
НЯКОИ ОТ РЕАЛИЗИРАНИТЕ ПРОЕКТИ НА  НА ПРОГРАМАТА НА ЕС 
„ПРОГРЕС” В ОБЩИНА БОСИЛЕГРАД 

  

                                             
По символичен начин, с формиране на „най-дълго хоро” участниците на международния 
фолклорен фестивал „Босилеградско краище пее и танцува”, на чело с кмета на община 
Босилеград Владимир Захарийев, испратиха съобщение с послание за мир и 
сътрудничество между балаканските народи. В хорото бяха представители и на 
православното и ислямско вероисповедание, от всички национални мълцинства които 
живеят в Босилеград както и останалите гости на фестивала. 
 

                      
       
„Босилеградско краище пее и танцува” е третия пореден международен фестивал, който се 
проведе в Босилеград от 27. юли до 02. август 2011.г където участваха повече от 20 
фолклорни ансамбли от различни страни на Сърбия, Македония както и от Франция. 
Една от ценностите на фестивала е събирането на танцьори от различни краища и по този 
начин показва, че въпреки различието в културното наследство на фолклорните танци и 
народните носии от всички етнични групи, които имат доста взаимни  съвпадения. „В 
Босилеград няма много такива манифестации, а ние се през цялата година готвим как да се 
представим в най-добра светлина. Фестивала получава епитет на най-голямо 
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традиционално и културно събитие в нашия град и от голямо значение е, че младежите от 
всички краища другаруват в Босилеград.” – каза кметът на община  Босилеград Владимир 
Захариев.   
      

               
 
Подкрепата на тазгодишния фестивал подсигури Европейския съюз и Правителството на 
Швайцария чрез Програмата на Европейското партньорство с общините – ПРОГРЕС, а 
дял от средствата бяха подсигурени от Правителството на Република Сърбия и община 
Босилеград. 
 
 

 
 
В градината на Лила Митова почти всеки домат тежи поне половин килограм. 
Домакинята  с гордост казва , че до скоро тук са раснали само плевел.Тя представлява 
едно от 25-те ромски семейства, които през 2011. година чрез проекта на 
неправителствената организация  „Оптимист”и общтина Босилеград с подкрепата на 
Европейския съюз и Правителството на Швайцария, подсигуриха на семействата си 
сезонна работа и храна.   

Заедно до плодородните ниви 
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„Един ден ни повикаха од Центъра за социялни дейности и казаха, че е започнал проектът 
„Градинари”. Ще поличите семена за картофи, боб, цвекло, лук, тикви, моркови и расад за 
домати, зеле чушки, краставици. Аз и мъжът ми веднага се включихме. Ние имеме пет 
дъщери и живота ни нее лек. Дадоха ни безвъзмезно нива, където ще садиме, механизация 
и тор. И ето ги резултатите!”-с усмивка каза Лила. 
За осем месеца, 117 пряко ползващи, усавършиха своите познания за работа в 
селскостопанство, как да сеят, плеват, напояват и слагат тор. По този начин допринесоха 
за ревитализиране на селата. От друга страна босилеградското население още веднъж ни 
припомни за тежкия живот на ромите и даде ни възможност да покажем своята 
солидарност. От голямо значение е това, че повечето жени бяха носители на проекта (22 
от 25). 

 
 
„Почти половината, от парцелите определени за обработване, бяха изоставени и години 
назад необработвани. Помогнахме на хората които тежко живеят и дадохме им да ползват 
2,4 хектара почва и същевремено посредничестваха при регулирането на договора между 
собственика и ползващия. 



               
 
Организацията „Оптимист” беше гарант за този договор”- казаКирил Кирилов, мениджър 
на проекта „Градинари”.   
 

                
 
В Босилеград живеят около 400 роми. Както и в останалите части на страната, техното 
положение е незавидно, а бедността, селския живот и липсата на образование, допринасят 
за съмнения и недоверия към междинното население. 
Стъпка по стъпка, положението се мени. Накрая на проекта „Градинари”, проведе се 
трибина, където участваха представители на общината, Центъра за социялни дейности, 
образователни институции, здравеопазването и медиите които дадоха съгласие да се 
осъществи донасяне на Акциония план за ромите. Въз основа на това , организацията 
„Оптимист”, е подсигурила средства за продължаване на проекта и покупка на оранжерии 
и логистична подкрепа за одглеждане на зеленчуци. „Това  е един от проектите 
реализиран в обхвата на фонда за участие на гражданите на Европейското партньорство с 
общините – ЕУ ПРОГРЕС, чрез който се видя как с общи усилия на цялито общество 
могат да улеснят живота на хората в тежки условия. 



                              
                         
 Беше представена работата на селскостопанственото имущество в местата с много 
изоставена, плодородна почта, подобрени са възможностите за някъкви доходи на най-
заостаналите населения, а дългосрочно гледано, стартира инициятивата за решението на 
проблемите на ромите в Босилеград. На края можем да отбележим, че усилията на 
локалната оганизация могат да мотивират голям брой учстници да истински допринесът за 
развитието на своята община, а това трябва да бъде мотивация за всички нас”- каза Грем 
Тиндал, мениджър на ЕУ ПРОГРЕС. 
 

                 
 

             



    

ЕУ ПРОГРЕС и общината подсигуриха 18 милиона динара за реализация на два проекта 

Камион за смет и Център за обслужване на граждани 

ПРОГРЕС - Програма за европейско сътрудничество с общините, и Босилеградска 
община подсигуриха 18 милиона динара за реализация на проекта “Център за 
предоставяне на услуги на гражданите в общинското управление”, както и за 
купуване на камион за смет и подобряване условията за изкарване на боклука от 
града и село Райчиловци. 

За обслужващия гражданите център ще бъдат 
изразходвани 7,2 милиона динара. Общината 
даде 1,1 милион, а останалите пари подсигури 
ПРОГРЕС от Европейския съюз и 
правителството на Швейцария. Проектът 
включва и изграждане на три нови етажа в 
продължение на задната част на обекта на 
общината, в които ще бъдат поместени офиси 
на някои служби в общинското управление и 
една голяма зала за заседания. Общината вече 
обяви обществена поръчка за избор на фирма, 

която да изготви проект за изграждане и уреждане на обслужващия център и на другите 
помещения. Очаква се до един месец проектът да бъде готов, след което да започне и 
реализацията му. В бъдещия център гражданите ще имат възможност на едно място да 
подават искове и да получават всички търсени документи от общинските служби. Освен 
купуването на камион за смет за нуждите на комуналното предприятие “Услуга”, чиито 
екипи все още изкарват боклука с един стар трактор, проектът включва и подсигуряване 
на 100 големи контейнера и изграждане на бетонни основи, върху които те ще бъдат 
поставени, както и купуване на около 200 метални коша за боклук. Тези дни ще бъде 
обявена обществена поръчка за купуване на камиона, а след това и за подсигуряване на 
контейнерите и кошовете. 
  

 "Братство" брой 2334 (28.10.2011) 

                                                            
           
 
 
 

 

 


