Д.

Съвместен проект на Община Босилеград и Националната служба по заетост

Субсидии за трудоустрояване на
безработни лица, които трудно могат ОО на ЧК в Босилеград
да си намерят работа
274 кръводарители взеха участие
рамките на реализацията на Местния на постоянна работа.
в хуманитарните инициативи през
В
план за действие за трудоустрояване
Планираните средства за субсидии за
на безработни лица, който съвместно наемане на работа на безработни лица
миналата година
изпълняват филиалът на Националната от категорията „лица, които трудно
служба по заетост във Враня и Община
Босилеград, в края на миналата година в
сградата на Общинската администрация
в Босилеград бяха подписани договори
за отпускане на субсидии за ангажиране на работа на 4 лица от категорията
„безработни, които трудно могат да си
намерят работа”.
На подписването на договорите
между частните фирми от нашата
община - „Кума Лия” и „Маями”
от Горна Любата, както и „Ибер” и
„Телком” от Босилеград, с 4 безработни лица от споменатата категория
присъстваха кметът Владимир Захариев
и Благоя Йованович, ръководител на
програмите за трудоустрояване, предприемачество, образование и обучение
към филиала на Националната служба
по заетост във Враня.
Всяка фирма е получила субсидии
в размер на 250 хиляди динара, като се
задължава новонаетото лице да настани

могат да си намерят работа” за 2019
година възлизаха на 2 милиона динара.
1,2 милиона от общата сума е осигурила
Националната служба по заетост, а останалите 800 000 динара Босилеградска
община. И през 2018 г. две фирми от
Босилеград наеха на работа по едно лице
по същия конкурс.
Кметът Владимир Захариев изтъква,
че нашата община в бюджета си всяка
година предвижда по няколко милиона
динара за отпускане на субсидии за ангажиране на работа на различни категории
лица от трудовата борса, при условие
новонастанените да бъдат ангажирани
на постоянна работа. Той подчерта, че
общината и занапред ще продължи да
отделя средства от бюджета за реализация на проекти с цел трудоустрояване
на безработни лица и намаляване на
безработицата.
П.Л.Р.

274 кръводарители от нашата община
се включиха в инициативите за безвъзмездно и доброволно кръводаряване,
които през миналата година организира
Общинската организация на Червения
кръст в Босилеград.
Секретарят на Червеният кръст Руска
Божилова заяви, че освен петте акции с
Института за кръвопреливане от Ниш,
през миналата година са организирали и една съвместна акция с общината и Военномедицинската академия в
Белград. Тя изтъкна, че е изключително
доволна от отзивчивостта на босилеградските кръводарители, които всяка година
масово участват в хуманитарните инициативи. „Изказвам голяма благодарност
към всички доброволни кръводарители
от нашата община, които дарявайки
частица от себе си може би на някого
спасявaт животa”, подчертa Божиловa.

В последната миналогодишна кръводарителска инициатива, която в края на
декември съвместно организираха ОО
на ЧК и Институтът за кръвопреливане
от Ниш, се включиха 51 доброволци. В
акцията, която и този път се проведе в
помещенията на Здравния дом в Босилеград, участие взеха и 11 кръводарители, които за първи път дариха ценната
течност - 8 абитуриенти от босилеградската гимназия, придружавани от
преподавателката им Митра Симеонова
- зам.-председател на ОО на ЧК, както и
3 жени.
Предишния ден за четвъртокласниците от босилеградската гимназия ОО
на Червения кръст организира лекции и
презентация за значението на доброволното кръводаряване.
П.Л.Р.
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През миналата година в Царибрадско

Родени 61 бебета

С

поред сведения на „Поливалентната патронажна служба“ към Здравния дом
в Цариброд през миналата година в общината са родени 61 бебета. В сътрудничество с местни ведомства и под покровителство на органите на местното самоуправление, Службата от години реализира кампанията „За да бъдем повече”,
която междувременно даде резултати, предвид, че в Царибродско започнаха да се
раждат повече бебета. В рамките на кампанията ежегодно се изготвя календар с
образите на всичките родени бебета през изминалата година.
Първото бебе в Царибродско в Новата 2020 година се роди на 3 януари в 03:45
часа. Става дума за мъжко бебе с тегло 3 230 грама. Майката е Милена Тодорова и
живее в крайградското селище Белеш.
Б. Д.

Текст: Б. Димитров
али годината, която наскоро ще
отиде в историята, е била успешна
или неуспешна за Царибродска община,
не сме компетентни да оценяваме, но
можем с няколко снимки и легенди
за тях да припомним за по-важните
събития, които се случиха в общината
през 2019 година, а читателите нека да

Д

оценяват степента на успешността й.
През 2019 г. в Цариброд за 5-ти
пореден път (пак изключително
успешно) се проведе гостилничарско-туристическата проява „Царибродска
шушеница”, за 15-ти път бе организиран
„Балкан театър фест”, художественият
пленер изживя 27-ото си издание....

Дълги години се оповестяваше. Eто,
тази година бе реализирана и тази
работа – асфалтиран бе пътят между
крайградското село Желюша и с. Поганово, който минава през селата Планиница и Бански дол, но те са почти
обезлюдени. Пътят е важен особено

за развитието на туризма в общината, предвид, че автобусите с туристи
от България досега не са можали да
минават през тунелите в дефилето на
Ето го! След 30-ина години в ЦариЕрма и да продължат пътя към Поганов- бродско бе изграден един производския манастир, с. Трънски Одоровци и ствен цех. Още не е започнал да работи,
нататък към Звонския край.
но това вече е въпрос на дни... Става

дума за цех за рециклиране на гуми и
други каучукови изделия. Оповестено е,
че в него ще бъдат настанени на работа
между 10 и 12 души.
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НОВИНИ ОТ ОБЩИНИТЕ
Общинското ръководство тази година
особено внимание посвети на уреждането на централния градски площад,
разположен отсрещната страна на
сградата на местното самоуправление,
съответно пред сградата на Центъра
за култура. За целта бяха използвани
6 милиона динара, но част от сумата

Може би най-големи късметлии
относно комуналното уреждане през
2019 година бяха жителите на с. Гоин
дол. Подменени им бяха канализационната и водопроводната мрежи (поне за
по-голяма част от домакинствата), докато
наскоро ще ги сполети и късмета да
бъде асфалтирана главната им улица от

5

спечелиха гражданите на общината,
участвайки в акцията „Вземи касовата
бележка и спечели”. По случай Деня на
общината – 21 септември, на посещение
в Цариброд бе министър Зорана Михайлович, която оцени, че площадът е много
хубав. Ако това каза тя, тогава нека да й
повярваме!

подстъпа към селото от държавния път
до мястото, където обикновено спират и
се обръщат автобусите. Според предварителните планове улицата с дължина
около един километър ще прилича на
булевард – ще бъде широка, ще има
тротоар от едната страна, добро улично
осветеление...

Цариброд от тази година има още един отличителен белег. Става дума за моста
(виадукта) на Нешков хълм, върху който бяха поставени светлинни ефекти.

Уреждането на трибуните в СЦ
„Парк” май най-много зарадва любителите на спорта в общината и особено
тези, които наблюдават футболни
мачове. Инвестицията бе сравнително
голяма, но повечето от средствата (85 на

сто) пристигнаха от европейски фондове.
Сега трибуните хем изглеждат по-привлекателно, хем на феновете на местните футболни отбори „Балкански”
и „Желюша” е по-уютно, тъй като са
сложени седалки от дървен материал...

Можеше да ни дойде и по-рано
(преди „само две-три десетилетия”),
когато беше и по-блестяща звезда на
естрадното небе, но е добре, че ни дойде
и сега. Лепа Брена тази година гостува
в Цариброд, където изнесе концерт

пред около две хиляди души. Освен нея
в Цариброд през изтичащата година
гостува и Неда Украден, както и един
от най-добрите сръбски рок банди на
всички времена „Кербер”.

6
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Богоявленски тържества в
Съветниците ще получават месечно Босилеградско
В Босилеград и още в няколко села в състои изваждането на кръста от Драгопарично възмездие
неделя на 19 януари ще бъде организи- вищица.
Цариброд

К

метът на Царибродско д-р Владица
Димитров на сесия на местния
парламент оповести скорашно взимане
на решение, с което съветниците в
Общинския съвет ще получават парично
възмездие на месечно ниво или, както
той го дефинира, паушал в размер на 7-8
хиляди динара.

Обосновавайки намерението, Димитров каза, че в някои общини и градове в
Сърбия вече е налице такава практика и
добави, че парично възмездие на месечно
ниво получават и съветниците в общинските съвети в Р България.
Б. Д.

рано тържествено празнуване на големия
християнски празник - Богоявление.
Протойерей Зоран Стоянов каза
пред „Ново Братство”, че празничната
литургия в църквата „Рождество на
Пресвета Богородица” в Босилеград ще
започне в 8 часа, след което в църковния
двор ще бъде извършен богоявленски
водосвет и вярващите ще преминат в
литийно шествие през центъра на града
до бензиностанцията, където ще се

По думите му и тази година празника тържествено ще бъде отбелязан
и в райчиловската църква „Възнесение
Господне”, където също ще има празнична литургия, водосвет и традиционно
изваждане на кръста от реката, докато в
няколко други села в навечерието на този
един от най-големите християнски празници ще има богослужения.
П.Л.Р.

На 19 януари в Цариброд

Плуване за Богоявленския кръст

В

неделя на 19 януари в Цариброд край
„Двумостовието“ за пети пореден
път ще се състои проявата „Плуване за
чeстния Богоявленски кръст”.
В 11 часа смелчагите ще се гмурнат
в р. Нишава, за да извадят кръста.
Преди това от 8 часа ще бъде отслужена
литургия в местната църква „Рождество

на Пресвета Богородица”. От 10 : 30 часа
ще тръгне литийно шествие от църквата
до „Двумостовието“.
Проявата ще организират СТЦ
„Цариброд”, Църковната община Цариброд и Спортният съюз на Цариброд.
Покровител е Община Цариброд.
Б. Д.

Богоявление в България

Н
Депутат в ОС на СРС в Цариброд

Радикалите посрещнаха Милян
Дамянович

Ц

арибродският клон на Сръбската
радикална партия неотдавна
посрещна важен гост - депутата Милян
Дамянович. Членовете на клона той
посъветва на предстоящите местни
избори да излязат в коалиция с патриотични партии, които се застъпват за
реализиране на сродни цели. Мотив за
предизборното коалиране с тях трябва
да е осъществяването на възможно
по-добър изборен резултат, макар че,
както поясни Дамянович, „на политическата сцена в Сърбия са малко партиите,
които настояват за целите, за които се
борят и радикалите.” Посочи, че радикалната партия в републиканския парламент ще вкара десетки депутати, но е
важно и на местно ниво да бъде силна,
съответно в общинските парламенти
да има съветници, в противен случай,
както се изрази, „ще липсва основата й.”

Повтори, че радикалната партия е срещу
влизането на страната в ЕС и за затвърдяването на сътрудничеството с Русия.
Интересна бе тезата му, според която
след петооктомврийките промени в
Сърбия през 2000 г. сондажите са показвали, че народът най-голямо доверие
има в парламента, войската и църквата,
след което враговете на страната са изготвили стратегия как да извършат удар
срещу тези три институции. „В парламента видяхте какви суматохи се случиха,
с които допринесоха да се срази реномето на тази институция. За да подкопаят авторитета на войската, се случи
убийството на гвардейците на Топчидер,
докато на църквата навредиха, като чрез
медиите и особено чрез Б 92 постоянно
говориха за отделни случки в манастира
Църна река”, каза Дамянович.
Б. Д.

а 6 януари в България бе отбелязан
един од най-големите християнски
празници - Богоявление или Йордановден. На този ден във водите се хвърля
богоявленският кръст.
В Калофер, подбалкански град на
река Тунджа, по традиция се провежда
мъжко хоро във водите на реката, като
се вярва, че всеки влязъл в ледените води
ще бъде здрав през цялата година. И
тази година десетки най-смели влязоха в
ледената река, един од тях хвана кръста
и го даде на най-малкия участник в
обичая четиригодишния Любомир.
Първо в реката влизат Калоферци,
които още около 4 ч сутринта се събират
пред къщата на кмета. След това под
съпровода на тъпани и гайди шествието
пристига до място на реката, където ще

бъде хвърлен кръста. В ритуала участват
и хора от цялата страна, които също се
събират в ранна сутрин край реката.
Мъжкото хоро в Калофер е единствено
по рода си и според местните хора то се
играе повече от 100 години. След хорото,
във водите се хвърля кърст, за който се
надбягват всички в реката. Смята се,
че този който го хване ще бъде здрав и
честит през цялата година. За поредна
година ритуалът бе наблюдаван от
ЮНЕСКО, тъй като той кандидатства
за включване в списъка на световното
културно наследство.
На същата дата в Калофер бе отбелязана и 172-рата годишнина от раждането
на големия революционер Христо Ботев.
С. Дж.

Съветът на МО Долна Лисина реализира няколко инициативи

Нов кантар за животни, поправка и
прокарване на водопроводи

С

ъветът на Местната общност Долна
Лисина с подкрепата на общинското ръководство в Босилеград в края
на миналата година реализира няколко
инициативи в селото.
Драгослав Методиев, председател на
Съвета на МО и ръководител на инициативите, казва, че в центъра на селото
са поставили кантар за добитък, който
им осигурила общината и над него са
построили навес, а след това са изградили и ремонтирали два водопровода в
селото. Той посочва, че със съдействието
на екипи от Публичното предприятие за
строители площи и пътища на Община
Босилеград и Спортното дружество
„Младост” са прокарали водопровод с
дължина около 200 метра - от селския
резервоар в местността „Мали пут”
до помещението в селското гробище,
в което хората се събират по време на
панихиди, където е монтирана и нова
чешма. Рермонтиран е и водопроводът
от селския резервоар до центъра на
селото, където също е поставена чешма.
Кметът на селото изтъкна, че ремонтираният водопровод до центъра на селото е

бил извън употреба 20-ина години.
Говорейки за плановете на Съвета
през настоящата година, Методиев
изтъква, че през пролетта планират към
селския водопровод да включат и санитарните възели в обекта на Местната
общност в центъра на селото, в който
се намира голяма зала за организиране
на културни мероприятия и заседания,
както и други помещения на Съвета на
Местната общност.
Долнолисинският кмет изказва
голяма благодарност към общинското
ръководство в Босилеград начело с кмета
Владимир Захариев, което им отпуснало
средства за реализация на тези инициативи, а от които, както подчертава, ще
имат полза всички жители на селото.
Той изрази благодарност и към ръководствата и заетите в Публичното предприятие за строители площи и пътища
на Община Босилеград и Спортното
дружество „Младост”, които пряко са
били ангажирани в реализацията на
проектите.
П.Л.Р.
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В Културния център „Босилеград”

Представени резултатите от втората
фаза на проекта за дигитализация на
културното наследство

К

ултурният център „Босилеград”
организира пресконференция, на
която представи резултатите от втората
фаза на проекта „Формиране на дигитален център и дигитализация на материалите на асоцираните ведомства”. На
пресконференцията говориха координаторът по проекта Горан Миланов и
директорът на Културния център „Босилеград” Воислав Божилов.
За реализацията на втората фаза от
проекта, която продължи от 1 април до
31 декември 2019 година, са отделени
2 189 370 динара. Средствата осигури
Община Босилеград, а една част и
Културният център. Бе изтъкнато, че
в рамките на втората фаза от проекта
е извършена каталогизация на всички
екземпляри на вестник „Братство”, издадени в периода от 1970 до 2012 година,

а след това и самата дигитализация
на вестниците, печатани през тези 42
години. В настоящия момент на сайта
на Културния център са достъпни дигитализираните издания на всички екземпляри на „Братство” в PDF формат, печатани в периода от 1959 до 2012 година общо 2 273 издания.
В първата фаза от проекта, която
съвместно финансираха Министерството на културата и информирането и
Община Босилеград, бе закупена съвременна техника за дигитален център,
с което бяха създадени необходими
условия за дигитализация на вестници,
списания, книги, стари документи и
други материали с цел съхраняване
на културното наследство на Босилеградско за бъдещите поколения, които
с помощта на съвременните информа-

Концерт и изложба по
повод Православна Нова
година

По повод Нова година по Юлианския
календар Културният център „Босилеград” и общината на 11 януари организираха концерт с изпълнения на народни
песни и танци и изложба на старинни
предмети и грънчарски изделия.
В рамките на концерта пред публиката в препълнената Голяма зала на
Културния дом се представиха първият и
вторият танцови състави към Културния
център, танцовият състав при Спортното
дружество „Младост”, певците Добри
Миланов и Анджела Стойнев, както и
кеменджията Асен Стаменов от село Зли
Дол.
Преди концерта във фоайето на Дома
на културата бе организирана изложба
на типични стари предмети и занаяти от

Босилеградско, както изделия, изработени в керамичната работилница, която
е част от проекта „Културно наследство
с цел социално сближаване“, който
изцяло се финансира от Община Босилеград. По време на изложбата босилеградският художник Любиша Пенев
демонстрира изработката на глинени
изделия, а посетителите имаха уникалната възможност сами да опитат да
направят някое изделие. Особен интерес
проявяваха малчуганите, които активно
участваха в демонстрацията на работа на
грънчарското колело.
На всички деца, които присъстваха
на културните мероприятия, кметът
Владимир Захариев раздаде подаръци.
П.Л.Р.

ционни технологии ще имат достъп до
тях. Дигиталният център е оборудван с
професионален скенер, компютър със
специализиран софтуер и професионален цифров фотоапарат. Поместен е в
Културния дом, а финансовите средства
за уреждането на помещенията осигури
общината. В първата фаза е извършена
дигитализация на всички издания на
вестник ”Братство” за периода от 1959
до 1970 г. и са поставени на сайта на
Центъра за култура.
В Културният център планират да
извършат дигитализация на стари книги
от Босилеградско, с които разполага
Народната библиотека „Христо Ботев” в
Босилеград, а след това и на други книги
и публикации на училищата и на други
институции.
П.Л.Р.
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Сдружение ГЛАС
организира
поредна
благотворителна
„Коледна вечер“

Н

а благотворителната „Коледна
вечер“, която за седма поредна
година босилеградското сдружение
ГЛАС организира в хотел Дукат на 13
декември, бяха събрани 9 005 лева (около
540 000 динара).
Организаторите съобщиха, че събраната сума тази година ще бъде използвана за реализация на инициативи,
които ще предлагат и ще реализират
младежи от Босилеград.
И този път благотворителната вечер
събра хора от обществения и политически живот в България, граждани от
Босилеград и други. За пореден път в
инициативата се включи генералният
директор на БТА Максим Минчев, а
в благотворителната вечер участваха
посланикът на Република България в
Сърбия Радко Влайков, заместник-председателят на НС Валери Симеонов,
депутатите от ГЕРБ - Емилия Милкова и
Красимир Събев, депутатите от Обединени патриоти - Росен Живков, Йордан
Йорданов и Мария Цветкова.
На събитието присъства и световноизвестният български виртуозен изпълнител на кавал Теодосий Спасов.
Сред дарителите имаше и хора, които
не можаха лично да присъстват на събитието, но изпратиха средства за благотворителната инициатива.
В знак на благодарност председателят
на ГЛАС Александър Димитров връчи
плакети и медали на дарителите. По
време на благотворителната вечер беше
разигран и търг с картини на Любиша
Пенев и Иван Кънев, средствата от които
също бяха дадени за благотворителната
инициатива.
Преди „Коледната вечер“ в помещенията на сдружение ГЛАС бе организирана пресконференция по повод четири
години от откриването на Прес клуба на
Българската телеграфна агенция в Босилеград.
П.Л.Р.
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НБ 78-6 (бранко йотев)

ЛИТЕРАТУРАТА НА БЪЛГАРИТЕ В СЪРБИЯ
ВЧЕРА, ДНЕС И УТРЕ (3)
Пише: д-р Бранко Йотев

- продължение от миналия брой -

това трябва да се реализира сътрудничеството с другите малцинствени литератури в Югославия и света и най-важното - да се издаде една книга на сръбски
и английски език, за да се представи
нашата литература на югославската и
световната публика.“1
Интересно е схващането на Детко
Петров за литературата в Босна и Херцеговина, което важи и за нашата литература. „Трябва да пишем по-интересно.
Не мисля, че трябва да се откажем от
амбициите на естетическото поле, това
никак. Обаче трябва да пишем литература, която ще заинтересува нашия
читател; която няма да го отблъсква и да
го прави равнодушен; когато го провокираме да я вземе в ръцете си. Ако нашите
книги не привлекат читателите, особено
нашата проза (понеже тя е в по-трудно
положение от поезията), не може да
стане истински духовен, а с това и обществен фактор, понеже у нас, в нашата
среда, в този момент тя не е това!“ 2
И ако знаем, че и при нас в „този
момент тя не е истински духовен и обществен фактор“, ни остава поне надеждата, че ще продължим борбата нашата
млада, но перспективна и „особена“
литература да стане това. Но при
условие, че въпросът за литературата на
българите в Югославия дойде на дневен
ред и в България и получи заслужен
интерес от страна на българската литературна наука - едва тогава ще успее да
превъзмогне ограничената представа за
живота и ще бъде повече обърната към
реалностите на живота, към деликатните
теми за живота на малцинството ни и

Критика почти липсва, но тя би била
по-малко важна, ако имахме повече
стойностни писатели, които не биха
се вълнували много от написаното от
критиците. Освен това - влиянието върху
младото поколение от страна на телевизията, видеото, компютрите и интернет
все повече ги отдалечава от литературата, а с това и от духовните интереси
на нашето малцинство. От друга страна
политическият живот привлича много
повече общественото мнение, отколкото културата, а литературният живот
е на най-ниското си ниво от последните
години. Както казва Марин Младенов - в
нашия литературен живот грее слънце,
но то е „зъбато“, няма достатъчно сили
да разтопи зимните снегове и да разкрие
истинско литературно творческо поле.
На нас ни липсват чувството за
гордост, независимостта и свободата на
духа, а тази липса ни спира да постигнем
по-дълбока духовна култура. Сегашното
ни ниво на култура е нашето доброволно духовно робство и ако искам да
имам бъдеще трябва да се почувстваме
свободни, да заживеем свободно, да се
поучим от стойностните тенденции на
другите световни литератури, да се освободим от чувството за малоценност, да
не влизаме в подчинено или малцинствено отношение към националните
литератури, да се идентифицираме с
критериите в националните литератури.
Марин Младенов казва: „За да продължи
напред, нашата литература трябва да
1 Младенов, Марин: 20 годишен юбилей на
направи няколко важни стъпки: най-намалцинственото ни творчество - МОСТ
пред трябва да се иска поне формално
9/ 1969, с.37
признание от двете литератури, след 2 Ключанин, Зилхад: Беседа с Детко Петров -

ще стане „истински духовен и обществен
фактор“.
Би било и прибързано, и неоснователно очакването нашата литература
бързо и скоро да претърпи значими
промени и подобрения: не са пораснали чувствително духовните интереси
нито на писателите, нито на читателите. Затова промените са само външни,
но не и вътрешни, които да помогнат
да получим по-дълбок и по-интензивен литературен живот. Наистина изчезнала е външната ни безжизненост,
но вътрешното обновление нито е настъпило, нито има изглед скоро да настъпи.
Във всички области на нашия селски
бит вече присъства политиката и това е
факт. Също е истина, че нямаме много
ценители на литературното творчество,
на хора, които да изпитват потребност
от досег с литературна творба. Отноше-

нието на нашата малцинствена общност
към съвременните и по-стари наши
писатели самo по себе си на всяка крачка
само потвърждава нейното невежество
- нито една наша творба с високи художествени достойнства не е придобила
по-широка популярност. Когато Детко
Петров публикува сборника си с разкази
„Граница“, никой при нас не му обърна
внимание, нещо повече - и досега той
все още стои неоценен. Това отношение
е в основата на неспособността ни да
разберем колко голям писател е той
всъщност, до каква степен е успял да се
издигне над стандартното. Затова задачата на всеки, който се интересува от
литература и свързаните с нея процеси,
е да не позволим той да не бъде оценен и
да бъде забравен.
- край в следващия брой -

Мост 129/1990 г. с. 30

ДЕЯН АЛЕКСИЧ
Превод Елизабета Георгиев

ШЕДЬОВЪР

Елизабета Георгиев

НАЧАЛОТО НА КЛАСИЧЕСКА ТЕМА

Тази сутрин отново срещнах стар местен художник,
оборудван с огън на пророческа лудост
в очите. На минувачите делеше подписани
фотокопии на банкноти от един долар.
Шедьовър, казваше на всеки, гледайки
в галериите на своите вътрешни залези.

НАДЕЖДА

Би трябвало веднага да се каже, че всичко това
е описано много пъти :
море със своите ямби
на езика на солта, миризма на борове
и неговите сгради запалени
Улиците пулсираха в ждрелото на фасадите
високо във въздуха, и стадо кози
като мисълта за края на времето. В предградията
които по стръмната пътека слизат в маслиновите горички. започваше флоралната литургия на пролетта.
Отново и отново можеш да се върнеш
към известното четиво с твърда подвързия
на най-горния рафт, където паякът плете.

Седя на масата в сянката на гигантската липа.
Светлината получава отпечатъците на нейните
подземни познания.
Над черното небе на двойно espress-о расте
Всъщност, единственото нещо, което имаш: върщанията. повторен свят подписан с нашите занимания
за смисъла. Мога ясно да чуя как над мен
Солта, боровете и козите са тук с цел светта да
библейската радост ври в малките сърца на птиците
прилича на дом, в който се завръщаш отново,
като прах по рафтовете с четиво за извънкласно четене.
Докато не повярваш че, разбира се, домът
стана свят: свят неясен и подвеждащ,
като спомени за някой
който цяла нощ чака и плете.

Да, жива съм!
Времето се скри
В малкото гнездо
На най-високия клон.
Моето време.
Въпреки палавите пеперуди,
Които откраднаха въздуха ми,
Аз дишам и леко крачам
Към натежалите думи-магьосници...
Утре ще е по-добре!
Слънцето отново ще се роди!
Вятърът пак ще пее приспивна песен!
Не се тревожи, жива си!
Черния образ на истината е тук, под ръката ти...
НО…
Камъчетата на другия образ ме спъват,
Лъжата наднича зад очите на вярата.
Зная, че съм жива!
Вървя напред горделива,
Своя, силна, велика…
Под ходилата чувствам и истината и лъжата.
Прегръщам далечинта със стоманен поглед.
Бавно…Тихо…
Като раздробен призрак…
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ХРАБРОСТТА И МОРАЛНОСТТА НА
СИМЕОН КОСТОВ
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Симеон КОСТОВ: „ДНЕС ЩЕ СТАНЕ ДРУГ ПЪТ“ - афоризми

С

имеон Костов е Док Холидей на
нашата сатира, който дойде тихо и
влезе в легенда. С хумора се защитава,
а със сатирата атакува. Дълго прицелва,
бързо изстреля светкавични мисли и
прецизно улучва.
Костов е доайен на нашата афористика, който престижа си на значим
афористик изграждаше в тишина.
Търпеливо, отдадено, упорито, умело,
крачка след крачка. Не толкова с
присъствието си на страниците на вестници и списания и в интернет порталите, а проблясна там, където е най-важното – в книга. Неговите афоризми са
като слънчеви лъчи, които разбиват
тъмнината.
Пред нас е един от най-добрите сборници с афоризми в последно време,
който е комбинация от мисловни и
сатирични послания. Очевидна е сериозна работа, която е резултат от усърдно
размисляне на автора, умело оформяне
и прецизно формулиране, както и съставяне на думите. /Животът е преходно
състояние, което не предвестява
добро/.
Авторът е изградил автентичен
собствен стил и му остава верен през
изминалите десетилетия. Обхваща
широк кръг от теми, което говори за
неговия интерес и енциклопедичното му
знание. /Книгата ми бе най-сигурното
убежище, но и тук се вмъкнаха: червеи,
молци, канцеларски мижитурки.../

Костов не е само строг към другите,
но и към себе си, и заради това е правил
строг избор кои негови мисли ще се
намерят между кориците. От своите
„монументални изречения“ е отхвърлил
излишните думи, а от книгата - по-малко
успешните афоризми. Всяка дума е
на своето място, което внимателно й е
присъдено. Думите в тази книга са във
взаимно съзвучие, не само по знание, но
и по звука си. Афористикът постоянно е
имал предвид онова, което изтъква Александър Попович, че изкуството на писането е изкуство на триенето.
Заради това изразителността е отличителна черта на нашия афористик,
който се изказва крайно прецизно и
ясно, така че чрез взаимодействието
между писателя и читателя се формира
критична маса, която довежда до гърмеж
в съзнанието. /Повече никой и не питам
как е. Неприятно е и на него и на мен/.
Храбростта и моралността представляват основните отличителни черти на
литературното творчество на Симеон
Костов, афористик от старата гвардия
с нови идеи. Той е творец с голямо
въображение, който в художествения си
поход експериментира, прилага художествени иновации и непрекъснато търси
по-добри решения. Неговите афоризми
са резултат от рефлексия и медитации.
/Извади истината на светлината на
деня. Мракът веднага погълна и него и
истината/.

За да бъде ясен, авторът
се изразява двусмислено, за
да каже повече, съобщава
кратко. Говори езопски,
за да опише зверски поведения. Неговите афоризми
са зрели, уеднаквени по
качество и различни по
тематика. Наблюдава и
есеизира в едно изречение.
Проникновено и духовито
разчленява постъпките на
властта, но и на поданиците. /Всички народи имат
свои глупости, но нашите
са най-умни/. Афоризмите
от перото на този писател
съдържат движеща енергия,
оригинална емоция и
свежест, не само същински,
но и по форма.
Почти всички афоризми
в тази книга са двусмислени,
съдържат двойно дъно,
парадоксът им придава дълбочина и
мистерия. /Не пипай в моите кръгове каза Архимед. И ти в моите – каза господарят/.
При всяко четене се откриват все
повече нови значения. Истинското
значение, скрито в афоризма, надминава дословното, позволявайки всеки да
намери нещо свое в него.
Афоризмите на Симеон Костов са
подправени с хумор, субтилна ирония,

Изложба в Цариброд

Експонира сдружението на царибодските художници

И

зобразителното изкуство в Цариброд е живо! Това по най-добрия
начин показа изложбата на местното
сдружение на художниците, която бе
открита в навечерието на Нова година.
След като лани за първи път след десетилетия нарушиха традицията да
експонират в този период от годината,
членовете на сдружението, в което са
предимно хора без формално художествено образование, съответно самодейни художници, този път с качеството
на творбите си, както с техния брой,

въодушевиха многобройните любители
на художественото изкуство в общината, които изпълниха местната галерия
„Методи Мето Петров”.
Представиха се следните членове на
сдружението: Весна Николова, Антоанета Слагало, Ана Стоянович, Зоран
Лозев, Новица Алексов, Саманта Михаилович, Видойко Петров, Славча Арсенов,
Драган Стратиев, Цветан Каменов,
Ивица Николов, Таня Джорджевич,
Деян Димитров, Иво Томов, Стефан
Павич, Николета Здравкова и Емина

Иванова. Като гостенка участва и художничката от България Ася Коларова.
Що се отнася до изобразителните
техники - имаше масла, чертежи, творби,
сътворени върху стъкло, дърво и др.
Мотивите в творбите също бяха най-различни - портрети, пайзажи, натюрморти, икони, абстракции...
Сдружението се погрижи да отпечата
и каталог по случай изложбата. Това бе
23-ата му годишна изложба.
Б. Д.

острота, духовит парадокс, комична
илюзия. /Законът на Мърфи – Ако
се страхуваш, че държавата ще ти
намали пенсията, не се тревожи, ще я
намали/. Редовете пред нас са кристално
ясни. Това не са аморфни фрази с
мътно значение, които са характерни за
поезията на неталантливи поети, речи на
политици и съобщения на правителства.
Универсалността е също така една
от отличителните черти на афоризмите на нашия сатирик. /Всички вероизповедания проповядват, че Бог е
един. Достатъчна причина да воюват
помежду си от името на своя Бог/. Неговите остри изречения са приложими
и разбираеми в различни обстановки,
времена и простори. Те, като главен
ключ, отключават различни ключалки на
мозъка.
Четейки тази книга, откриваме
уникалността на мисленето, искреността
на чувствата, ерудицията на автора и
неговата вещина, които той е сложил
като щембел върху всеки афоризъм. В
своята литературна дейност Костов е
обемист. Общувайки с неговите мисли,
имате чувството, че сте докоснали широчина, че сте се гмурнали дълбоко и
кацнали на върховете. /Да не сме братя,
бихме живели като братя/.
Авторът на тази книга премества
границите към новото и бъдещото
и продължава онова най-доброто от
традицията на сръбиския и балканския
афоризъм. Както и всеки добър сатирик
характеризират го безпощаден цинизъм
и успешни остроумия. /Не бях свой човек
все докато не станах техен/.
Костов е духовит в пресъздаването
на едно време, а това го прави по-вярно
отколкото многобройни доклади,
анализи, мемоари или фейлетонни
публикации. Може би тъкмо афористичният подход на Симеон Костов е онази
халка, която свързва духовития сръбски
афоризъм с мисловните афоризми на
руснаци, българи, поляци, румънци и
други европейски афористични направления и школи.
Превод: Саша Рангелов
Александър Чотрич
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КУЛТУРА

Здраво деда Мане
Застуде и деда Лула поману да излази
у село. До нас си дойдоше комшията
Йова и жена му из Београд и сваки
дън седу Йова и деда Лула и си орате.
Йова завършил економию и работил у
Београд, у Електродистрибуцию. Имал
убаву плату, трособан стан у Београд,
ама си постегну ижуту у комшилъкат.
Додека работеше не даваше нищо лоше
да се продума за дистрибуциюту и деда
Лула га много не меришеше. Са продал
станат, купил два по-малечкьи и гьи
оставил на двата сина. И ньи умуал у
Диструбуциюту, имаю убаве плате.
(Оно кой у дистрибуциюту има лошу
плату, чистачката има по-голему плату
од доктора!!!). Йедън од синовете ишъл
три месеца та работил у Гьерманию, ама
му било много тешко и си дошъл. Теквея
убаве плате и текова клатенье ногье ко
що има у дистрибуцию нема тамо. Ка
съга рекоше дека че повекьаю пензийете
с 5%, Йова се само насмея и рече – не се
радуйте токлова. И си закюта. Нийе с
деда Лулу се само погледамо. Не мину
много време и рекоше дека струята
че поскупейе за 4%.. И поскупе преди
да зголеме пензийете. Изпада дека
пензийете ни че порасту само за 1%.
Ичера с Йову, додека пимо каве, почемо
на туя тему и он се насмея и рече.
– Затова ви реко да се не радуйете
много. Я знам дека държавата първо
изпланира ко че узне парете, па после
гьи дава. У това време утропа комши
Станоя. (Оно смо нийе сирома, ама он
и бабата су га зачучульили. Муку муче с
15 илядаркье пензию месечно). Стиснул
Станоя куп ретийе и ка седе рече на
Йову:
– Комши, ти си работил у Дистрибуциюту, може ли да ми обясниш те
тия рачуни. У мойето и бабиното село
имамо старе иже. Идемо неколко пути у
годинуту, свитнемо сиялицу, а иначе не
трошимо струю. Ретко ка и преспимо.
Немамо телевизор, а рачуни си дооде за
село и у ньи и такса за телевизию! Йова и
не погледа рачуньете, а му рече:
- Комши, нема кво да гледам, знам кво
йе написано. Че ви кажем дека Дистрибуцията йе държава у държавуту и си
праве кво сакаю, ама йе све у договор с
държавуту.
– Па има ли посебна математика за
струюту, пита Станоя. Я сам учил дека
било кой брой ка се помножи с нулу

дава нулу. Па ко ка йе потрошня нула и
се помножи с 20% и със 7,5% за дисрибуциюту не йе нула? И кико ка не седим
у село и немам телевизор морам да
плачам претплату за телевизию. Колка
у исто време седим дома и на две места
у село?!
– Па комши, що не одявите струюту у
село ка ви не требе, пита Йова. Или бар
на две године?
– Е, уздъну Станоя. Идо да гю одявим,
а оно требе сагласнос од сви наследници. А наследници пърснули по цел
свет – од Америку до Аустралию. И не
гьи интересуйе наша струя и не плачаю!
Па ко дистрибуцию ка плачам не интересуйе кой плача, а ка да одявим – требе
съгласнос од сви!?
- Има си правила и они тека работе,
рече Йова. Това що се не слагате, они не
су криви.
– Па немой да плачате, умеша се Лула
и они че ви исечу струюту. Тека и тека не
гьу користите.
– Ма нейе тека – рече Йова. Че му
одсечу струюту, ама нема да одсечу
таксете. Оне че си иду и че им се трупаю.
И накраят мора некой да плати – може и
праунуци.
- Ма да не су запослили у Дистрибуциюту ко у пощуту певачи, политичари,
глумци и кой знайе кикве белосветскье
але и таксете да иду за ньи? – нашали се
деда Лула.
- Нищо чудно, рече Йова, много незаработене паре улазе у Дистибуциюту,
ама и много излазе на малата врата. Това
йе държавна тайна, нали и Дистибуцията йе държава.
- Па у Дистрибуциюту платете су
много големе у односу на другьите работници у Србию. Я мислим да су незаработене, ко мислиш ти Йово, пита га Станоя.
- Кво да ти кажем, насмея се Йова. Ка
я работейео, беоше заработене, а за съга
не знам.
И тека деда Мане, разправляше се
комшийете до големи ручък за Дистрибуциюту и платете у ньу, за пощуту и
за много работе у държавуту, а ка си
пойдоше я гьи пита кво су решили, а
Станоя стисну рамена и рече.
- Кучищата лаю, ама караванат си иде.
Айд у здравлье деда Мане. Поздравля
те и деда Лула.

Баба Суска

Издателската дейност на НБ „Детко Петров” за 2020 г.

Запланувани четири книги
Н
ародната библиотека „Детко
Петров” е единственото издателство
в Царибродска община, което публикува
книги на сърбски и на български език.
От програмата за дейностите на ведомството, която получи зелена улица от
Общинската скупщина на последната
й сесия, се вижда, че библиотеката през
тази година възнамерява да публикува
следните книги: третата част от монографията на Цветко Иванов за село Борово,
Библиографията на списание „Мост” на
Елизабета Георгиева, сбирка от етнологически записки под название „Огреяла
ясна месечина” на Цветанка Андреева,
както и хумористичните записки под

название на „Гердан от маниста” на
Момчило Андреевич.
В програмата за дейности на библиотеката за тази година, по-точно в онази
нейна част, в която се говори за издателската дейност за тази година, се казва и
това, че е възможно да бъдат публикувани и други книги, стига да се обезпечат
средства от дарители или спонсори.
В реализирането на издателската
дейност за тази година се очаква добро
сътрудничество и подкрепа от Националния съвет на българите в Сърбия, е
посочено в програмата.
Б. Д.
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Наградата на
„Политика“
отива при
Перица
Донков
З

а своята изложба „Сляпа вяра“,
състояла се през октомври месец
в Къщата на лауреатите в Белград,
Перица Донков получи наградата на
„Политика“ – „Владислав Рибникар“
за най-добра изложба през 2019 година.
Журито в състав Лиляна Чинкул,
Гордана Добрич, Уна Попович, Саша
Янич и Мария Джорджевич беше
единодушно при гласуването, че наградата „Владислав Рибникар“ трябва да
бъде в ръцете на Перица Донков.
Наградата се дава за 7-ми пореден
път и се състои от грамота и парична
премия, които ще бъдат връчени на 25
януари Деня на „Политика“.
Перица Донков е роден в с. Мъзгош
през 1956 година, един е от най-добрите представители на неоенформел
в Сърбия. Преподавател е в Художе-

ствената академия в Ниш и зад себе има
34 самостоятелни изложби в Сърбия и
чужбина и участие в над 200 колективни
изложби. Като художник е получил 14
национални награди.
С. Дж.
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МОЗАЙКА

Предстоят ни Богоявление
и Събор на св. Йоан

П

родължаваме да прославяме нашия
Спасител Исус Христос. На (6/19
януари) ще честваме един от най-древните християнски празници - Богоявление, наричан още Кръщение Господне.
И двете имена на празника обозначават
две събития, които са се случили, когато
Христос излиза на проповед. На Богоявление св. Йоан Кръстител е кръстил
Божия син в река Йордан. Трябва да
знаем, че всеки чрез светото Кръщение
бива осиновен от Отца на Светлината,
чрез заслугата на Сина и чрез силата на
Светия Дух.
Ето какво е станало на този специален
ден: Когато се изпълвала тридесетата
година от земния живот на Исус Христос
и настъпвало времето на Неговото Божествено явяване пред израилския народ,
тогава, както говори Евангелието, «биде
слово Божие към Йоана, син Захариев,
в пустинята»’ - слово, което го изпратило да кръщава с вода и му възвестило
знамението, по което той трябвало да
познае дошлия в света Месия. За това
говори в своята проповед сам Кръстителят с думите: «Оня, Който ме прати
да кръщавам с вода, ми рече: над Когото
видиш да слиза Духът и да остава върху
Него, Този е, Който кръщава с Дух
Свети».
Йоан, покорявайки се на Божието
слово, обиколил цялата страна около
Йордан, проповядвайки «покайно
кръщение за опрощаване на греховете“.
И «всички се кръщаваха от него в река
Йордан, като изповядваха греховете си».
Тогава дошъл и Иисус от Галилея. Той
пристигнал тъкмо по времето, когато
Йоан възвещавал за Него на народа,
говорейки: «След мене иде по-силният
от мене, на Когото не съм достоен да се
наведа и развържа ремъка на обущата
Му; аз ви кръстих с вода, а Той ще ви
кръсти с Дух Светии».
Когато Исус доближил Йоан, той

Го възпирал с думите: «Аз имам нужда
да се кръстя от Тебе, а Ти ли идеш при
Мене?» Но Господ му казал: «Остави сега,
защото тъй нам подобава да изпълним
всяка правда».
При кръщението на Иисус се случва
чудо. В един миг над него се спуснал
Свети Дух във вид на гълъб, а от небето
се чул гласът на Бог Отец, който казал:
“Този е Моят възлюбен Син, в Когото е
Моето благоволение, Него слушайте”.
Така пред човеците се разкрили трите
лица на Света Троица – Отец, Син и
Дух Свети. Затова празникът се нарича
с две имена – Богоявление и Кръщение
Господне.
Освещаването на водата
Вярва се, че водата на Богоявление
спира, пречиства се, след което придобива голяма сила. Затова денят е известен още като Водици.
В спомен на кръщението на Христос,
който с потапянето си осветил водите
на цялата вселена, Църквата прави
водосвет – в храма за хората и над течащите води – морета, океани, реки,
езера. Народът вярва, че богоявленското
къпане лекува от много недъзи. Осветената вода, която се взема от храма има
освещаваща и обновяваща тялото сила
заради вярата на християнина в Бога,
а не заради някакви нейни „магически
свойства“. Св. Йоан Златоуст свидетелства, че тя не променя качествата си две
и дори три години. След освещаването
водата може да се пие всеки ден нагладно
до Отдание на празника Богоявление.
Християните се отнасят с голямо почитание към светата богоявленска вода. В
традицията именно тя е една от най-силните, най-мощните оръжия в борбата
със силите на злото. Затова след празника всеки християнин отнася в дома си
шишенце със светена Богоявленска вода
и го освещава - ръсят се домът, дворът,
хамбарите и оборите с животни, за да

Възпоменание
На 26 януари се навършват
ШЕСНАДЕСЕТ ГОДИНИ от
смъртта на нашия мил и
непрежалим

Вечна и блажена памет!
На 21 януари се навършват
ТРИ ГОДИНИ, откакто си замина
от този свят, за да живее вечно с
Господа нашият събрат

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ

митничар в пенсия от
Димитровград
(1934-2004)
Ние, твоите най-близки, винаги
ще си спомняме за делата ти,
които правеше за нас.
Поклон пред светлата ти памет!
Съпругата Миряна, синът Емил и
дъщерята Соня

АНАТОЛИ ПЕЦЕВ
(1973-2017)

С вяра си замина за другия свят.
Наслаждавай се на безмерната
красота и на вечения и блажен
живот сред ангелите!
От забрава ще те пазят твоите
събратя и сестри

бъдат здрави и “осветени” през годината.
Водата се съхранява през цялата година
на специално място близо до домашната
икона или кандилото. Могат да пият от
нея при телесни и духовни нужди, при
болест и душевни терзания, но е желателно това да става след поне еднодневен
пост.
И в Цариброд след Светата Литургия
и Великия водосвет ще бъде спазена
традицията изваждане на кръста от р.
Нишава. Ритуалът за пореден път ще се
състои край „Двумостовието“.
Честит и благословен празник на
всички!
Събор на свети Йоан, Предтеча и
Кръстител Господен
Понеже главната задача в живота
на светия Господен Кръстител Йоан е
изпълнена в деня на йорданското Богоявление, от дълбока древност светата
Църква е отредила за неговото възпоминание следващия ден подир този велик
празник. Той е наречен негов «събор»,
защото на това богослужебно тържество всички вярващи са призовани да се
съберат за молитвена прослава на този
«най-голям между родените от жени»
Божи пророк и праведник. Паметта
му се чества няколко пъти през годината, но най-тържествено се празнува
на 7/20 януари. И напълно подобаващо
е да се почете със специален празник
този, който послужил на тайнството на
Божественото кръщение, „като възложи
ръката си върху главата на Владиката на
всички“.
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Служението на св. Йоан Кръстител се
заключавало в това, че той бил пророк, т.
е. възвестявал на хората Божията воля. И
той завършил своето служение докрай,
до смърт се оказал верен на Бога.
Свети Йоан бил напоен с Дух Свети,
в светлината на който му се откривали
човешките грехове. И Предтечата изобличавал всички, които идвали при него,
посочвал им греховете. Той изобличавал даже царя - за това, че се оженил
за жената на своя брат. Йоан казвал,
че Ирод не постъпва добре, дава лош
пример на своите поданици. Е, нищо
не боли както истината, и Ирод искал
да убие Йоан, но се побоял, защото
той бил почитан от народа. И затова го
хвърлил в тъмницата, за да не му пречи,
за да може вече спокойно да пиянства,
да пирува, да се наслаждава на живота.
А подучена от дявола, неговата блудна
жена подучила дъщеря си така, че в
пияно състояние Ирод й се заклел да й
даде всичко, каквото поиска. И майка
й казала: поискай главата на Йоан
Кръстител. Защото самото му съществуване им напомняло за греха им. И така
св. Йоан Кръстител пострадал с радост
за истината, а благовестил и на тези в ада
явилия се в плът Бог, Който взема върху
си греховете на света и ни дава велика
милост.
Човек е дошъл на земята като съработник на Бога, какъвто е бил и св. Йоан.
Господ действа в този свят чрез хората.
Той би искал всички да бъдат верни
Божии раби, да изпълняват волята
Божия. Ако човек изпълнява своя дълг
докрай, той именно така засвидетелства
верността си към Бога. Духовниците ни
учат, ако искаме да се спасим трябва
честно да изпълняваме това, което ни
е дадено, да се отричаме от себе си и да
служим на ближния, да му принасяме
радост, да му оказваме любов, а няма
нищо по-висше от тази любов. В такива
прости, обикновени неща ние служим на
Бога, тогава и самите светци са близо до
нас и ни оказват помощ.
Подготви Д. Христова

Възпоменание
На 15 януари се навършиха
ПЕТНАДЕСЕТ ГОДИНИ
от смъртта на милата ни

На 23 януари се навършват ПЕТ
ГОДИНИ от смъртта на нашия мил и
непрежалим

от Димитровград
(1939-2005)
С много обич ще те носим в
сърцата си и ще помним
добрите ти дела!
Почивай в мир!
Съпругът Благой и
останалите роднини

Дните се нижат, а ние все още не
вярваме, че никога повече
няма да чуем твоя глас и да видим
усмивката ти.
Много ни липсваш!
Нека те пазят ангелите във
вечния ти дом!
Твоите най-мили: съпругата
Далматинка, синът Дарко и дъщерята
Драгана със семействата си

ЗЛАТА ТАКОВА

Възпоменание

ИВАН КОСТОВ
от с. Лукавица
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Сурвакарите пазят традицията
в Босилеградско

П

о традиция в навечерието на Православна Нова година сурвакари
(сироваскари) обхождаха домовете в
града и в селата в Босилеградско и пожелаваха на стопаните да им е успешна
настъпващата година.
В днешно време в „Сирова” ходят
деца, които с украсените си дрянови
клони леко потупват домакините по
гърба и им пеят песни за здраве, късмет
и берекет, а те ги даряват с пари, плодове
и други хранителни продукти.
По-рано сироваскари са били

предимно ергени. Групата са съчинявали
момчета маскирани като булка и младоженец, воденичар, котка, музиканти и
др. След като в зори приключат с обхождането на къщите, сироваскарите се
събирали на едно място и с получените
дарения правили гозба. Приготвяло се
„вариво” от кисело зеле, сушено месо и
сланина, и се варила ракия, а веселбата
продължавала до късните следобедни
часове.
П.Л.Р.

ПАЛЕНЕТО НА „БЪДНИКА“

Б

ъдни вечер бе отпразнуван с традиционното палене на „Бъдник“ пред манастира „Св. Димитрий“ и пред черквите в Цариброд и Желюша. Бройни хора
се събраха и в трите посочени светини, за да присъстват на богослуженията и да
почетат традицията. В манастира „Св. Димитрий“ вечернята отслужи отец Александър Джорджевич, след което освети и запали „Бъдника“. В Желюша това
направи отец Синиша Бувач, а за ритуала в Цариброд се погрижиха и двамата
свещеници.
След традиционното палене на „Бъдника“ всички присъстващи се запътиха
към домовете си, за да се съберат семейно край постната трапеза на Бъдни вечер, с
която приключват Коледните пости. Сутринта настъпи най-светлия християнски
празник Коледа.
Да припомним и това, че „Бъдникът“ е дървото, което символизира младия Бог,
който ще се роди в Коледната нощ, и който с любовта си ще затопли целия свят.

Мая извади късмета

И

тази година на Коледа (Божич) в
царибродската църква „Рождество Богородично“ бе спазен обичаят на
разчупването на Коледната питка (сръб.
чесница). Някъде обичаят се практикува
на Бъдни вечер, а някъде на Коледа, но
символиката е една и съща - на този, в
чието късче се падне парата, е отредено
най-голямото щастие през следващата
година. Божата воля бе тази година това
да стане семейство Джерджинови от
Желюша, по точно Мая Джерджинов,
която късчето от питата нарекла за своя
син.
Както за нашия вестник разказа
късметлийката, тя дошла на празничната Рождественска Литургия не заради
питката, а да уважи великия християнски празник и заради искрена молитва
на този ден. Тя смята, че сутринта й бил
даден знак, че ще се случи нещо хубаво.
Именно когато палила свещта за здраве
на сина й Димитрий една искра отлетяла към иконата на Божата Майка,
намираща се на стената в помещението
за палене на свещи. Обаче в тоя момент
тя не придала значение на това нещо, а
както казва по-късно осъзнала, че е било
знамение за прекрасното събитие.
След Литургията и обичая на
разчупването на Коледната пита Мая
търпеливо стояла на опашката, чакайки
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да си вземе нафора и късче от питата, от
която си взимат всички присъстващи.
Интересно е, че Мая късчето не взима
за себе си, а за сина си, и не го проверява на място, а го завива в салфетка и
си го занася вкъщи. Пристига вкъщи
и след известно време дава късчето на
Димитрий, но той казва, че си е нейно
и тя трябва да потърси парата, тя обаче
настоява той да го направи.
„Когато синът ми каза „Ето я парата!“,
в първия момент с мъжа ми Ненад не
му повярвахме, защото мислехме, че
се шегува. Но когато видяхме парата
и разбрахме, че това е действителност,
настана една обща веселба в семейството
ни.“ – сподели Мая и добави. „За мен
това представлява едно щастие, каквото
несъм изживяла досега. Благодаря на
Господа и на Божата Майка, че избраха
точно мен и моето семейство да ни дарят
с такава радост. За мен това са истинските ценности в живота, а не материалните богатства.“
На Мая и на семейството й пожелаваме годината пред тях да бъде изпълнена с радости, а според това как
започна, вероятно и ще бъде така.
Нека да добавим още, че Коледната
пита за църквата, както и предишните
години, приготви пекарната „Оги“.
Д. Х.

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

•
•
•
•
•
•
•

Директор на Издателството и гл. и отговорен редактор: Мила Васов
Редакция: Бобан Димитров, Петър Рангелов, Даниела Христова, Сунчица Бойков и Снежана Джелич
Технически редактор и компютърен дизайн: Ивица Миленкович
Електронна поща: prelombratstvo@gmail.com • Телефони: Директор: (тел./факс) 018 242-700,
Вестникът излиза два пъти в месеца. Ръкописите не се връщат.
Собствени приходи 330-3002545-68, CREDIT AGRICOLE.
Печата: “Свен”, Ул. “Стоян Новакович”, 10, 18000, Ниш, тел./факс +381 (18) 248 142

