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ОПШТИНА У ХУМАНИТАРНОЈ АКЦИЈИ

Сасвим природно
Читава Србија могла је у емисији Сасвим природно Јована Мемедовића, великог пријатеља Босилеграда,
да се увери како су добра воља, ентузијазам и велико срце довољни да се помогне људима у невољи

К

ао што је и обећао почетком године, председник општине Владимир
Захаријев помогао је по једној породици у селима Ржана, Рикачево и Буцаљево. Поред донација које је обезбедила
Општина Босилеград и њена јавна
предузећа у договору са Центром за социјални рад, Захаријев је дао немерљив
допринос анимирању донатора и људи
добре воље како би се помогло породицама Денче Спасова из Ржане, Саше
Брањовичког са деветоро деце из Рикачева, и социјално угроженој породици из Буцаљева. Акцију је медијски
пропратио Јован Мемедовић из РТС
(емисија о овом догађају емитована је
на РТС 8. децембра), а он и његови домаћини из општине свуда су дочекани
са одушевљењем.
- Општина и председник Захаријев
дају пример како треба да се ради – каже гост из Београда Јован Мемедовић.

изградњу куће дали су Дирекција као
извођаћ радова и донатор и ЈП Услуга,
а комплетан намештај и сву другу неопходну опрему помогла су 22 донатора уз договор са општинским руководством. Сву логистику са својим активистима дало је СД Младост уз медијску
пратњу Центра цултуре и новинар Ни-

кола Лазић, уредник у недељнику
Врањске.
У јануару ове године екипа емисије
Сасвим природно посетила је први пут
Босилеград. Тада је направљен договор
са председником општине, постављени
су приоритети и зацртани циљеви
којим породицама у овој општини

ДУХ ПРОШЛИХ ВРЕМЕНА

Организатор и главни финансијер
ове хуманитарне акције је општина Босилеград преко Центра за социјални
рад. Огромно и несебично залагање за

Гостољубива породица Денче Спасова
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најпре треба помоћи и на који начин.
После десетак месеци, 16. и 17. новембра, дошло је до поновног сусрета.
Једна стара воденица је обновљена и до
ње је направљен пут. Општина је покренула велику радну акцију где је доведена вода до породице са деветоро
деце, а стигли су и још неки поклони.
Ипак посебан подухват било је изградити и нову кућу из темеља за угрожену породицу Христов.
Заједно са новинарском екипом из
Београда уследио је обилазак ове три
локације.
Експедеција коју су предводили председник Захаријев и Јован Мемедовић,
најпре је обишла поридицу Спасов у
Ржни. До тог села изграђен је пут, а стара воденица обновљена и до ње направљен прилаз по стрмом и неприступачном терену.
Од куће домаћина Денче, спуштајући се низ идиличан
крајолик булдожерима пробијеним путем, па преко новосаграђеног мостића, долази се до воденице изграђене од
дасака, на подзиду од камена и покривене сламом. Подсећа
на стара времена када су воденице користили наши дедови
и баке. Обновљена је средствима из општинског буџета пре-

“

Општина и председник
Захаријев дају пример како
треба да се ради
Јован Мемедовић

ко Дирекције и ЈП Услуга.
- Био сам упоран да воденици вратим дух прошлих времена. На моју срећу, проблем је решен тако да млин ради пуним капацитетом, а то је и потврда како општина и њена
јавна предузећа воде рачуна о историјском наслеђу – каже
Денча и истиче помоћ Страшка Апостолова, директора Дирекције..
НЕОБИЧНА НАГРАДА

Пошто смо се окрепили у овој домаћинској кући, кренусмо на други крај општине – село Рикачево- где је Општина
покренула још једну велику радну акцију - за довођење воде до породице Саше Брањовичког са деветоро деце, која је

Воденица,
дух прошлих времена

Деца су се највише
обрадовала лоптама:
Рикачево

добила још неке поклоне, а деца су се највише обрадовала
играчкама, лоптама и компјутеру.
Довести воду до куће нимало није био лак задатак. Са лопатама, грабуљама, крамповима, од безводног корита па све
до извора у подножју старе букве, скоро цела локална самоуправа изашла је на терен. Све то не би било ништа необично да део трасе водовода није морао да прође неприступачним тереном, кроз шуму. По жутом лишћу и стрмим стазама, око 60 радника локалне самоуправе показало је сналажљивост, али и тимски дух. Ударнички су копали, а затим затрпавали црево.
За само један дан затрпали су стазу дугу 2,6 километара,
а домаћини су организовали ручак за све. Главни јунак ове
акције је Владимир Захаријев, председник општине без чије
идеје и залагања не би дошло ни до реализације пројекта.
- Општина је преко Дирекције обезбедила пластично црево које смо сами финансирали и организовали радну акцију
да помогнемо Саши да добије воду за своју велику породицу.
Александар Стоилков, отац деветоро деце није крио радост:
- Захвалан сам свима који су помогли мојој породици.
Након напорног дана, екипи из Београда омогућен је кратак предах и освежење у ресторану „Моника“. Новинарска
екипа је затим посетила оближњу зграду Центра културе. У
мрачној сали без публике чула се тиха музика и мушки глас
који је најављивао позоришну представу „БОСИЛЕГРАДСКИ
ТКМЕЖ“.
Завеса се отворила, а на подијуму аматерски тим, глумци
из Босилеграда у старинској гардероби, а у главној улози, на

Босилеградски ткмеж за Мемедовића
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Породица Христов од сада има нормалне услове за живот

велико изненађење гостију из Београда, председник општине!
- За само три дана, спремили смо овај
позоришни комад о старом обичају
просидбе девојке, у част нашег брата
Мемедовића – поносан је Захаријев.
Сат времена касније, екипа се већ нашла у селу Рајчиловци, а мноштво мештана сјатило се да ужива у приредби
фолклорне секције СД Младост и КУД

ДОНАТОРИ
БУЦАЉЕВО

ЈП „ Дирекција за грађевинско земљиште
и путеве“ - Босилеград
О.Ш „Георги Димитров“ - Босилеград
ЈП „Услуга“ – Босилеград
С.Т.П.Р „Анитекс“ – Босилеград
С.П.Р „Нагард“ – Босилеград
С.Т.З.Р „Моника“- Босилеград
Д.О.О „Ибер“ – Босилеград
А.Т.П „Тасе Турс“ – Босилеград
С.Т.Р „ Јоска комерц“ – Босилеград
П.Т.П.Р „Коле“ – Босилеград
С.Т.А.Р „ Брест“ – Босилеград
СД „Младост“ – Босилеград
С.Т.У.Р „Петра“ - Рајчиловци
Д.О.О „ Дрвопродукт “- Коцић
С.П.Р „ Дрвопромет “ - Млекоминци
С.П.Р „ Мил промет “ – Љубата
Д.О.О „ Веселиновић “ – Владичин Хан
Установа Центар културе „Босилеград“ –
Босилеград
Мирјана Васева – Радичевци
Бранислав Јањић – Врање
Марика Буцаљевска – Буцаљево
Јован Мемедовић - медији
Породица Ћулум - Футог
Саша Миланов са сарадницима
Д.О.О. Пандрц комерц - Подунавац
Мил промет - Љубата

ВОДЕНИЦА

ЈП „ Дирекција за грађевинско земљиште
и путеве“ - Босилеград
ЈП „Услуга“ - Босилеград
Миодраг Јакимов – Босилеград

ВОДОВОД

ЈП „ Дирекција за грађевинско земљиште
и путеве“ – Босилеград
СД „Младост“ – Босилеград
С.Т.П.Р.“ Јасна“ – Босилеград
С.М.У.Р. „Липа“ - Босилеград
Д.О.О „Ана“- Рајчиловци
Д.О.О. „Веселиновић“ - Владичин Хан
Породица Ћулум - Футог

Босилеград, који су припремили богат
културно уметнички програм. На сцени су се смењивала народна кола, игре,
песме и глумци у скечевима. Зујале су
камере и севали блицеви праћени
осмесима одобравања и понеким узвиком одушевљења.
Да се у новинарској каријери могу
поред награда добити и другачија, необична признања, потврђује и пример
Јована Мемедовића, који је на поклон
добио живу кокошку.
Чим су утихнули последњи тактови,
кренули смо назад, а аплауз се још дуго чуо иза нас...
СУЗЕ РАДОСНИЦЕ

Највећи подухват остављен је за сутрадан, када је екипа дошла у Буцаљево, где је сиромашној породици Христов изгађена нова кућа. Акцију су покренули председник Захаријев, општинска јавна предузећа и Центар за
социјални рад, а подржао је и медијски
пропратио Јован Мемедовић. Породица Христов је пре ове хуманитарне акције живела у трошној кући са земљаним подом, без воде и елементарних
услова за живот. Јован Мемедовић новинар РТС-а, први је упознао јавност са
тешком судбином ове породице. Захваљујући председнику Захаријеву, јавнним предузећима Дирекција и Услуга,
која су у рекордном року изградили кућу, али и донаторима, данас ова породица има нови топли дом. Општина је
помогла да се прокопа пут до куће, а
председник Скупштине општине Саша
Миланов са сарадницима донирао је
комплетну електроинсталацију у кући.
За ову шесточлану породицу тако је
почео нови живот обасјан сунцем. Нови кревети, уређаји за домаћинство, купатило, намештај... заменили су њихово покућство које као да датира из
средњег века. Христови више неће
стрепети да ли ће им плафон пасти на

Весеље после
завршеног посла:
Буцаљево

Локална самоуправа у акцији:
постављање црева за воду

главу док спавају, а кроз пукотине у зидовима увући нека животиња. На лицима ових људи мешају се радост и неверица. Док разгледају свој нови дом, не
могу да сакрију срећу, они који никада
нису имали удобну и топлу постељу,
купатило, праву кухињу, столове и столице... Емоције просто навиру и код
свих који су дошли да поделе срећу са
овом породицом, сузе радоснице и
осмеси главни су утисак.
Ристи, оцу ове породице, кључеве куће уручио је Владимир Захаријев.
- Поражавајућа је чињеницаје да у 21.
веку деца немају елементарне услове
за живот, као што је до сада био случај
са Христовима. Деца не траже много,
мало љубави, топао дом, пристојан оброк и понеку играчку. Често њихови
родитељи нису у могућности да им
обезбеде основне ствари, али има нас
који можемо и морамо то да урадимо –
каже Захаријев.
Општина је помогла да се прокопа
пут и омогући прилаз до куће, као и
прикључак на електро мрежу. Свечаном усељењу присуствовали су локални званичници на челу са председником Захаријевим и донаторима.
Прича о породици Христов је изазвала јаке емоције, а председник се у име
општине захвалио свима који су подржали ову велику хуманитарну акцију..
Овако велики догађај није могао да
прође без весеља које је увеличала музика и фолклористи СД Младост
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ПРЕДРАГ ТРАЈКОВ, ДИРЕКТОР ЈКП “УСЛУГА”

Од водоснабдевања
до изношења смећа
Кад се ради,
ради се

Без дивљих
депонија:
Трајков

И

механизација и запослени су у потпуности спремни за
предстојећу зимску сезону у погледу обавеза за одржавање локалних путева, чишћење градских улица и тротоара – каже наш саговорник.
ЈП” Услуга” је преузела обавезу за одржавање путних праваца од Горње Лисине и Доње Љубате, а ту спадају села Мусуљ, Барје, Плоча. За овај посао биће задужен булдожер ТГ
140, док ће улице у Босилеграду и селу Рајчиловци одржавати машина КМ 251.
- На одржавању и чишћењу локалних некатегорисаних путева са нашом оперативом тренутно изводимо радове на
подручју Караманица - Г. Тламино- Д. Тламино, а ових дана
прелазимо на територији Бистар – објашњава Трајков.
На локалном путу према Д. Љубати, Г. Љубати и Мусуљу

Радови на
цевоводу

извршили смо насипање и израду пропуста копањем јазева
и вада.
Изградњом водоводне мреже од главног централног система МЗ Извор до села Белут , око 45 домаћинстава овог села за шест месеци имаће стабилно водоснадбевање.
- Овај посао радимо у партнерству са ЈП Дирекција, који
финансира општина – каже Трајков и додаје да је квалитет
воде и у самом граду веома високог квалитета.
Радови на водоснабдевању су започети и у селу Милевци
укопавањем црева, где ће се створити услови за снадбевање пијаћом водом за већи део мештана, а оставиће се могућност довођења воде и за преостала села.
Трајков са поносом истиче да у Босилеграду и околини нема дивљих депонија:
- Једном седмично прикупљамо, одвозимо и депонујемо
комунални одпад. Општина Босилеград и ЕУ Прогрес донирали су комуналну опрему од 1.700 канти, 80 контејнера и
специјално возило за одвоз одпада, тако да у граду нема
дивљих депонија. За све наше активности и пословне резултате је заслужно општинско руководство са којим имамо одличну сарадњу – истиче Трајков.
- Конкурисали смо преко општине у трансграничној сарадњи и за финансирање изградње цевовода Рода-Вода
вредности 18 милиона динара, а да подсетимо да је захват
са једном трасом цевовода и завршни резервоар са спојем
на градску мрежу већ изграђен, што је две трећине комплетног пројекта. Радимо пројекат изградње резервоара насеља
Добри Дол, чиме би се комплетирало 100 посто одрживо водоснадбевање у градском и приградском делу општине, чиме се ствара могућност да се у летњем периоду више у рад
не пуштају резервне пумпе
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РАЗГОВОР: СТРАШКО АПОСТОЛОВ, ДИРЕКТОР ЈП ДИРЕКЦИЈА

Спремни за зимску сезону
Зa зимску сезону припремили смо довољне количине соли и ризле за посипање путева. Радници и сва расположива механизација су спремни за чишћење свих локалних и некатегорисаних путева у селима и засеоцима

Завршићемо
све пројекте:
Апостолов

На припреми за асфалтирање на путним правцима
Босилеград - Две Реке и Рибарци- Голеш изводе се
земљани радови, израда пропуста и шахтова,
постављање ивичњака и уређење банкина.

У току су и радови зидања и бетонаже на специјалном
објекту намењеном за потребе радника рудника у Караманици. Тренутно смо ангажовани на копању и изради шахтова за водоснадбевање у селу Белут. То је један од најважнијих пројеката који ће решити проблем водоснадбевања у
овој МЗ. Пројектовање и радове заједно изводимо са ЈП
Услуга сопственом механизацијом и оперативом, средствима из општинског буџета.
Како је Дирекција пословала у овој години, да ли су сви
планирани радови реализовани и у којој мери?

У

Јавном предузећу Дирекција ових дана ври као у кошници. Наравно, у највећој гужви је директор Страшко Апостолов. То и не треба да чуди јер све у овој фирми мора да
буде спремно за случај невремена, и механизација и путеви. Разговор са њим смо, управо због тога, неколико пута
одлагали, а кад смо коначно отишли код њега разговор су
прекидали телефонски позиви и људи који улазе и излазе:
- Тако је увек уочи зивске сезоне. Посла је много а наша је
обавеза да свим грађанима изађемо у сусрет – као да се
правда Апостолов.
ЈП “Дирекција за грађевинско земљиште и путеве” у Босилеграду, основано 2002. године одржава око 900 километра локалних и некатегорисаних путева, регулише атмосферске воде у каналима и шахтовима, бави се уређењем
јавних површина и грађевинског земљишта. У саставу Дирекције ради погребна служба, мт:с представништво, стамбена изградња и пројектни биро, а у њиховом надзору је и
зелена пијаца.
Наш саговорник, Страшко Апостолов, струковни инжењер
машинства, директор Дирекције, подсећа да је предузеће
почело да ради са само три радника.. Данас, са 116 радника
и око 30 приправника, Дирекција је предузеће, које у сарадњи са општином, сервисира потребе грађана ужег дела града, као и најудаљенијих делова општине.
Које су вам тренутне активности?

- Добри путеви су приоритет у месним заједницама. Тренутно се завршава санација локалних некатегорисаних путева по месним заједницама: у селу Зли Дол, Доња Ржана и
Грујиници. После завршетка ових радова наставља се чишћење путева у с. Бресница. Завршени су радови на пробијању и чишчењу путева у Горњој Ржани и Милевци.

- Узимајући у обзир економску кризу, доста пројеката смо
започели и у наредном периоду следи њихов завршетак.
Као и ранијих година, општина је у оквиру своје финансијске моћи помогла и суфинансирала бројне пројекте локалних установа, где смо ми као подизвођач радили на изградњи три нова спрата у наставку задњег дела општинске
зграде, реновирању верских и школских објеката, били надзорни орган у изградњи новог моста и подизвођач у земљаним и припремним радовима, као и у низу других услужних
делатности по месним заједницама.
Ове године санирали смо око 80 одсто путне мреже (одрони и рупе у летњем периоду, а зими чишћење снежних
наноса). Извршене су три значајне интервенције на локалним путевима Босилеград–Две Реке, Две Реке–Споменик и
Рибарци – Караманица – Голеш, како би били доведени у
стање за безбедно одвијање саобраћаја.
Који су вам планови за 2014. годину?

- Поред ових пројеката, заједно са локалном самоуправом
наступамо са новим идејама, а неке су већ у фази израде
пројектне документације, али о њима ћемо када за то дође
време. Поред редовних активности, као и протеклих година, наставља се са радовима на санацији вада за наводњавање њива, а у плану је и завршетак радова на уређењу
центра града, поправци тротоара као и стално одржавање
уличне расвете.

ТЕШКО БЕЗ ЗАХАРИЈЕВА
Са којим институцијама у општини имате најбољу
сарадњу?
- Одличну сарадњу имамо са локалном самоуправом, као нашим
оснивачем, пре свега са Владимиром Захаријевим, председником
општине, који има велики број добрих и квалитетних идеја које
заједно реализујемо. Председник нас у потпуности подржава и
помаже у свим нашим активностима. Као подизвођаћ радова,
стално смо на располагању скоро свим институцијама у општини.
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Зимска служба
располаже са два
чистача, два булдожера
са утоварном лопатом,
камионом и трактором за
пескарење улица, вучном приколицом за брзо пребацивање механизације на најпотребнијој
локацији и потребним агрегатом као и довољан број путара за одржавање улица

Како обезбеђујете финансијска
средства?

- Средства се обезбеђују већином из
општинског буџета, а део из јавних
прихода. Из буџета општине прошле
године је издвојено 153,5 милиона динара, а 28 милиона су јавни приходи.
Дирекција својом грађевинском механизацијом и оперативом, поред обављања приоритетних послова и задатака по плану и програму, врши услуге и
изводи радове за трећа лица и самим
тим остварује јавне приходе.
Да ли сте спремни за зимску сезону?

- Зa зимску сезону припремили смо
довољне количине соли и ризле за посипање путева. Радници и сва расположива механизација су спремни за чишћење свих локалних и некатегориса-

них путева у селима и засеоцима. Извршили смо све неопходне припреме
за предстојећу сезону како би обезбедили проходност и сигурност путева
на подручју општине и околним селима у зимским месецима. У тим условима морамо стићи до свих, тако да смо
спремни да помогнемо и најугроженијим домаћинствима у случају екстремних падавина. Ако стално говоримо да се села морају оживети, онда то
морамо да покажемо и на делу.
Наравно, осим села и у самом граду
људи не треба да брину ако буде
великих снегова?

- Одржавање ће се одвијати по приоритетима као и посипање ризлом свих
саобраћајница у граду и пригратским
насељима, док ће се путеви у месним

заједницама чистити булдожерима зависно од дебљине снежног покривача.
Сви тротоари у надлежности Дирекције биће чишћени ручно од снега уз
помоћ станара зграда и локала који су
обавезни да снег испред својих зграда
одмах уклоне и омогуће пролазницима
безбедно кретање.
Којом механизацијом за чишћење
снега располажете?

- Зимска служба располаже са два чистача, два булдожера са утоварном лопатом, камионом и трактором за пескарење улица, вучном приколицом за
брзо пребацивање механизације на
најпотребнијој локацији и потребним
агрегатом као и довољан број путара
за одржавање улица

Аутобус за пет села
К

рајем 2013. пет села добило је аутобуску линију до седишта општине.
Локални превозник Тасе турс, који је
добио овај посао на тендеру, из Босилеграда ће на линији према суседним селима Извор- Грујнци- Милевци полазити сваког понедељка у 7:45, док је повратак у 15:30. Сваког петка у 6:00 полази аутобус на линији Назарица- Бистар
до Босилеграда, а враћа се у 14 сати.
Стефан Стојков, помоћник председника општине каже да ће ове линије
значити много свим грађанима:
- Ради се о историјском догађају, јер су
ова села први пут повезана аутобуском
линијом са Босилеградом.

Веза са светом
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Увек драги гости:
делегација из
Босилеграда са
начелником ВМА
Тоневим

Ми
смо
ваша
браћа

Ф

олклористи СД Младост својом игром и песмом протресли су 2. децембра зграду ВМА у Софији, а све госте
на 122. рођендану ове установе подигли на ноге.
Они су били део делегације општине Босилеград, коју је
предводио председник Владимир Захаријев, на прослави
одржаној на 13. спрату ВМА где је отварена нова клиника за
функционалну дијагностику кардиоваскуларног система,
што је био још један повод за славље.
Све госте је дочекао начелник ВМА Тонев са својим сарадницима, поздравио их и захвалио се што су својим присуством увеличали догађај.
Уз богату трпезу са домаћим зељаницима, погачама, сланим и слатким питама, роштиљем слаткишима и тортом,
које су гости донели из Босилеграда, а све заливено домаћом ракијом, пивом и вином, на Војномедицинској академији гости и њихови домаћини достојно су обележили јубилеј установе са којом наша општина има одличну сарадњу.
У пријатној и опуштеној атмосфери гости су уз причу и

Наша
трпеза
у Софији
одушевила
госте

послужење провели, како рекош,е лепе и незаборавне тренутке. У званичном делу, пре свечаног програма, емотивним
говором, Владимир Захаријев, председник општине Босилеград, први је поздравио персонал ВМА.
- Захвалан сам за све што радите за нас. Ми смо ваши сународници, ми смо ваша браћа Бугари
- поздравио је све присутне, пре него
КОЛО
што је најзаслужнијима доделио захвалнице.
Фолклорни састав разгалио је душу босилеградском председнику. Није могао да се
Срдачни односи између босилеградуздржи и ухвати докторе и сестре у коло, које је уздрмало зграду ВМА.
ског председника и начелника ВМА, генерала Стојана Тонева, нису од јуче. Захаријев је још 2009. са руководством
ВМА договорио бесплатне прегледе,
лечење и оперативне захвате за грађане Босилеграда, уз бесплатан превоз
који организује општина. Уз логистику
Општине и референта за пријем захтева у општини, уз бесплатан превоз и
комплетну подршку, одлазак грађана
на ВМА спроводи потпредседник Скупштине Славчо Владимиров
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ОПШТИНСКА УПРАВА

Ускоро Услужни центар

П

риводи се крају реализација пројекта ЕУ ПРОГРЕС и општине Босилеград за реконструкцију и модернизовање
зграде Општинске управе. По речима председника Захаријева, у току су завршни радови, након чега ће уследити отварање Услужног центра у коме ће грађани имати могућност да на једном месту подносе своје захтеве и добију све
тражене документе из општинских служби.
Грађани Босилеграда ускоро ће моћи да своје потребе везане за општинску администрацију задовоље на једном месту и то на брз и квалитетан начин. Отварањем Услужног
центра, Општинска управа постаје јавни сервис грађана и
привреди у правом смислу речи, омогућивши им да на једном месту добију оверу преписа, потписа и рукописа, пријем
и евидентирање свих врста поднесака који се упућују Општинској управи, издавање извода из матичних књига рођених, венчаних и умрлих, издавање уверења о држављанству, стручну помоћ и друге услуге које ће грађанима и привредницима значајно олакшати свакодневни живот.
- Општинска управа Босилеград је и до сада имала добру
сарадњу са грађанима, али отварањем Услужног центра значајно ћемо унапредити пружање услуга -каже председник
општине Владимир Захаријев.
Услужни центар налазиће се у општинској згради, а изградња се финансира уз подршку Европске уније и Владе
Швајцарске преко Програма европског партнерства са општинама ЕУ ПРОГРЕС. Радови на изградњи и опремању

Лакше за
грађане

центра износе 7,2 мулиона динара, при чему општина Босилеград учествује са 1.1 милион динара. Услужни центар
опремљен је новим намештајем, компјутерском опремом и
софвером за аутоматизацију канцеларијског пословања. Новом организационом шемом, Услужни центар ће представљати окосницу општинске администрације.
Захаријев каже да су, у оквиру пројекта, у завршној фази
изградња три нова спратa у наставку задњег дела општинске зграде, где ће се налазити канцеларије појединих служби и једна велика сала за скупштинска заседања

Бесплатне саднице
па воћара присуствовала практичном делу на огледном добру у Владичином Хану у селу Врбову.
- Услов је био да сви грађани који
имају регистровано пољопривредно
газдинство и најмање ½ хектара
земље могу да се пријаве за учешће
на овом пројекту- каже Митов.
Фила Стоименова, чланица Општинског већа задужена за привреду и пољопривреду, каже да је на
иницијативу Владимира Захаријева,
председника општине, 2011. године
успостављена сарадња са организацијом ЕУ Прогрес за учешће на свим
њиховим пројектима.
- До сада смо успешно реализовали неколико пројеката и
вредно радимо на будудућим –каже Стоименова.
На основу површине територије и броја становника, општини су припале саднице за 25 хектара земљишта које је
добило 35 пољопривредника.
Овај пројекат је део програма ЕУ Прогреса "УНАПРЕЂЕЊЕ
ВОЋАРСТВА У ПЧИЊСКОМ ОКРУГУ" Европског партнерства са општинама
Сарадња са ЕУ
на делу

О

пштина Босилеград је поделила 21.000 бесплатних садница воћа пољопривредницима, који имају регистрована пољопривредна газдинства.
Владимир Митов, члан радне групе који је радио на
пројекту “Унапређење воћарства у Пчињском округу“ напомиње да су у Босилеграду маја и јуна месеца ове године по
јавном конкурсу одржана стручна предавања из области воћарства, а затим је уз организацију локалне самоуправе гру-

0
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АКЦИЈА САЧУВАЈМО НАШЕ ШУМЕ

Засађено 150 топола

Заштита природних богатстава

Радници Спортског друштва Младост, заједно са члановима неформалне групе “Млади оптимисти” засадили су током
новембра 150 топола на различитим локацијама, од тога 50
на спортском комплексу Пескара. Шетњом упозорења улицама Босилеграда, у оквиру акције “Сачувајмо наше шуме”,
скренута је пажња становништву на проблем бесправне сече шума , али и надлежнима да спроведу структурнију контролу и поштовање закона о шумама.
Војислав Стојов, координатор неформалне групе “ Млади
оптимисти”, изјавио је да су у последњих пет година босилеградске шуме сиромашније за преко 500.000 стабала чиме је нарушен екосистем Босилеграда.

Стефан Стојков, помоћник председника Општине
засадио је неколико садница

- Наше шуме су плућа целог региона и ако се настави овакав тренд, изгубићемо ретко природно богатство које нам
је дала природа.
Стефан Стојков, помоћник председника општине, подржао
је акцију и заједно са младима засадио неколико садница
- Као локална самоуправа подржавамо младе у свим добротворним активностима. И даље ћемо подржавати овакве
акције, јер су за нас млади закон у правом смислу те речи –
каже Стојков.
Уз подршку општине Босилеград и Министарства омладине и спорта, акцију су помогли СД Младост и удружење
“Генератор” из Врања, које је донирало саднице

СТОМАТОЛОШКА СЛУЖБА

Код зубара само с личном картом
Н

абавком неопходног материјала, финансирањем
здравственог кадра као и поправком машина Општина Босилеград као ни једна у Србији помаже унапређење квалитета рада Стоматолошке здравствене
службе при Дому здравља.
Идеја је да сви они који немају право на стоматолошку здравствену заштиту о трошку Републичког фонда
за здравствено осигурање, на овај начин добију бесплатне услуге, за шта им је потребна само лична карта.
Роза Чипева, доктор стоматологије истиче да до 31.
јула, када је почела да се спроводи ова акција, која треба да буде пример и за друге општине, запослени у
служби нису имали превише посла:
- До сада смо прегледали око 600 пацијената – пломбирање и вађење зуба, као и уградњу протеза. Пацијенти реагују одлично и сваким даном их је све више. Они имају могућност да реше своје стоматолошке
проблеме.
Из општинског буџета исплаћене су све заостале
плате и обавезе целокупној Стоматолошкој служби.
- Захваљујемо се председнику Владимиру Захаријеву на

До сада
прегледано
преко 00
пацијената

његовом залагању око организације Стоматолошке службе
Дома здравља у Босилеграду – каже докторка Чипева
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ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Посао уместо милостиње

У

место да добијају социјалну помоћ,
незапослена, а радно способна лица, корисници услуга Центра за социјални рад, ангажована су у јавним
установама и предузећима за шта од
општине добијају 12.000 динара месечно. Захваљујући програму који реализују председник Владимир Захаријев и
Центар за социјални рад (ЦСР) 98 особа, од којих су већина Роми, и они слабијег материјалног стања, ангажовано
је на одређено време за чишћење сеоских путева, градских и приградских
улица и зелених површина.
Петар Митрев, директор ЦСР, каже да
се сви грађани, којима је потребан неки
облик социјалне помоћи, морају јавити
Центру, а органи локалне власти, као и
здравствене и образовне установе, обавештавају ову установу када наиђу на
особу којој је потребна помоћ.
- У овој години поднето је 629 захтева за помоћ, од којих је 607 позитивно
решено уз подршку општине, а 22 су
одбијена. Имамо две циљне групе са
којима радимо, а то су Роми и особе са
инвалидитетом– истиче Митрев.
Општина Босилеград финансира и
рад геронто домаћица, како би се живот
старих, а посебно људи на селу учинио
бољим. Уз сву потребну помоћ и подршку збринуто је осам особа у старој
згради Дома здравља у Босилеграду

До сада 0
решених захтева:
посао за Роме

ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА

Вакцинација паса до краја јануара
тив беснила на целој територији општине, као обавезна мера прописана од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Акција је
почела 9. децембра и трајаће до краја јануара. Такође, у овом периоду, у сезони лова, обавља се преглед
меса дивљих свиња на трихинелу.
Директорка Рада Ђорђевић, доктор ветерине, каже да уз помоћ општине, петоро радника и два приправника за сада успешно обављају своје делатности.
- Ветеринарска амбуланта и ове године се пријавила на јавни конкурс по програму мера Здравствене
заштите животиња за бесплатно дијагностичко испитивање животиња од 2014. до 2016. године, на целој тероторији општине, јер је досад било покривено
Ветеринарске услуге
финансира Општина
само 20 села. Поред тога бесплатно обављамо многе
услуге, као што је вештачко осемењивање крава и
Поред редовних активности које обавља Ветеринарска ам- вршимо бесплатан преглед дивљих и домаћих свиња. Све те
буланта Босилеград, у току је акција вакцинисања паса про- услуге уместо грађана плаћа општина
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МЕТОДИ ЧИПЕВ, ДИРЕКТОР ОШ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“

Нови кров уз помоћ општине
Чипев у
разговору са
новинарком РТС

У

Основној школи „Георги Димитров“завршени су радови на замени
старог, оштећеног крова и свих олука.
Радове је финансирала општина Босилеград из сопствених средстава са 3,3
милиона динара, пројекат је израдила
ЈП Дирекција, а извођач је Хидротехника из Београда.
Методи Чипев, директор школе која
са истуреним одељењима има 583 ђака, каже да је улагање у образовање
приоритетно, да је општина доста уложила на санацији и обнови школских
објеката како би ђаци и запослени има-

Школа из птичје перспективе

ли што боље услове за рад.
- На подручју општине постоји једна
матична основна школа коју похађају
392 ученика. Ове године урадили смо
доста различитих поправки како би се
побољшали услови у којима деца уче,
а увели смо и видео надзор. Наравно,
саставни део школе су истурена одељења у Бистру, Горњој и Доњој Љубати и
Горњој Лисини и 20 четвороразредних
школа, које се одржавају из редовних
средстава општине – каже Чипев.
Према његовим речима, завршена је
замена крова на школи у селу Грујинци,

Вртић
“Дечија радост”
добија јаслице
В

ртић „Дечја радост“ добиће јаслице за смештај и
боравак деце од једне до три године старости. Ово
је омогућено доградњом новог објекта на постојећи,
а радове изводи ЈП Дирекција, која је урадила и
пројекат, а радове финансира локална самоуправа.
Председник Владимир Захаријев заједно са екипом из РТС-а обишао је радове.

Прави се простор за најмлађе

а у селима Рикачево, Тламино, Црноштица, Дукат и Бранковци извршена је
реконструкција подова постављањем
ламината у учионице.
- У току је фаза санирања интерната у
Доњој Љубати, где се прави осам нових
учионица. Тренутно се приводе крају радови у школи у Горњем Тламину, где су
опремљене све учионице површине сто
квадрата, ходник и тоалет, а извођач је ЈП
Дирекција Босилеград - објашњава Чипев
и додаје да је локална самоуправа преузела обавезу да учествује у трошковима за
превоз ученика на подручју општине.
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Организован дочек у центру
В

ладимир Захаријев, председник општине
Босилеград, каже да локална самоуправа
ни ове године неће изневерити традицију када је у питању заједнички дочек нове године:
- Оно што успешно радимо већ 12 година,
урадићемо и сада. И овог 31. јануара окупићемо се на тргу. Свако ће по нешто донети, а ми
ћемо обезбедити врућу ракују, музику, певаче... али тако да све то пореске обвезнике не
кошта ни један једини динар. Иначе, комплетна организација је у надлежности Центра за културу и Спортског друштва „Младост“. Колико дође градјана на дочек? Па, кренемо са две-три стотине, а око 12 часова на
трг ће да изадју сви, и старо и младо. То ће
бити спектакл, то треба видети, јер то увек
прерасте у вече нашег локалног музичког
стваралаштва.

И овај дочек
за незаборав

Пакетићи
за основце

Радост и весеље
уз Деда Мраза

О

пштина је и уочи ове нове године обрадовала све малишане у вртићу и ученике основних школа до четвртог разреда бесплатним пакетићима.
Уз пакетић свако дете је добило и лопту.
Општин и СД Младост су још једном показали да им је брига о младима и деци на првом
месту.

Фолклористи на Бугаријади
Традиција дуга
десет година

На традиционалној фолклорној манифестацији „ Бугаријада“ учествовала су
наша два фолклорна друштва - СД Младост и Центра за културу. У организацији Савеза бугарске националне мањине у Војводини, ова се манифестација
одржава десет година заредом у Белом
Блату, а први пут ове године у Новом Саду. Циљ овог културног догађаја је неговање и очување националне и уметничке традиције Бугара у области фолклора и песме. Поред домаћина Новосађана,
учествовала су и друштва из Димитровграда, Иванова и Белог Блата.
Учешће на фестивалу обезбедила је
општина Босилеград, у организацији СД
Младост и Центра за културу
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ФУДБАЛ: ЉУБОМИР ДИНОВ СОЛИ

Противник вас цени
када га побеђујете
В

Миран у
животу,
“звер” на
терену

ан терена миран и повучен момак, а на терену
„звер“ која гризе и бори се за
свој клуб – то је у једној
реченици Љубомир Динов,
најбољи играч нашег клуба
који игра још једну успешну
сезону у Пчињској лиги.
Босилеград је град спорта,
али су фудбалери ипак
најпопуларнији међу народом, можда и зато што у сваки меч улазе без калкулација и остављају срце на терену.
Љубомир, много познатији као Соли, предводник је
ове генерације Младости.
Још као клинац показивао је
велики таленат, па је са пољане одмах заиграо на Пескари. Са 15 година постао је
најмлађи првотимац Младости, када је дао и први професионални гол у дебију
против Челика из Белог Поља у победи 2:1. И данас, када има 39 година, у сваку
утакмицу улази као да му је

прва, а у његовој игри не осећа се терет година. Као да на терену гледамо чувеног Рајана Гигса из Манчестер Јунајтеда,
са којим је генерација.
Осим љубави и талента, шта је још било пресудно да
одабереш фудбал као свој животни позив?

- Рано сам и на време схватио колико волим фудбал и нисам крио амбиције, само што тада нисам знао да ћу се бавити и тренерским послом, што сада чиним у млађим категоријама Младости. Имао сам среће да учим од најбољих, као
што су Блажа Војиновић, Миле Цветков Врабац, Стефан звани Махе, Владимир Чипев и многи други.
Какав је твој утисак, има ли међу нашим младим фудбалерима некога кога видиш као свог наследника?

- Свакако је да ту има великог потенцијала. Треба дати
шансу младим играчима, јер знам са коликим жаром и нестрпљењем чекају на сваку прилику.
Какав фудбал гаји Младост?

- Треба да играмо леп, нападачки фудбал и да дајемо голове, јер противник вас највише цени када га побеђујете.
Како оцењујеш такмичарску сезону и четврту позицију на
крају јесењег првенства?

- Како се првенство ближило крају, играли смо све боље.
Победе су нам биле најбоља мотивација да газимо даље. Наравно, било је и падова, али смо се још брже дизали.
Какве су шансе Младости у наставку сезоне?

- Борићемо се за врх табеле, наше амбиције су увек победничке.

МИРОСЛАВ ГЕОРГИЈЕВ, ТРЕНЕР ОК МЛАДОСТ

Играти одбојку је савршен осећаj
М

ирослав Георгијев, је у ОК Младост Босилеград од оснивања 2007. године, у почетку само као играч, а потом и
тренер мушке и женске екипе свих категорија. Рад на тренингу описује као савршен осећај.
Сениори се тренутно такмиче у Међуокружној лиги Лесковац где заузимају шесто место.
Поред улоге примача као играч, обављате и функцију
тренера. Како усклађујете те две улоге?

- Тешко је ускладити обе улоге у тиму, јер је тешко одрадити максимално тренинг и уједно га водити. Још теже је на
утакмици, јер док сам у игри сконцентрисан сам на своје задатке тако да не могу да видим како играју моји саиграчи,
све њихове потезе и евентуалне грешке.
Како одбојка утиче на твој живот?

- Осим добре игре ништа није важно та два сата, а када се

заврши тренинг схватиш
колико ти је било савршено и једва чекаш следећи
дан да се тај осећај понови
– каже Георгијев.

Мирослав Георгијев

Колико сте задовољан
тренутним играчким
кадром и оствареним
резултатима?

- Играчким кадром сам
задовољан, имамо солидан
тим који би уз неколико
појачања био способан да се бори за пласман у виши ранг. У
тиму су момци рођено од 80. до 94. године, од школараца и
студената до нешто старијих који су запослени, а одбојком
се баве из чисте љубави према њој.
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КАРАТЕ

Жути и оранж појас
за 37 такмичара

Медаље и дипломе на такмичењима

Н

а другом клупском турниру у Босилеграду, млади полазници карате секције Спортског друштва Младост, имали су контролни наступ пред полагање за жути и оранж
појас.
У „плавој сали“ Центра културе учествовало је 37 такмичара, а сви су освојили по једну медаљу и дипломе за кате појединачно и екипно и борбе.
Жути појас добило је десет такмичара, 25 оранж као и дипломе за положени испит.
У класи жутих појасева највише су се истакле Радица
Стојков и Сара Тошев, а у класи оранж појасева Ванеса Захаријев, Тамара, Нена и Анђела Бојков, а од дечака Љубиша
Јорданов и Немања Савић.
Владимир Петровић, тренер карате секције задовољан је
резултатом и техником, коју су деца савладала после шест
месеци тренирања, а такође и бројем чланова који се стал-

Одлични резултату за шест месеци

но увећава.
- Уз подршку Владимира Захаријева, председника општине, и Стефана Стојкова, председника СД Младост, постижемо запажене резултате на такмичењима, јер поседујемо и
квалитет и квантитет.
Владимир Захаријев, први човек општине, доделио је медаље и дипломе свим такмичарима и истакао да спортско
васпитање младих треба да буде приоритет државе.
- Поклањамо посебну пажњу развоју дечјег и омладинског
спорта. Трудимо се да укључимо у спорт што је могуће више младих, јер само на тај начин ћемо добити здраву омладину и будуће шампионе – каже Захаријев.
Судије на такмичењу су били чланови секције, Марија
Младенов, Љубиша Јорданов и Владимир Петровић, тренер
и републички карате судија.
Главни покровитељ је општина Босилеград
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ШТА БИСТЕ СЕБИ И ДРУГИМА ПОЖЕЛЕЛИ ЗА НОВУ ГОДИНУ?

Винка
Игњатова,
домаћица
- Више среће
и здравља.

Сузана Андонов
– професор
разредне
наставе:
- Здравље и
посао

Вене Велинов–
новинар у
пензији:
- Здравље и
просперитет уз
помоћ локалне
и централне
власти.

Далибор Арсов –
студент:
- Више новца
за све.

Емил Стојанов –
апотекар:
- Здравље, срећу
и узајамно
поштовање.

Ана Стоичков –
ученица
гимназије:
- Успех у школи
и пуно здравља.

Силвана Моника
Димитрова –
угоститељ:
- Муж мање да
пије, ја мање да
једем, млађа ћерка да поправи
оцене, а старија
да мање троши.

ВИЦ
- Перице, да ли се радујеш поклонима од Деда Мраза?
- И да и не!
- Како то?
- Па, радујем се због поклона али ми је жао тате што
прави будалу од себе.

&&&
Жена пише писмо Деда Мразу:
„Драги Деда Мразе, желим витку линију и дебео новчаник за Нову годину. Али, немој молим те да, као прошле године, помешаш!

Билтен припремили: Антонета Зарева, Сузана Г. Семан и Никола Лазић

