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    Водата за Велюшец - шанс и надежда 

Водопровод в селото -  едно от предизборните 
обещания на кмета Емил Илиев и той го изпълни 

„Учудвам се и не мога да намеря обяснение защо 
толкова години не беше решен проблемът с 
питейната вода за селото. Независимо, че в него 
живеят само 7 души, водопроводът е изключително 
нужен. За изграждането му общината инвестира  
разумно и икономично“ -  споделя кметът Емил 
Илиев. Малцина знаят, че Велюшец има вековна  
история, но водопровод тук никога не е имало. Все  
надделявали икономическите аргументи за 
ефективност,  пред тези за грижата и  правото на  
хората  да имат достъп до питейна вода  и качествени 
битови услуги. След пускането на водопровода  

           видимо се възроди интересът към селото  
като зона за отдих. Хората започнаха да   
възстановяват старите си наследствени къщи.  
Радостното е, че родени и отдавна напуснали 
Велюшец  планират  да превърнат имотите на дедите 
и бащите си в място  за отдих и туризъм. 
 

Водопроводът е общинска инвестиция   

Кметът Емил Илиев доказа, че може да се намери  
приемливо финансово решение, без да се  правят 
компромиси с качеството и възможността, хората да 
получат нужната услуга. И посочва: 6 километровият 
водопровод на с. Веюлшец  е 100 пъти по-евтин  от  
10-те км водопровод от с. Игралище до с. Палат, 
построен преди неговия мандат и за който са  
похарчени  1 500 000 лв.  
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За земята – тема с продължение  

Близо месец след  митинга-шествие в Струмяни, 
организиран от гражданското сдружение 
"Малешевско-огражденски имоти - 1958”, 
българските държавни институции мълчат. От 
ръководството на  сдружението са в очакване на 
среща с министъра на земеделието Десислава 
Танева. Стана известно, че и председателят на 
Европейския парламент  Мартин Шулц  е  реагирал 
на писмото,  изпратено до него от сдружението. Той 
е поискал информация  за  конкретния  случай. 

 Иван Укев, председател на сдружение “Малешевско-
огражденски имоти - 1958”, е категоричен, че  
усилията в търсене на справедливост продължават. 

В същото време юристите подчертават, че всеки 
може да започне процедура по възстановяване на  
земи по съдебен път. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  Земеделски земи, община Струмяни 
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Община Струмяни работи по ясен план     
         за развитие на социалните услуги 

заетин 

В селото са изградени и защитени жилища. Общината 
инвестира в тях близо 400 000 лв. чрез проекта 
"Подобряване на качеството и достъпа до социални 
услуги в общините Струмяни и Карбинци” по 
програмата за трансгранично сътрудничество 
„България – Македония, 2007 – 2013”. „Нашата задача 
е до 2015 г.  в дома да останат не повече от 30 
потребители, а останалите да се изведат в защитени 
жилища, близки до семейната среда” – думи на 
кметът Емил Илиев. Той подчертава, че проектът е от 
съществено значение за общината, защото решава  
човешки съдби. "Освен това е предпоставка за 
партньорство в социалната сфера с община Карбинци, 
за обмяна на опит и добри практики". Община 
Струмяни е сред общините в страната,  

успели да осигурят личен асистент, социален 
асистент и домашен помощник  
на нуждаещи се свои жители  по  националните 
проекти „Не сте сами” и „Подкрепа за достоен живот”.  
Кметът Емил Илиев посочва, че  нтересът и ползата от 
тези социални услуги е голям, но обхватът  на 
потребителите е недостатъчен. Освен това, 
програмите действат с прекъсвания, заради 
ограничения финансов ресурс, осигуряван от 
социалното министерство. „Община Струмяни 
създаде трайни партньорства с неправителствени 
организации”, пише в  тазгодишния  план за развитие 
на социалните услуги в общината. От четири години в 
Струмяни работи социален работник по проекта 
“Помагащи ръце” с фондация “Звезда на надеждата”.  

Емил Илиев – кмет 
на община 
Струмяни 

                            Община Струмяни 

Остава открит въпросът за потребността от още 
специалисти в социалния сектор. Общината 
разполага със сгради, общинска публична 
собственост, които могат да бъдат преустроени и 
превърнати в модерни заведения за социални  
услуги. За съжаление финансовото състояние не 
позволява това да се извърши със собствени 
средства. Разчита  се на финансовата подкрепа на 
държавата и възможностите, които предоставят 
оперативните програми. 

http://www.strumyani.org/ 

 

Социална политика 

Два пъти седмично с автомобил, собственост на 
Фондацията, се извършва извозване и връщане на 
децата от общината до Дневен център за деца с 
увреждания, гр. Сандански. В добро партньорство  
се работи и с БЧК. Без помощта на общинските 
структури на БЧК и пенсионерските клубове,  
траншовете с хранителни продукти нямаше да 
достигнат до нуждаещите се жители от най-
отдалеченото населено място или махала на 
общината. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Страница 2 

С пари от общинския бюджет 
функционира домашният 
социален патронаж. Той  
обхваща селата Струмяни, 
Микрево, Илинденци, Драката, 
Каменица и Горна Крушица. 
Ежедневно се приготвя и 
разнася храна по домовете, 
оказва се съдействие за 
закупуване на лекарства и  
стоки от първа необходимост. 
От услугите на социалния 
патронаж се ползват повече от 
100 пенсионери и инвалиди. А 
на  22 км от общинския  център 
функционира домът за 
възрастни хора с психични 
разстройства в с. Раздол. 
Материалната база е добра, 
грижите за обитателите – 
денонощни. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                Село  Раздол 



 

 
„Има готовност за откриване на още една винарска изба 
в с. Илинденци от нов частен инвеститор. Продължава 
работата и по подмяна на ВиК мрежата  по проект,  
защитен от общината на стойност близо 3 000 000 лв. В 
ход е оформлението на двата площада,  изграждане на  
детска площадка - приятно и безопасно място за 
забавления на  децата. Срокът за завършване на 
обектите е 15 септември 2015 г.“ - очертава близката 
перспектива кметът на община Струмяни Емил Илиев. 
Предстои асфалтиране на улиците, оформяне на 
тротоарите. За радост направеното, модерните 
промени в инфраструктурата, грижливото отношение 
към  уникалната природа 
                 се оценяват от външни инвеститори.  
Кметът на общината Емил Илиев е убеден, че 
Илинденци става все по - добро място за живот на 
хората, известна и привлекателна туристическа 
дестинация, превръща се в своеобразна визитка на 
община Струмяни пред света.  

Село Илинденци с нов облик до септември 

Кръстът над с. Илинденци 

 

Туризмът - шанс за Илинденци 

Потвърждава  го като амбиция и Бойко Ибришимов, 
кмет на село Илинденци. Той разказва, че към 
момента селото наброява близо 900 жители, основно  
заети със земеделие и лозарство. „В района има  
няколко цеха за обработка на мрамор, шивашки 
цехове. Факт са няколко спечелени проекта за 
развитие на лозарството, но по-важното е, че се 
намират инвеститори,  не само с местни корени, които 
в кризата не се страхуват да експериментират“, 
коментира Бойко Ибришимов. Мечтата му е един ден 
в Илинденци отново да има училище и повече 
възможности за младите хора в родното Илинденци.  

Страница 3 Село на фокус 

 

Сред възможностите за ефективна промяна, които 
той не пропуска да изброи, е осветяването на 
кръста над селото.  Разказва и за аязмото край 
местността „Занданите” с лековита вода. То е 
разположено в изключително живописен ансамбъл 
от варовикови скали и естествен ландшафт, 
съхранил естествената среда на много растения и 
животни. Според местното предание денят, в който 
блика  
     лечебната вода в аязмото, е бил предречен от   
   Ванга. 
Днес на това място (под Черната скала и в 
непосредствена близост до извора) е разположен 
олтарът на параклисът "Св. Дух". Скалата 
представлява издължено плато, надвесено над 
селото с отвесните си високи скали. Теренни 
проучвания на археолози доказват сериозно 
присъствие на траките по тези земи. Откритата 
уникална скално изсечена тракийска гробница се 
счита, че е от времето на тракийските племена 
миди и синти. През 5 в. преди Христа те били 
завладени от Филип Втори, а две столетия по-късно 
– от легионите на Рим. Тук най-добре е бил 
представен култът към Артемида, Зевс, богинята 
Майка и източните божества Изида и Серапсис. 

В допълнение на природните форми и древни 
каменни руини на площ повече от 10 дка в 
Илинденци е разположен и един от най-модерните 
скулптурни паркове в Европа.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Поглед към с. Илинденци 

 
 

 

 

 

 

Аязмото край с. Илинденци 



 

Повече от десетилетие археолозите работят за разкриване на загадката 
„Зараждането на Европа: раннонеолитно селище Илинденци-Масовец" 

  В резултат на партньорството между Регионалния  
исторически музей в Благоевград, община 
Струмяни, Нов български университет (НБУ) и от 
2011 г. с подкрепата на Фондация „Балканско 
наследство”,  продължава работата на археолозите 
на праисторическото селище Илинденци – Масовец.  
Тази година  министерството на културата също 
помага финансово,  а  по традиция  в разкопките  
помагат доброволци  от цял свят. Археологическата 
експедиция е важна, защото дава факти и знания за 
появата и развитието на  
 първите земеделци в Европа отпреди 8 
хиляди години, 
които са населявали земите по долината на река 
Струма.  „Обектът е изключително важен за нас 
археолозите, изучаваме зараждането и развитието 
на земеделието в Европа, с други думи – 
зараждането на европейската цивилизация”, 
споделя ръководителят на обекта Малгожата 
Гребска - Кулова от Регионалния исторически музей 
в Благоевград.  „Находките са  интересни,  някои от 
тях се изследват в Оксфордския и Харвардския 
университети”, допълва информацията Петър 
Зидаров от НБУ.  
  „ Археологията  е сериозна наука 
 и тук се работи по нейните строги правила”, 
подчертава  Петър Зидаров.  Праисторическото 
селище е регистрирано през 1991 г. по време на 
теренни археологически обхождания, организирани 
от ЮЗУ „Неофит Рилски” - Благоевград. Системното 
археологическо проучване, което  започва през 
2004 г., продължава и до днес. В по ранен етап, 
проучванията са финансирани от община Струмяни,  
а от четири години  е  поето от Фондация 
“Балканско наследство”  чрез  проекта “Раждането 
на Европа: разкопки на неолитно селище 
Илинденци - Масовец”. През 2010 г. са направени 
геомагнитни изследвания върху цялата площ на 
селището.  
Раннонеолитното селище е обградено с ров и с 
каменна стена. Във вътрешното пространство са 
разкрити къщи. Регистрирани са множество ями,  

траншеи, зидове, колове, различни предмети -
предимно кремъчни сечива и най-различни накити: 
керамични мъниста, мъниста от мида и мрамор, 
гривни от мрамор, висулки от камък.   

Разкопките край с. Илинденци са световно 
училище по археология и ефективна реклама на 
България. 
Възможността да бъдеш доброволец на разкопките 
край с. Илинденци може да бъде видяна в 
специализирани световни сайтове. Работата на 
студентите-доброволци е под формата на платени 
акредитирани курсове за летни практики, признати 
в различни университети в САЩ, Канада, 
Великобритания, България. Фактите сочат, че 
половината от доброволците идват по препоръка на 
вече работили тук студенти или техните академични 
наставници. Те са живата и добронамерена  
реклама на обекта и страната ни. Тази година 
доброволците са от  САЩ,  Великобритания  и  един 
от Австралия.  

Илинденци е световно известно, 

 благодарение на  работата  на археолозите и 
доброволческите студентски  мисии. Практически, 
това е  реклама за селото, реклама за региона и за 
цялата страна. Реклама, основана  не само  върху 
интересната  информация  за древността на тези 
земи, но и за гостоприемството  на българите днес и 
уникалната природа. Праисторическото селище 
Илинденци – Масовец може да се превърне в  
 атрактивна туристическа  дестинация.  

За това местните се борят от години, активно в тази 
посока работят и в общинската администрация. 
Първите стъпки са факт: през миналата година бе 
подготвена  самостоятелна сбирка и експонирана в 
общинския музей. Издадени са печатни рекламни 
материали за праисторическото селище. То все по-
активно се рекламира и представя на гостите. 
Амбицията е проучванията да продължат  на още 
по-голяма площ и обектът да се социализира и да се  
превърне в музей на открито.    
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Бутиковата  винарска изба "Кьосев" с. Илинденци - 
една от най-модерните в страната 

Избата е семейно начинание на благоевградчанина 
Николай Кьосев, негова сбъдната мечта. Спомен за 
стара семейна традиция, населено място,  намиращо 
се в една от най-екологичночистите области в 
страната - с. Илинденци,  където от незапомнени 
времена във всяка къща се правят истински вина и 
винени събори,  дават кураж за изграждане на 
новата изба. Тя се открива през 2007 г., 
специализира се в производството на 
висококачествени вина в малки бутикови серии, за 
които се използват се местни, със запомнящи се 
аромати сортове грозде.   

„С вниманието си към всяко зърно, с много любов и 
умения, съчетавайки традициите на този винарски 
край с новите тенденции и технологии във 
винопроизводството се дава възможност за 
дегустация и наслада на нашите винени шедьоври”, 
споделя собственикът Николай Кьосев. Той разказва 
с гордост за някогашното стопанство на дядо си, 
макар и в друго село в района, за славата му на един 
от най-добрите винари,  за уроците научени от него: 
”Всеки ахмак може да направи от най- най-хубавото 
грозде – най-лошото вино, но не се е родил 
майсторът, който може да направи от лошо грозде – 
хубаво вино”. Затова внимателно изследват 
суровината в собствена лаборатория. Удоволетворен 
е, че съпругата и синът му са в „бизнеса” и че домът 
им в с. Илинденци е предпочитан пред този в 
големия град.  И убедено твърди, че  

по българските земи  е направено първото 
вино в света. 
 
Кметът на община Струмяни Емил Илиев 
направи  стъпки към сътрудничество  с  изба „Кьосев”.  Общината разработва  идеята за туристическа 
дестинация с. Илинденци, която включва: древно селище от преди 8 хил. години - артцентър  - винарна - 
екоселище - целебни извори на Ванга.  Очертава се твърде интересен и привлекателен маршрут!  
Остава усилието да бъде подобрена инфраструктурата и да са намерят ефективните форми за 
привличане на туристи.   
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Смята, че България трябва да направи стъпки, за да 
защити виното като свой продукт. Няма илюзии, че 
ще е лесно  да се преборим, но това най-малкото ще 
е реклама, шанс, светът да чуе и разбере,  че не 
Франция, а България е родината на виното.  „Ние 
сме помагали на общината, но сега  

за първи път общината протяга ръка  

и съдейства за нашето популяризиране” – 
подчертава Николай Кьосев в очакване на гости от 
осем страни, партньори  на община Струмяни по 
проекта „Мрежа автентична Европа”. 
Предприемачът си дава ясна сметка, че община 
Струмяни е с малки финансови възможности и 
трябва време, за да изгради модерна 
инфраструктура. Но е свидетел на нарастващата 
известност на селото и на неговото развитие. Дори 
семейства от Русия, Франция, Англия са се заселили 
тук и са избрали Илинденции да е вторият им дом.  

Изба „Кьосев” вече е една от забележителностите 
на с. Илинденци. Тя предлага обиколка "Пътят на 
виното", дегустация на няколко вида вина, участва в  
уникалния  ежегоден празник на виното. Избата бе 
представена и в Европейския парламент през 2008 г. 
Има и собствено ноу-хау за развитие на винен 
туризъм. Предоставя на гостите си модерна къща за 
гости в непосредствена близост до винарската изба.  

„Елате в магическия свят на виното. С всяка 
чаша празнувайте миналото и вдигнете тост за 
бъдещето!”,  
гласи поканата на домакините, учредили за своите 
гости и приятели с много любов и винен клуб 
“Кьосев”.  И имат   планове за поне още 50 години 
напред. 
 

 

 

 

 

 

България - родината на виното 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Вж. Елементи на страница 6 

„Казвам се  Кръстин Кутлев. Роден съм в с. Илинденци. Заедно с брат ми 
Илия изграждаме екокъща за гости. Използваме само природни материали 
- дърво, глина, слама и естествен камък от нашия район.  До края на месец  
септември трябва да бъдат готови първите шест екокъщи, а за новото 
издание на международния фестивал „Малешево пее и танцува”, те  трябва 
да посрещнат и първите си гости.  

В готовите екодомове наесен ще могат да бъдат настанени около 20 
човека. Надявам се, че това ще освежи бизнес климата тук, ще стане по-
привлекателно и уютно и че ще се промени отношението към малкото село 
в положителен аспект. От следващата година мислим да осигурим  
възможност и за конна езда  - като спорт и атракция." 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

„Екоселище „Илинденци” – нова атракция за туристи 
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                                        Бетонът и стъклото - в миналото 
 

Бетонът и стъклото постепенно започват да отстъпват позиции пред 
естествените материали, използвани в съвременните сгради. В Нова 
Зеландия и Чили, страни с висока земетръсна активност, отдавна се строи 
екологично, тъй като естествените материали са далеч по-устойчиви при 
трусове. Европа, Австралия и Америка също не правят изключение и вече 
пренебрежението  към този вид строителство е преодоляно. В Германия 
фирмите за екостроителство са над 1000. Там все по-често от непечена 
глина се строят и обществени сгради - училища, болници, църкви. 

Съвременните европейски архитекти видимо се завръщат към природата. 
При това без да се отказват от високото строителство. Във Финландия вече 
успешно се развива и многоетажното... дървено строителство. Новите 
сгради се изграждат от масивни дървени блокове на основата на стари 
традиции и с използването на модерни технологии. Оказва се, че 43 % от 
многоетажните жилищни сгради в страната са направени от дърво. Повече 
има само в Швеция - там те са 80 %.  

Наскоро във Финландия стартира проект, наречен "Модерен дървен град". 
Една трета от финансирането му поема министерството на промишлеността 
на страната, останалите средства ще се осигуряват от града, пожелал да 
участва в програмата.  

Вече 53 града са изразили такава готовност. А финландските архитекти са 
замислили изграждането на осеметажни дървени сгради,  така дървеното 
строителство вече е на ново ниво: градовете на бъдещето съвсем не са 
стъкло и бетон, а доброто старо дърво. 

Най-високият във Финландия дървен жилищен комплекс Puukuokka в град 
Ювяскюля се състои от 6-8 етажни сгради. В комплекса има 150 
апартамента с обща площ от близо 10000 кв. м. 

В социалните мрежи е особено популярна къщата  от сламени бали на 
архитекта Богдан Брашов, чиято цена не надвишава 2000 лева. 
Специалистът въвежда в Румъния концепция, която вече се използва 
широко в Америка. 

Източник: www.duma.bg/node/104441 
 

 
 

 

 

 

 

 

Кръстин Кутлев 
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Вече 17 години уникалният скулптурен парк на 
открито в с. Илинденци се разраства и умножава 
почитателите си. Той е ярко доказателство,  как 
една „странна” на пръв поглед  идея  може да даде 
нов живот на цяло село,  да го подтикне към 
израстване и облагородяване. През 2005 г.  е 
изградена "Първата улица на изкуствата" в 
мраморния град, от 2007 до 2010 г. Се построява и 
втората - с майсторски планирано „навлизане" в 
хълма и изграждане в стръмния скат на каменни 
галерийни пространства, предназначени за изложби 
и други оригинални дейности свързани с изкуства. 
От месец май 2009 г. функционира и ефектно нощно 
осветление. През октомври 2014 г. под надслов 
"Преди 60 милиона години - РЕКАТА" пък бе 
представен поредният етап от изграждането на 
проекта - новите наземни и подземни пространства.  
В основата на начинанието е  
            софиянецът – скулптур  Иван Русев.  

Запленен от красивата природа, намерил в 
изобилие необходимия за твореца материал – 
мрамора и подкрепен от местната власт, той кани в 
Илинденци на скулптурен симпозиум колеги и 
приятели от цял свят.  Днес в Мраморния град на 
изкуствата могат да се видят редица интересни 
творби на автори от България, Румъния, Словакия, 
Австрия, Франция, Холандия, Индия, Япония, САЩ, 
Израел, Канада, Мексико.  

„Една наша мечта се осъществи – казва Иван Русев. 
„Мраморният град на изкуствата” стъпи и се 
развива на съществуващите следи от стари градежи 
- „СЕЛИЩЕТО”. Чувството на голямо удовлетворение  
ни води и днес. Заедно с мои приятели от 
пернишките мини, разкрихме част от този уникален 
обект, за да го покажем на посетителите на нашия 
„Център за изкуство” в Илинденци”.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Артцентър Илинденци - скулптурен парк на открито 

 

Пътят, който води до парка е рехабилитиран, 
построен е  информационен център,  изграден е 
амфитеатър с  300 места за зрители и сцена - всичко  
това още през 2004 г. чрез защитен европейски 
проект по програма ФАР.  В съседство се намират 
стари римски мини, археологически разкопки от 
древни времена, неповторими пещери. На броени 
минути път и по  приятна пътека се стига до  
“Целебните извори на Ванга”. За принос в 
развитието на община Струмяни и за нейното 
популяризиране, с решения на Общински съвет - 
Струмяни,  

 Иван Русев е удостоен със званието 
“Почетен гражданин на община Струмяни”. 
 
http://www.strumyani.org/subsection-82-art_centyr.html 

 

http://www.strumyani.org/subsection-82-art_centyr.html
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Предстоящи празници, събори и курбани  

На 17 юли 2019 г. (петък) в с. Илинденци ще бъде отслужен 
курбан на църквата „Св. великомъченица Марина”. На 31 юли, 
1 и 2 август 2015 г. на площада, ще се състои и традиционния 
събор на с. Илинденци.  

На 18 и 19 юли 2015 г. (събота и неделя) с. Никудин ще 
проведе традиционния си събор „Илинден”. Събитието ще 
стартира в събота вечер на площада  на селото с народно 
увеселение, а в неделния ден, в двора на църквата „Св. пророк 
Илия” ще бъде приготвен,  благословен и раздаден 
традиционният овнешки курбан. 

На 19 юли 2015 г. (неделя) в с. Цапарево ще бъде отслужен 
курбан на параклиса „Св. пророк Илия”. Съборът на селото ще 
бъде отпразнуван с празнична програма на площада на 1 и 2 
август 2015 г.  

На 25 юли 2015 г. (събота) е съборът в с. Каменица в чест на 
св. Пантелеймон. От 17:00 часа в местността „Църквището” ще 
бъде осветен и раздаден курбан за здраве. Празникът ще 
продължи с фолклорна програма от 21:00 часа. 

На 15 и 16 август 2015 г. (събота и неделя) ще се състои  
традиционният събор на с. Игралище.  

 

 

 

На  1 и 2 август  2015 г.(събота и неделя) – е  
традиционният празник на село Илинденци.  

 

http://www.strumyani.org/ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Е-вестник на община Струмяни” е дигитален медиен канал 

 
Медия, редакторска дейност, дизайн и разпространение – Арт Виза България 

 
При използване на информация от е-вестника, позоваването е задължително! 

 
strumyani_press@abv.bg 

 
Всички права запазени! 

 

 

Община Струмяни – домакин на тридневен международен форум 
 по проблемите на туризма 

От 20 до 22 юли 2015 г. (понеделник, вторник и сряда) на посещение в община Струмяни са участниците в  
проекта „Мрежа автентична Европа” по програма „Европа на гражданите”.  Експерти и общественици  от 
България, Италия, Испания, Малта, Гърция и Франция ще изготвят съвместен пакет от мерки за 
разнообразяване на предлаганите туристически услуги и тяхната визия, привличане на по-широк кръг  от 
международни и национални туристи.  

В събитието ще вземат участие и студенти от  университети в Анкара -  Турция и Бишкек - Киргистан. Сред 
участниците в срещите са експерти със значителен международен опит в сферата на туризма. 
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