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После 12 година на челу општине,
како бисте резимирали тај

период? Где је општина била тада, а
где је данас? Шта је све урађено за 12
година?

- Ја мислим да треба питати народ,

да он каже докле смо стигли, а ја лично

мислим да увек има простора за више

и боље. Ипак, сматрам да је напредак

видљив, иако постоје људи који не мис-

ле тако, али су они у мањини. Већина

грађана види напредак, пре свега у ин-

фраструктури, и што се тиче пажње

коју посвећујемо младима. У време кри-

зе, која влада у целом свету, па и у

Србији, која је врло централизована,

немамо довољно простора да сами рас-

полажемо финансијама и да одлу-

чујемо у вези са економијом, која је тре-

нутно највећи птоблем. Нажалост, око

довођење инвеститора нама су руке ве-

зане, јер о томе одлучује Београд. Овај

крај, чини ми се, није у равноправном

положају у односу на друге општине.

ДОБАР ТИМ САРАДНИКА

Шта бисте истакли као највеће
достигнуће у овом периоду вас и
ваших сарадника? На шта сте као
први човек општине најпоноснији?

- Одређене институције као и њихо-

ви руководиоци, почев од председни-

ка, били су раније недодирљиви, а да-

нас су сваком грађанину код мене и

мојих сарадника врата увек широм

отворена, да изнесе свој проблем за

који једноставно морам да нађем реше-

ње. Поносан сам што око себе имам до-

бар тим сарадника и што радимо као

сервис нашим грађана. Нажалост, ни

мисмо свемогући јер нам нису увек

отворена врата у републичким инсти-

туцијама.

Познати сте као човек који је непре-
стано у контакту са грађанима.
Можете ли да нам набројите неколи-
ко драстичних проблема које сте
успели да решите?

РАЗГОВОР: ВЛАДИМИР ЗАХАРИЈЕВ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Ја сам слуга грађана
Урадили смо много,
али увек може боље.
Очекујемо више од ценгтралне
власти. Никоме нисмо дужни.
Београдски медији шире
лепу слику о нама.
Много улажемо у младе.
Сами доводимо инвеститоре
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- Здравство смо подигли на много ви-

ши ниво. Једини у Србији увели смо

право на бесплатно пружање стомато-

лошких услуга, а свима који немају

здравствено осигурање, потребна је са-

мо лична карта. Средствима из буџета

финансирамо специјалисте,  који фале

у Дом здравља, а долазе из унутрашњо-

сти. Омогућили смо око двадесетини

здравствених радника са завршеном

средњом,вишом и високом школом да

обаве приправнички стаж. Обезбеђено

је и бесплатно лечење у Бугарској, тач-

није на ВМА у Софији, а такође пружа-

мо велику помоћ и подршку за упис и

школовање студената и средњошкола-

ца у Бугарској, као и добијање бугар-

ског држављанства за сваког грађани-

на који има бугарско порекло. 

Који проблеми су најчешћи и на који
начин успевате да их решите, ако се
зна да и много развијеније средине
од наше не успевају да реше пробле-
ме грађана?

- Нисам их ни ја све решио. Трудим се

да да свакога саслушам и помогнем ко-

лико могу, али не и да урадим немогу-

ће. Највећи проблем су радна места, као

и у целој Србији. У великој мери успе-

вам да решим проблеме студената око

виза, подизања и превода диплома. У

селима смо побољшали стање путева,

водовода и да решимо низ других про-

блема који се нижу свакодневно.

Успели сте да општину промовишете
у целој Србији, па и шире; која је
тајна тог успеха?

- Убеђен сам да медији долазе сасвим

другим поводом, јер Босилеград виде

из најтамнијег угла. Када нас упознају

и виде наше потенцијале, оду са потпу-

но другачијом сликом и уверењем да се

не разликујемо од других. После репор-

таже Јована Мемедовића на РТС –у, која

је изазвала велико интересовање шире

јавности, дошле су и друге телевизије

попут Хепи и Прве, да виде праву исти-

ну о нама.

У протеклом периоду завршено је
неколико важних инфраструктурних
пројеката. Набројте који су и како
успевате да у општој кризи издвојите
новац за њих?

- Ми немамо никаквих кредитних

обавеза и немогуће је неке ствари ура-

дити без кредита. Због тога смо нашли

нека друга решења којима смо пунили

будзет, а самим тим и створили про-

стор за измирење обавеза. Јасно је да је

криза свуда присутна и да је отежан

рад свих, па тако и локалних самоупра-

ва. Међутим, ми смо уштедом новца из

општинског буџета успели да доста то-

га урадимо. Направили смо мост на ре-

ци Драговиштици, купили смо две ка-

рауле за туризам, асфалтирали неколи-

ко улица и поплочали  тротоаре, рено-

вирали зграду општине где су направ-

љени услужни центар и скупштинска

сала, разведен је водовод по селима.

Локални путеви, које сада одржава Ди-

рекција, су у много бољем стању.

Како бисте оценили однос централне
власти у Беораду према општини
Босилеград?

- По мом мишљењу у периоду од

2004. до 2007. године, највише су саг-

ледаване  периферне и руралне обла-

сти, када се није гледала политичка и

национална припадност. Чињеница је

да  су односи између малих општин-

ских јединица и централног нивоа вла-

сти били веома задовољавајући. Данас

је са малим општинама изгубљена сва-

ка нит, сагледавају се само велики

центри. Зато би држава требало да на-

стави да даје приоритет малим општи-

нама и да одговара на захтеве и пита-

ња, да избегава смањење буџета за оп-

штинске јавне службе, што би утицало

на број запослених. Да ли ће Влада из-

разити заинтересованост да улаже у

малим општинама, показаће ова зима.

Докле се стигло са проблемом
укидања правосудних институција у
општини?

- Заједничком петицијом грађана и

општине,  Министарство правде ус-

војило је наш захтев да у Босилеграду

остане судска  јединица Основног суда

Врање.

Шта све радите како бисте задржали
младе како би овде видели своју
перспективу?

ЖЕЉЕ И МОГУЋНОСТИ

- Доношењем скупшинске одллуке

издвајамо огромне финансије да би сви

са завршеним средњим, вишим и висо-

ким образовањем имали могућност да

обаве приправнички стаж са одређе-

ном новчаном надокнадом, како би

касније са положеним државним испи-

том добили шансу за запослење. Од ове

године сви ученици који су  уписали у

Гимназију, добијаће једном месечно

стипендију од 3.000 динара, а студен-

ти, који се школују у унутрашњост

и,сваког месеца имају плаћену карту за

превоз. Нарочито бих истакао рад са

младима преко клубова и секција СД

Младост.

Да ли се неки страни инвеститори
занимају за потенцијале наше
општине и шта је то што бисмо могли
да им понудимо?

- Једно су жеље, а друго могућности.

Држава у већим градовима даје новча-

не субвенције за запошљавање, што код

нас није случај. Пошто као локална са-

моуправа немамо то право, покушавамо

да кроз јавно приватно партнерство са-

ми привучемо инвеститоре. Долазе љу-

ди из Италије, Хрватске, Немачке, Ау-

стрије, заинтересовани за прављење

ветро-генератора, производњу гљива,

производњу електричне енергије са

био-масом, соларну енергију на крово-

вима. Ми им нудимо наше објекте и

природна богатства, а пре свега дома-

ћински пријем. Ако они буду успели да

запосле људе, успели смо и ми.

Једини у Србији увели
смо право на бесплатно

пружање стоматолошких
услуга, а свима који
немају здравствено

осигурање, потребна
је само лична карта

“

Држава у већим
градовима даје
новчане субвенције
за запошљавање,
што код нас није случај

“

Познато је да свака локална самоуправа има проблем кад из републичког
буџета треба да добије трансферисани новац. Како то изгледа у Босилеграду?

- По европским нормама, од 2005. године постоје два трансфера, први који стварамо
сопственим приходима, а други је изједначавајући, који се формира по степену нераз-
вијености општина по формули коју сам успео да дуплирам 2004. кад сам био посла-
ник. Почели смо са 14 милона, да бисмо достигли данашњу цифру од 31 милиона. До
финансијских средстава других министарстава се тешко долази, јер она углавном фи-
нансирају пројекте у већим центрима. Упркос мерама, које је спровео бивши министар
финансија Динкић, ускративши нам огроман део од пореза на зараде и фирмарине,
сопственим средствима из буџета налазимо начине да опстанемо у ово тешко време,
а да нема отпуштања.

ТРАНСФЕРИ
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С
нежана Иванов наставница у Основ-

ној школи „Георги Димитров“, која је

пре годину дана оперисала тумор на

језику, данас је пресрећна што је успела

да се опорави од ове ретке болести. Ка-

да јој је пре годину дана дијагностифи-

кован канцер, у срце јој се увукла зебња

-  шта даље, како, где... Први пеглед код

специјалисте ОРЛ у Врању јој је заказан

три месеца после дијагнозе, маја про-

шле године. Лекари су јој рекли да не

сме да чека.  Затражила је помоћ код

надлежних у Општини Босилеград  јер

је чула за могућност лечења на Војноме-

дицинској академији (ВМА) у Софији, а

већ после неколико дана општински

аутомобил хитао је ка Бугарској. Снежа-

на је одмах оперисана, а данас  има само

речи хвале за лекаре и медициниско

особље ВМА, али и за људе из општине

који су јој омогућили операцију.

ЧИСТ ОБРАЗ

- Веома сам захвална Стефану Стојко-

ву, помоћнику председника општине,

који је у најбржем року предао све моје

медицинске налазе и документа и

својим личним ангажовањем убрзао

цео процес лечења. За све контроле

које су касније уследиле, био ми је обез-

беђен превоз – задовољна је Снежана.

Владимир Захаријев, председник оп-

штине каже да је локална самоуправа

самоиницијативно, без икаквог међу-

народног споразума, 2009. године од-

лучила да помогне у лечењу једног де-

тета на ВМА у Софији. Уз велику под-

ршку и сарадњу начелника ВМА, гене-

рала Стојана Тонева, и бившег мини-

стра за Бугаре у дијаспори Божидара

Димитрова, а уз залагање целог оп-

штинског руководства, до данас је не-

колико хиљада Босилеграђана лечено

у овој сутанови. Само прошле године

примљено је 1.641 пацијената на дијаг-

ностицирање, ултразвучне и рентген-

ске прегледе, магнетну резонанцу, раз-

не операције као и вишедневна  бол-

ничка лечења.  Влада Бугарске 1993. го-

дине донела је закон по коме свако ко

жели, а има бугарско порекло може да

упише било који факултет или средњу

школу у Бугарској са одређеним олак-

шицама у односу на друге студенте. У

прилог томе, а у сарадњи са конзула-

том у Нишу, општина Босилеград даје

комплетну логистику за припремање

документације и више бесплатних вож-

њи до конзулата за издавање Д–визе.

Такве услове, које нуди држава Бугар-

ска са  ангажовањем општине Босиле-

град, доприноси школовању све више

младих у Бугарској.

Општина Босилеград је са Бугарском

повезана пре свега на основу свог гео-

графског положаја и порекла станов-

ништва, које је претежно бугарске на-

ционалности (99 одсто).

- Улога општине је да обезбеди логи-

стику у смислу евиденције грађана који

имају потребу за лечењем, да органи-

зује бесплатан превоз до Софије као и

помоћ око пријема у болници. Ово је

изузетан пример како мањина може да

искористи помоћ своје матичне држа-

ве, а да притом ни на који начин не на-

штетимо држави у којој живимо,  на-

против. Ту су и значајне финансијске

уштеде за наше грађане, али и за држа-

ву– наглашава Захаријев.

Стефан Тодоров, пензионер из Боси-

леграда, је међу првим пацијентима

који  је оперисан и лечен на ВМА у Со-

фији где је 14. фебруара 2011.године

оперисао десни кук. Према његовим

речима, на операцију у Србији  морао је

да чека годину дана или да, како каже,

плати 1.500 евра . Одласком на лечење

у Софију избегао је и свакодневно

мелтретирање до 100 километара уда-

љеног Врања, регионалног центра, где

би о свом трошку морао да прикупља

документацију.

- Када  сам рекао председнику  за мој

проблем, после само два дана  општин-

ски  ауто је дошао по мене и већ  сутра-

Тешко без пријатеља: Захаријев,
Стојан Тонев (начелник ВМА), Владимиров и Стојков

Само прошле године
овде је лечено преко

1.600 пацијената:
ВМА у Софији

ШТА СВЕ МОЖЕШ КАД ЖИВИШ У БОСИЛЕГРАДУ

Лечење на ВМА
и школовање за Џ
Владимир Захаријев, председник општине и његов помоћник Стефан Стојков наглашавају да
сваки грађанин општине Босилеград, који има потребу за прегледом или лечењем на ВМА у Софији,
треба да општини достави пасош и захтев у коме ће навести које прегледе жели да изврши,
и да све то преда референту који је задужен за те послове
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дан, после неколико  анализа, сам опери-

сан. Сама операција и 11 дана болничког

лечења , као и одлазак на три контролна

прегледа били су потпуно бесплатни.

Данас се осећам одлично и дугујем ог-

ромну захвалност  председнику и свима

у општини, који су ми омогућили да по-

ново станем на ноге – каже Тодоров.

Владимир Захаријев, председник оп-

штине и његов помоћник Стефан

Стојков наглашавају да сваки грађанин

општине Босилеград, који има потребу

за прегледом или лечењем на ВМА у

Софији, треба да општини достави па-

сош и захтев у коме ће навести које

прегледе жели да изврши, и да све то

преда референту који је задужен за те

послове. Славчо Владимиров, потпред-

седник СО је задужен за бесплатан пре-

воз, да заједно са особљем ВМА помог-

не пацијенту, да уђу на свака врата, да

их смести, разговара, утеши, врати ку-

ћи. Владимиров овај посао обавља са

великим задовољством.

- Велику захвалност дугујемо Мини-

старству здравља Бугарске и начелни-

ку ВМА Тоневу, са којима смо постигли

договор о сарадњи и без којих не бис-

мо успели да реализујемо све ово. Јед-

ноставно, лепа реч и чист образ отва-

рају сва врата –једногласни су Заха-

ријев И Стојков.

Кирил Костов, грађевински радник

из села Рајчиловци, децембра 2011. го-

дине, радећи на изградњи хотела у

Крагујевцу, пао је са крова и задобио

тежак прелом колена. И поред  хитне

операције у Крагујевцу и четвороне-

дељне терапије у Бујановачкој Бањи,

њему је било све горе. И даље је ходао

помоћу штака са јаким боловима који

нису престајали.

- Очајан, мислећи да ћу остати инва-

лид, помишљао сам на најгоре. Слу-

чајно сам срео председника, који ми је

предложио лечење на ВМА у Софији. Уз

његово  лично ангажовање, за недељу

дана поново сам оперисан. После месец

дана и неколико контрола са обезбеђе-

ним  превозом, опоравио сам се, боло-

ви су престали и ходао сам без штака.

Сада нормално живим, радим, возим

ауто, а све то захваљујући  председни-

ку И његовим сарадницима  који су ме

вратили у живот – пресрећан је Кирил. 

- Генералу Тоневу, началнику ВМА,

начелнику поликлинике Христеву и

свим другим докторима и медицинском

особљу дугујемо доживотну захвалност

за све оно што су пружили грађанима

Босилеграда у протеклих неколико го-

дина, што је пример за многе земље у

Европи како треба да се понашају пре-

ма својим сународницима где год да

живе на свету – сматра Захаријев.

ПРИЈЕМНИ КОД КУЋЕ

На основу горепоменуте одлуке бу-

гарске државе о олакшицама приликом

школовања,  Захаријев и његов помоћ-

ник за сарадњу са Бугарском Стојков,

слажу се да ово представља велику по-

моћ грађанима јер немају никакве фи-

нансијске расходе приликом полагања

пријемног испита, који се од ове годи-

не полаже у Босилеграду. Међутим, то

није све! Свим свршеним студентима

општина је омогућила приправнички

стаж са новчаном надокнадом од 14

000 до 16 000 динара, а касније и пола-

гање стручног испита и добијање лице-

неце за рад у својој струци.

- Када сам постао председник  2001.

године, на факултетима у Бугарској упи-

сано је свега пет одсто од укупног броја

свршених средњошколаца у Босилегра-

ду, док су остали уписивали факултете

по Србији. Уназад неколико година, си-

туација је обрнута – пет одсто младих

уписују факултете и средње школе у

Србији, а остали се школују у Бугарској.

Захтеви општине Босилеград према Ми-

нистарству образовања Бугарске и дого-

вор са њима, доприноси томе да се жеље

студената поклапају са у уписаним фа-

култетом – објашњава Захаријев.

Он наглашава сарадњу са универзи-

тетима Климент Охридски у Софији,

Југозападни Неофит Рилски у Благо-

евграду, Паисиј Хилендарски у Пловди-

ву и Св. Кирило и Методије у Великом

Трнов. Договорено је и  бесплатно из-

давање, односно преузимање образов-

них програма факултета потребних за

нострификацију диплома у Србији, и

договорен споразум са Одељењем за

емиграцију о неплаћању депозита за

боравак у иностранству.

Ивана Стоичков, студенткиња чет-

врте године социологије у Пловдиву,

каже да је за њу и  њену породицу шко-

ловање у Бугарској, пре свега, велика

олакшица за кућни буџет.

- Са стипендијом, коју примам као

редован студент, могу да подмирим ве-

ћи део трошкова становања у интерна-

ту, а претекне и за понеки комад гарде-

робе – каже Ивана.

- Ми смо сервис нашим грађанима, и

свој рад усклађујемо са њиховим захте-

вима и жељама – једногласни су Заха-

ријев и Стојков.

Општина Босилеград има референта који припрема документацију, односно пружа ло-
гистику, како би у сарадњи са надлежним институцијама у Софији сви заинтересовани
грађани могли што пре да дођу до бугарског држављанства. Овим путем се избегавају
досадашњи посредници, који су за ове услуге од грађана узимали позамашне своте нов-
ца.  Надлежни у општини,  свима који желе да дођу до бугарског држављанства, обез-
беђују сву логистику и бесплатан превоз до Софије, с тим да грађани плаћају  само за-
коном предвиђене таксе у Бугарској. Од велике је важности несебична помоћ Агенције

ДРЖАВЉАНСТВО

Како је и обећао председник општине Владимир Захаријев, породица Стоилков у селу
Рикачево, коначно је добила воду.
У радној акцији, у којој је учествовала скоро цела локална самоуправа, на челу са председ-
ником, постављено је водоводно црево дужине 2,6 километара, од извора до њихове куће.

Глава породице, пољопривредник Саша Стоилков презадовољан је овим подухватом и
има само речи хвале за све који су помогли да се испуни овај његов скромни  захтев. 

Захаријев не крије задовољство што је толико људи, са лопатама и другим алатом, изаш-
ло на терен и за само један дан  довело воду до његовог скромног дома удаљеног од цент-
ра општине двадесетак километара по неприступачном терену.

- Осмеси на лицима деветоро деце су највећа награда за наш труд, из овог примера види-
мо како некоме  мало потребно да би био срећан.

РИКАЧЕВО: СТОИЛКОВИ ДОБИЛИ ВОДУ



ТРОТОАРИ

До краја ове године Улица Маршала
Тита, у дужини 500 метара, добиће но-
ве тротоаре, ивичњаке и водоводну
мрежу, а следеће године планирано је
да се исти посао одради у Улици Хри-
сто Ботев.
Радове у Улици М.Тита, вредне два ми-
лиона динара изводи општинска Ди-
рекција, а инвеститор и надзорни ор-
ган је Општина Босилеград.
Према речима Страшка Постолова, ди-
ректора Дирекције, ово предузеће са-
мо је израдило плоче за тротоаре, чи-
ме се је уштеђен буџетски новац.

САНИТЕТ

Општина Босилеград донирала је бо-
силеградсом Дому здравља санитет-
ско возило марке „ дачија логан “ вред-
но 1, 8 милиона динара.
Председник општине Владимир Заха-
ријев уручио је кључеве директору До-
ма здравља и том приликом изразио
жељу да се возило користи првенстве-
но у превентивне сврхе, а што мање за
хитне случајеве. Председник је нагла-
сио да је ово најбољи  начин да се по-
дигне квалитет здравствених услуга
због локалног становништва.
Крум Накев, директор Дома здравља,
истакао је да ће овај аутомобил бити
од великог значаја за рад службе.
- Нови санитет ће свакако олакшати
функционисање здравствене службе за
хитне случајеве и превоз болесника
према већим центрима. Захваљујем се
Општини у име целе здравствене уста-
нове на овој вредној донацији.
Општина је пре четири године Дому
здравља већ поклонила санитетско во-
зило које се још увек користи.

 ОКТОБАР 2013.

Ф
удбал је први спорт који је дошао у

наше крајеве. Босилеград је фудбал

упознао 1928. године, када је наш суг-

рађанин Јанко Чипев донео прву кожну,

фудбалску лопту. Овај сувенир није сме-

стио у неку полицу као драгоценост,

већ је лопту однео пријатељима, које је

заинтересовао за нову игру. Босилеград

се показао као плодно тле за спорт за

којим је лудовала Европа.

ПОЧЕТАК

Велики утицај на развој фудбала има-

ли су играчи који су се после школовања

у другим срединама враћали у родни

град. Тако је средином прошлог века

функционисао фудбалски клуб “Једин-

ство”, под вођством тадашњег начални-

ка СУП-а Жике Јовановића, данашњег

пензионера из Београда. Овај клуб се

није званично такмичио, већ су утакми-

це биле пријатељског карактера. У том

периоду оформљене су и екипе под на-

зивом “Говедаре” и “Ашљаци”, које су

сваке суботе играле утакмице у школ-

ском дворишту. Утакмице су се играле и

по околним селима поводом значајних

свечаности и у време школског распуста,

када су се такмичили пионири са села са

пионирима из Босилеграда. Турнири у

малом фудбалу су постали традиционал-

ни и у то врме су створене четири екипе:

Вашаш чији је капитен био Асен Стојнев

, Болонија са капитеном Василом Таке-

вим, Јувентус који је предводио Никола

Тодоров и Левски са  капитеном Васи-

лом Јосифовим. Играчи су донели знање,

али и спортске навике, па како се њихов

број временом повећавао тако се све ви-

ше јављала потреба окупљања у фудбал-

ски клуб који ће се званично такмичити.

На иницијативу грађана и омладине

у Босилеграду је августа 1975. године

основан ФК Младост, а 28. септембра

исте године Босилеграђани су имали

задовољство да виде прву званичну

фудбалску утакмицу. Играли су против

екипе БСК из Бујановца и тријумфова-

ли резултатом 5:1.

Забалежени су и први успеси, а најра-

дије помињу прво место међу јаким

екипама Међуопштинске фудбалске ли-

ге Врање, у сезони 75/76, као и пласман

у финале Купа Маршала Тита на под-

ручју Међуопштинског савеза Врање у

сезони 80/81.године. 

Упоредо са тим, развија се сарадња са

клубовима из околних градова у Србији,

али и из суседне Бугарске, а највећа па-

жња посвећује се млађим категоријама.

Дечаци Младости из Босилеграда, ро-

ђени од 2000. до 2003. године играју

Мини макси лигу. Такмичење је фести-

валског типа, а циљ овог такмичења је

ЈУБИЛЕЈ: 85 ГОДИНА ФУДБАЛА У БОСИЛЕГРАДУ

Од Јединства
до Младости
Од када је 198. Јанко Чипев донео прву кожну лопту, фудбал је
најпопуларнији спорт у Босилеграду који привлачи велики број младих

У првој званичној утакмици против БСК коју је Младост у Босилеграду добила са 5:1,
домаћи тим наступио у следећем саставу: Александар Захаријев, Милоје Станковић,
Жарко Евтимов, Илија Кирилов, Георги Георгијев, Арсо Арсов, Борис Тасев, Томислав
Григоров, Христо Арсов, Драган Станковић и Иван Арсов.

ПРВА ЗВАНИЧНА УТАКМИЦА

ТРОТОАРИ



С
портско друштво Младост основали су 20.маја 2008.го-

дине, уз помоћ локалне самоуправе, клубови и спорти-

сти, а према речима Стефана Стојкова, председника друшт-

ва, уз велику помоћ и подршку Владимира Захаријева.

Стојков истиче да је 2013. била година великих успеха на-

шег спорта.

У свом саставу СД Младост, осим фудбалског, одбојкаш-

ког, шаховског и атлетског клуба, има и бројне секције, укуп-

но 25: аеробик, стони тенис,драмска, ликовна, литерарна,

фолклорна, карате секција и секција модерних плесова...

Да ли су, и колико, Босилеграђани, млади пре свега,
заинтересовани за спорт и све остало што нуди
СД Младост?

- У клубовима и секцијама има око 830 деце и младих, који

се активно баве спортом. Тренирају их млади професори фи-

зичког васпитања и људи са лиценцом за одређену област.

Тренинзи су бесплатни и редовно се одржавају на спортском

терену Пескара, игралишту у насељу Изворштица и малој

сали Центра културе.

Колико средстава се издваја из буџета за младе и спорт?

-      Просечно се у Србији у спорт улаже пет евра по глави

становника годишње, а у Боси-

леграду 22 евра, што указује на

цифру од 23 милиона динара

ове године из буџета.

Због чега је важно овакво
опредељење за рад са
младима и да ли је то
стратешко питање?

- Кроз спортске активности мла-

ди задовољавају потребу за фи-

зичком активношћу, стичу нави-

ку да поштују правила, ред и дис-

циплину, уче се толеранцији, тим-

ској игри и сарадњи; на овај начин се формирају  здраве личност,

што значи да, улажући у младе, улажемо у своју будућност.

С обзиром на то да у зимском периоду нема услова за
обављање спортских активности, какви су ваши
планови за решавање ових проблема?

- Велики проблем нам представља то што немамо спорт-

ску салу. Надам се да ћемо ове године решити тај проблем.

И следеће године наставићемо да конкуришемо на разним

пројектима при Министарству омладине и спорта и пред

другим институцијама, како код нас тако и у иностранству.

Истовремено ћемо наставити сарадњу са Канцеларијом за

младе са којом је СД Младост организовало курсеве из но-

винарства, информатике и енглеског – каже Стојков.

популаризација фудбала и упознавање најмлађих са основ-

ним појмовима спортског такмичења кроз позитивна иску-

ства, са жељом да се трајно определе за овај спорт.

На позив општинског руководства и руководства нашег клуба

у сезони 2012/2013. године, у Босилеграду су одигране и две ме-

ђународне пријатељске утакмице са два највећа клуба из Бугар-

ске, а то су ветерани ФК Левски из Софије и ФК Левски из Драга-

леваца. Осим код нас они су одмерили снаге и у Бугарској.

ФК Младост је прошле године октобра месеца одиграо

пријатељску утакмицу са ФК Марек у Дупници, поводом да-

на општине и подписивањем споразума о побратимљењу из-

међу Босилеграда и Дупнице.

МЛАДИ

Да смо град непресушних талената потврђује и чињеница да

уз добар и организован рад у клубу, имамо играче као што су

Дејан Григоров и Стефан Манасијев, који се такмиче у селек-

цији региона источне Србије. Тренери ФК Младост покушавају

да створе један добар тим у млађим категоријама и да од та-

лентоване деце профилишу играче за добру репрезентацију.

Најмасовнија је била ''Забавна школа фудбала'' која је оку-

пила око 300 деце свих узраста,  уз финансијску подршку

Данске и Норвешке владе и УЕФА, као и Фудбалског савеза

Србије и Општине Босилеград. Деца су се упознала са лоптом

на један сасвим нови начин, а забава је оправдала размиш-

љања вечине да су деца жељна игре и дружења.

Треба напоменути, да је од самог оснивања до данас глав-

ни финансијер и најважнији ослонац у раду Ф.К.''Младост''

који се такмичи у Пчињској лиги.

За скоро четири деценије постојања Ф.К.''Младост'' је био и

остао доминирајући чинилац у босилеградском спорту, непре-

стано се развијајући са око 2000 фудбалера свих узраста. Као

такав увек је био у могућности да пресудно утиче на квалитет

и заинтересованост за фудбал у општини. Сво то време клуб

је развијао и стручни кадар, што је био и основ за квалитетну

игру и квалификовање у вишим ранговима такмичења. 

1982.године омладинци су одиграли финале Купа у Врању про-
тив екипе Динама. Исте те године са екипом Велбужд из Ћустен-
дила остварена је и  међународна сарадња. 
1992. године одиграно је финале Купа на подручју Пчињског
округа са екипом Динама, која је победила са 3:2.
2004/2005 године Младост је прва на територији Пчињског окру-
га и прелази у виши ранг - Јужноморавску фудбалску зону.
2007. године поново прваци на територији Пчињског округа, а за ула-
зак у виши ранг у баражу, који је одигран у Лесковцу поражени су од
екипе Јастребац из Блаца. Исте године били су шампиони Купа на те-

риторији Пчињског округа, где је у финалу савладана екипа Врањске
Бање. У финалу са екипом Дубочице из Лесковца после извођења једа-
наестераца постали су прваци на територији Пчињског и Јабланичког
округа. У финалу региона источне Србије Младост је изгубила од еки-
пе 'Синђелића' из Ниша, која се такмичила у Другој лиги, са 3:0.
2008. години били су прваци на територији Фудбалског Савеза
Пчињског округа и победници у баражу у Нишу, над екипом Луж-
нице из Бабушнице после извођења једанаестераца.
2012. године пионири Ф.К.''Младост'' су у Београду на стадиону
''Маракана'' одиграли пријатељску утакмицу са вршњацима из
Ф.К.''Црвена Звезда'', тадашњим прваком државе. Сусрет је за-
вршен победом домаћина из Београда са 6:2.

НАЈВЕЋИ УСПЕСИ

ОКТОБАР 2013.

СТЕФАН СТОЈКОВ, ПРЕДСЕДНИК СД МЛАДОСТ

Млади су будућност

Прва утакмица условила је окуплање организационог одбора клу-
ба. Оснивачка скупштина фудбалског клуба “Младост” одржана
је у сали Општинског суда у Босилеграду, чији су чланови били:
Ставре Спасков, Винко Стојанов, Алекса Стаменов, Христо Коста-
динов, Братислав Котев, Стојан Захаријев, Васил Такев, Минко
Станчев, Димитар Станчев, Радомир Јојић, Раде Стојков и Борис
Георгијев. За првог председника изабран је Ставре Спасков, а за
секретара Христо Костадинов. С годинама се мењало руковод-
ство Ф.К. “Младост”, па на месту председника били су: Винко
Стојанов,  Алекса Стаменов, Радомир Јојић, Васил Такев, Здрав-
цо Манасијев, Томислав Ковач, Александар Иванов, Владимир
Стоименов, Блажа Војиновић, Бојан Миланов, Љубиша Петрунов,
Саша Василков и садашњи председник Миодраг Јакимов.

РУКОВОДСТВО



Спортско друштво Младост из Босилеграда, познато је по

својој карате секцији коју води Владимир Петковић, носилац

црног појаса. Податак да је овај клуб пре неколико седмица

освојио прво место у генералном пласману на турниру у Бе-

лој Паланци, довољно говори колико се деца труде да достиг-

ну свој максимум. До сада су освојили преко сто медаља, а Пет-

ковић сматра да време великих успеха тек долази, а у прилог

томе говоре и признања за најмасовнији спортски клуб на

турнирима. За ових девет месеци колико постоји, у карате сек-

цији тренира 37 дечака и девојчица различитих узраста. 

Владимир Петровић  каже да је кључ

успеха у самој атмосфери која се ствара

на тренинзима.

- Породица је основ свега у животу, па

и у спорту. Без подршке породице вели-

ки број спортиста не би био данас то

што јесте. Тако се ја као тренер трудим

да створим осећај и атмосферу сличну

оној коју сви ми на неки начин имамо у

својим кућама - каже Влада.

Одушевљен каратеом и тренинзима,

Љубиша Јорданов (13) радо прича о

својим успесима.

- Карате тренирам од самог почетка. Ка-

да сам видео толико дечака и девојчица на

једном месту, пожелео сам да пробам овај

спорт и одмах га заволео. Активно уче-

ствујем на такмичењима и имам три злат-

не, једну сребрну, једну бронзану медаљу и седам диплома.

Треба напоменути да су часови каратеа бесплатни и да је

општина обезбедила кимона за све полазнике.

КАРАТЕ СЕКЦИЈА СД МЛАДОСТ 

Будућност је пред нама
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ГЛАС НАРОДА: ШТА БИСТЕ ВОЛЕЛИ ДА ИМАТЕ У БОСИЛЕГРАДУ?

Дејан Цветков,
студент:

- Спортска хала.

Данијел Зарев,
члан
Општинског
већа:

- Теретана и
спортска хала.

Јанко Чипев,
инжењер:

- Развој
привреде и нова
радна места.

Сњежана
Елцхорн, гошћа
из Словеније:

- Забава, више
живота.

Спаско
Спасков, бивши
председник
општине:

- Отварање
фабрика и више
посла.

Лела Јорданов,
радница:

- Базен, и
отворен и
затворен.

Александар
Чипев, логопед:

- Биоскоп.

ПУТЕВИ
У току је санација локалних путева  на деоницама Босилеград –
Две Реке, Две Реке – Споменик и Рибарци – Караманица, које из-
води општинска Дирекција. Вредност радова је око 13,5 милиона
динара, инвестирор је Министарство за регионални развој, а над-
зорни орган Институт за путеве Београд. Тренутно се изводе за-
вршни радови.

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

МОСТ НА ДРАГОВИШТИЦИ
Радови на изградњи моста
код стадиона приводе се
крају. Инвеститор је оп-
штина Босилеград, а укуп-
на вредност радова је
23.172.383 динара. Главни
извођач радова је “Тончев
Градња“ из Сурдулице, а
надзорни орган Ј.П. “Ди-
рекција за грађевинско
земљиште и путеве“ Боси-

леград. Потребно је још урадити прилазне путеве и посебне ра-
дове демонтажа скеле, испитивање готовог моста и уређење
корита реке. Председник Захаријев каже да ће се овим мостом
у великој мери растеретити саобраћај у центру града:
- Овај мост има велики инфраструктурни значај за целу општи-
ну – каже Захаријев.


