Отчет за работата на в-к “Крайгранична искра” за 2016 година
Вестник „Крайгранична искра” е основан през 1960 г. с решение на ОбС - Болярово.
Съгласно закона за марките и географските означения вестникът има регистрирана марка.
В началото на издаването си той е двуседмичник и редакторската колегия е по-голяма. Покъсно, през 1995 г., вестникът започва да се издава веднъж месечно, тъй като единствен
редактор е Димо Трудолюбов. „Крайгранична искра” продължава своя живот благодарение на
правилното отношение на ОбС-Болярово, кмета на общината, работата на редактора,
сътрудниците и читателите му.
От 1 май 2011 година до настоящия момент главен редактор на вестника е Лора
Константинова Величкова.
Вестникът е планувано да се отпечатва във формат А 3 в осем страници веднъж в месеца,
но поради богатия обществено-политически и духовен живот в общината няколко години той
излизаше в 12 страници.
Според концепцията първа и последна страница следваше да бъдат пълноцветни и
гланцирани. Това стана възможно от месец януари 2009 година, тъй като печатница „Светлина”
оттогава предоставя и тази услуга на клиентите си.
От месец март на 2014 година вестник „Крайгранична искра” отново започна да излиза два
пъти месечно – по 6 страници (с две пълноцветни и гланцирани), а през 2015 година е отново
двуседмичник по 6 страници, като цветните са вече 4.
От началото на 2015 година тиражът на вестника е увеличен на 600 бр. (от 550 броя).
Така, с изцяло обновен вид, местният вестник посрещна своя 55- ти рожден ден. През 2015
година се навършиха 55 години от създаването му.
През настоящата 2016 година вестникът продължи да излиза два пъти в месеца, с четири
пълноцветни страници. Те понякога бяха повече от шест, според материалите. Във вестника се
публикува всяко решение на Общински съвет – Болярово, което е задължително за обнародване.

Основните задачи на вестник „Крайгранична искра” са:





да информира читателите за събития, свързани с общината;
да отразява проблемите на жителите й;
да подхранва любовта на населението към родния край, българските традиции, бит и
култура;
да информира хората за промените в законодателството на РБ, като разяснява техните
права и задължения.

В изпълнение на тези задачи през 2016 година във вестника са отразени
следните материали:


информации за основните събития в общината : „Христо Христов с национален златен
приз „Човешки ресурси”; „Община Болярово е с нови банкови сметки”; „Започна
раздаването на хранителни продукти от БЧК в община Болярово”; „Съпричастност,
хуманност, всеотдайност”; „Незабравим празник в навечерието на Коледа за служителите в
социалната сфера”; „Още девет жилищни сгради в Болярово ще имат възможност да
кандидатстват за безплатно саниране”; „Обединението на жените социалистки проведе
отчетно-изборно събрание”; „Потребителна кооперация „Напредък” отчете своята
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дейност”; „Младите социалисти в Болярово отчетоха дейността си и избраха ново
ръководство”; „Започва санирането на три жилищни блока в Болярово”; „Спортни
мероприятия в община Болярово във връзка със 17 май – денят на българския спорт”;
„Колективна награда за РСПБЗН – Елхово”; „Информационен лист на Национален
референдум – 2016”; „Обява на командване на сухопътни войски”;


отразяване на проблемите на жителите в Болярово и другите населени места на
територията на общината: „Коледно настроение в социалните заведения на община
Болярово”; „Двадесет нови работни места за млади хора в общината”; „Загриженост и
отзивчивост към проблемите в социалните заведения” „Тържествен и вълнуващ шести
рожден ден”; „Отчетно-изборно събрание на Пенсионерска клуб – Болярово”;
„Инвестиционно предложение за кариерата край Малко Шарково не е одобрено от
РИОСВ”; „Безплатни скринингови изследвания в община Болярово”; „Успешно се
работи по санирането на три жилищни блока в Болярово”; „Ден на спорта и красотата”;
„Актуални мерки за рационална защита”;



издадени исторически материали: „Дейност, достойна за юбилея (175 г. от рождението
на Стефан Караджа)”; „Предание за капитан Петко войвода”; „Ангорският договор – срам
за българската дипломация”; „Тревожна изповед”; „Почит и прослава за Апостола”;
„Отбелязване на 140-годишнината от Априлското въстание”; „С венеца на безсмъртието”;
„Тази година се навършват 230 години от рождението на Георги Мамарчев и 170 от
смъртта му”



за българските традиции, бит и култура: „Заедно винаги е по-весело”; „Един обикновен
ден в необикновеното минало”; „Участниците в Международния Югоизточен летен
университет представиха находките си в Болярово”; „Празник на традициите и почитта
към родното село”; „Празник на опазената и доказана обич”; „С негаснещо в душата
родолюбие”; „С вълнение и умиление”; „Втора част на Международния Югоизточен летен
университет”; „Жизнени и солидарни”;



материали за наложени промени в законодателството, национално значими решения
и събития: „Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за
периода м. 01.2016 – 12.2016”; „Общинският съвет прие бюджета на община Болярово за
2016 година”; „Христо Христов взе участие в първото за мандата заседание на НСОРБ”;
„Христо Христов член на Контролния съвет в новото ръководство на РАО „Тракия”;
„Областният управител Димитър Иванов подписа договора с ВиК оператор за област
Ямбол”; „Премиерът откри реконструираната и модернизирана компресорна станция
„Странджа”; „Младежи от „Мегафон” и Национална мрежа за децата участват в
конференция на Съвета на Европа”; „Областна дирекция на МВР – Ямбол предупреждава”.

Тематичният обхват на вестник „Крайгранична искра” през изтеклата
година обхваща:


местно самоуправление – „Община Болярово изпрати една динамична и успешна
година”; „Селата Ситово и Иглика с нов кметски наместник”; „Четвърто заседание на
Общински съвет – Болярово”; „Коледно-новогодишен коктейл с домакин общинският
кмет Христо Христов”; „Пето заседание на Общински съвет – Болярово”; „Първа работна
среща на общинския кмет с колегите му от населените места”; „Открита процедура за
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възлагане на обществена поръчка”; „Синдикално събрание на общинската
администрация”; „Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление за
мандат 2011-2015 година през 2015 година”; „Шесто заседание на Общински съвет –
Болярово”; „Финансова равносметка и поглед напред”; „Христо Христов присъства на
заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточния район”; „Седмо заседание
на Общински съвет – Болярово”; „Осмото заседание на Общински съвет – Болярово
премина в дълги дискусии и вземане на важни решения”; „Община Болярово с два
одобрени проекта от Министерство на образованието и науката”; „Отчет за работата на
Общински съвет – Болярово за първото шестмесечие на 2016 година”; „Работна среща на
общинското ръководство с фирмите-изпълнители на санирането на трите жилищни блока
в Болярово”; „Петнадесетото заседание на Общински съвет – Болярово се проведе за
първи път в новата конферентна зала”;


полезна информация по европейските програми, национални и трансгранични
проекти – „Приключи един от най-успешните трангранични проекти, изпълнявани от
община Болярово”; „Община Болярово ще изпълнява нов социален проект”;
„Продължава проект „Нови възможности за грижа”; „Два нови договора по проекти
подписа община Болярово”; „Работна среща на Местна инициативна група Елхово с
партньорите от община Болярово”; Местна инициативна група – Елхово проведи две
информационни срещи в Болярово”; „Община Болярово назначи медицински
специалисти по проект „Нови възможности за грижа”; „Супервизия на наетите лични
асистенти по проект „Нови възможности за грижа”; „Информационен семинар на тема
„Водено от общностите местно развитие: Възможности за финансиране по ПРСР 20142020”; „Нов проект в социалната сфера”; „Информационна конференция на тема
„Стратегия за водено общностите местно развитие: Възможности за финансиране и
перспективи”; „Начална пресконференция за представяне на проект „Независим живот”;
„Назначени са 49 лица, които ще обслужват 130 потребители по проект „Независим
живот”; „Договор по нов проект на община Болярово бе подписан с Министерството на
образованието и науката”; „Продължава проект „Осигуряване на топъл обяд в община
Болярово”;



икономика – „Актуална среща по земеделски въпроси”; „Посещение на земеделско
стопанство в община Болярово във връзка с трансграничен проект”; „Първата група
производители на зеленчуци, създадена от Националното обединение на младите
фермери, е от община Болярово”; „Жътвата в община Болярово приключва с по-високи
добиви през тази стопанска година”; „Николай Димов – домакин на СТЕКСПО 2016 –
тенденциите в месодайното говедовъдство на живо”;



образование – „Психологически поглед към насилието сред децата”; „Двудневно
обучение „Бъди активен доброволец”; „Интересно, забавно, полезно”; „Дядо Коледа
зарадва децата от ЦДГ „Здравец”; „Деца четат на деца”; „Среща във връзка с проблемите
в сферата на образованието”; „За да бъдем утре по-сърдечни, по-добри”; „Активност и
творческо многообразие”; „Децата и животните”; „Ползотворна беседа и практикум с
родители в ЦДГ „Здравец”; „Дар и нежни думи за мама”; „Специализиран подход към
агресията сред децата”; „Боляровските първокласници получиха първите си читанка”;
„Патронен празник на СОУ „Д-р Петър Берон” – град Болярово; „Празникът на ОУ
„Стефан Караджа” достойно отбелязан”; „Изпити, резултати и горчиви изводи”;
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„Стратегическото планиране – гарант за по-добро бъдеще”; „Първият учебен – очакван и
обичан”; „Танцово-музикална палитра в детската градина”;
култура – „Е ли човек тронката?!”; „Изкуството възпява свободата”; „Като звездите”;
„Една талантлива млада художничка”; „Творчески прояви и заслужени отличия”;
„Традиционна почит към делото на славянските братя”; „Национална литературна
награда за Тенко Тенев”; „Дарбата да бъдеш лидер”; „Болярово е в моето сърце”;



читалищна дейност – „Коледно настроение, оптимизъм и вдъхновение”; „Четири
коледарски групи посетиха кмета на общината на Бъдни вечер”; „Боляровската
коледарска група отново с призово място в Ямбол”; „Читалище „Възраждане” –
съхранено, възродено и обновено”; „Всички участници от община Болярово с награди от
народния събор „Света троица”м „Боляровската певческа група с участие в „Карандила
пее”; „Воденски славеи” – село Воден с втора награда от фестивала „С песните на
комня”; „Изявите на вокална група „Воденски славеи” не спират”;



вяра – „Една атрактивна традиция (Йордановден)”; „Великденска благотворителност”
„Празници, пъстри като дъга (Великден)”; „Възроденият празник”; „Богородичен курбан
за здраве и благоденствие”; „Дар и почит към святата Божия майка”; „До всички, които
обичат България”;



традиции – „Коледна радост и много усмивки”; „Коледно настроение в ЦСРИ – град
Болярово”; „И ние можем”; „Ден за почит и веселба”; „Празника на виното и свети
Трифон почетоха в Малко Шарково”; „Баба Марта в ЦДГ „Здравец”; „Вълнуваща
годишнина сред приятели”; „Посрещане на Първи март” ; „Осмомартенско ехо”; „Пролет
животворна, здравей”; „Традиция в името на бъдещето”; „Лазаруване в село Попово”;
„Великденски практикум в детската градина”; „Празникът на село Попово – очакван,
многолюден и благословен”; „Гергьовденска почерпка в пенсионерския клуб”; „Деветият
общински събор „Белянката” – многолюден и изпълнен с патриотизъм незабравим
празник”; „Когато спомените оживяват”; „Сърдечно приятелско посещение”;
„Благословеният празник на нашия град”;



фолклор и етнография – „С увлечение и вдъхновение”; „Ромски ритми и празнично
настроение”; „Атанас Георгиев със златен медал от фестивала „С песните на Кичка
Савова”; „Весели гости на Лазаровден”; „Фолклорна стихия в Болярово”; „Община
Болярово – с няколко награди от фестивала „Тунджа пее и танцува”; „Две певчески групи
от община Болярово на Петрова нива”; „Букет от музика и светлина”; „Фолклорна
певческа група „Извор” към НЧ „Стефан Караджа” на 10 години”;



личности, корените им, народопсихологията им, професионалната им реализация,
родовата им принадлежност и етническата им толерантност – „Печално
сбогуване с Георги Колев Георгиев”; „ За доброто – с добри думи : Кирил Ташев на 80
години”; „Награди, които радват, но и задължават”; „Печални откровения за Роси”;
„Жизнерадостният председател”; „Майсторство и трудолюбие”; „Горскополянският
кметски наместник”; „Напусна ни писателят и наш земляк Атанас Радойнов”; „Спомени
на един учител за годините в село Оман”; „Христо Станчев и дългият му път през
годините”; „Жалба за Наско Радойнов”.
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Тематичното обособяване на страниците зависи от специфичността на
материалите.
Първа страница на вестника обхваща основните акценти на броя. Втора страница е
насочена към проекти, форуми и заседанията на Общински съвет-Болярово и водещите
материали в броя. Трета страница е предвидена за обществено-политическа информация,
решения на ОбС – Болярово, докладни записки, касаещи интересите на хората на територията на
общината. Четвърта страница е за образование, възпитание, читалищата и краеведение, преди
всичко духовното възпитание, рубриките „Литературни хоризонти”, „Нашите читатели творят”,
„Мъдростта на вековете”. Пета страница обхваща културния живот в общината, фолклорни
традиции, религиозни празници. На шеста страница се поместват празници на селата и
социалните заведения; детските градини и училищата. Отразеният тематичен материал по
страници има отворен характер. Всеки текстов материал се свързва със следващите не само
тематично, но и по наличните снимки и брой знаци. Допуска се раздвижване на
журналистическите публикации по страници.
Вестникът запазва традиционно толерантния си характер, езиковия изказ и стилистика.
Новините, репортажите, интервютата и редакционните коментари отразяват достоверно
събитията, ставащи на територията на общината. Информационните материали безпристрастно
и реално отразяват решенията на ОбС – Болярово, заповедите на кмета на общината, работата на
общинската администрация, дейността й в икономическата, социалната, културната и спортната
дейност в общината.
Настоящият главен редактор непрекъснато се стреми да подобри цялостния облик на
вестника, търсейки нови теми и допитвайки се за нови идеи до сътрудници и читатели. Няколко
са въведените нови рубрики от Лора Величкова. В рубриката „Нашите малки слънца”
ежемесечно се публикуват снимки на деца от общината. В „Рубрика на редактора” главният
редактор коментира акцентите в броя. Рубриката „Нашите читатели творят” дава възможност за
изява на читателите, които имат талант и желание да творят. А новите творци се представят в
рубриката „Нов литературен глас.”
Сравнително по-нови са „Писма на читатели” и „Читателски прозорец”. В първата се
публикуват мнения, благодарности, споделени проблеми и виждания на читатели, а във втората
се представят интересни книги на местни или свързани с нашия край автори, често подарени от
самите тях или нови книги в градската библиотека.
Предстоят още нови и интересни рубрики.

По населени места вестникът се разпространява както следва: за кметствата –
освен че всеки кмет и кметски наместник и всяко читалище получават по абонамент вестника,
във всяко кметство главният редактор изпраща допълнителен брой вестници, предназначени за
населението. На институциите в гр. Болярово, освен получените по абонамент, редакторът
лично доставя допълнителни броеве до съответните отговорни лица. В редакцията остават 20
броя на разположение, понякога и повече.
В столицата вестникът се изпраща за Народната библиотека „Свети свети Кирил и
Методий” по 5 броя за отдел „Депозит”. Три се изпращат в Регионална библиотека „Г. С.
Раковски”- Ямбол. Народните представители от Ямболска област, областна управа, кметове на
съседни общини, сътрудници, спонсори и други личности получават вестника по абонамент на
общината.
В подготовката на вестника през изтеклата година доброволно участваха: Бинка Величкова
от общинска администрация съдействие са оказвали – зам.-кметът Нина Терзиева, секретарят на
общината Мария Чанева, главният екперт „Хуманитарни дейности и европрограми” София
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Минева, главният екперт „Бюджет и ФСД” Мария Янчева, главният екперт „Управление на
собствеността и териториалното устройство” Йовка Дженкова, главният експерт
„Икономически дейности” Жельо Желев, главният експерт „ТСУ” Васил Палов и др.
От кметовете и кметските наместници участие са взели всички- със свои предложения и
идеи и предоставена информация по молба на главния редактор. Активно с материали
съдействаха и редовни читатели като: Ташо Ташев, Кирил Ташев, Милю Петров, Атанас
Радойнов, Николай Домусчиев, Мария Филипова- Хаджи, Мария Гюлеметова, Христо Станчев,
Петър Станчев, Христо Ангелов и мн. др. Най-активно работи за „Крайгранична искра”
дългогодишният сътрудник Бинка Величкова.
През 2017 г. са предвидени да се отпечатат 24 броя. Стараем се да не излизаме извън
рамките на определените броеве, но са предвидени и до 5 извънредни, при различни поводи.
В перспектива вестникът ще продължи да излиза два пъти в месеца по 6 страници, формат
А 3. При необходимост вестникът отново може да се разтегли до 8 или 10 страници, в
зависимост от събитията, случили се на територията на общината.
Редакторът ще търси възможности за по-успешното общуване с кметовете и кметските
наместници по населени места, с цел по-пълно да се отразява живота на хората в общината.
Във връзка с бюджетната рамка за издаването на вестника за 2017 г. е необходимо да се
припомни, че през месец май 2008 г. вестникът премина на издръжка към общинска
администрация под името „Други дейности по културата”.
През 2016 година освен първа и шеста страница, втора и пета също ще бъдат пълноцветни
и гланцирани. Офертата за един месец при 6 страници (4 цветни) с тираж 600 броя е 349,80 лв. с
ДДС. В месеците, когато вестникът излиза два пъти по 6 страници и тираж 600 броя, цената му е
около 350 лв. с ДДС. Стойността му не е окончателна, защото варира според броя на знаците на
поместените материали, броя на снимките, броя на сканираните снимки, броя на снимковия
интернет материал.

11.11. 2016 г.
град Болярово
Изготвил: Лора Величкова
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