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АТАНАС КИРОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

 

Относно: Удостояване на Славка Митева Калчева със звание „Почетен 

гражданин” на град Стралджа. 

 

   

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Предлагам да бъде удостоена Славка Митева Калчева със звание „Почетен 

гражданин” на град Стралджа. 

Настоящата докладна се изготви предвид следните мотиви:  

 

Славка Митева Калчева е родена на 2 декември  1954г. в с. Зимница, община 

Стралджа. Живее  и израства в с. Чарда, община Стралджа, където и до днес се завръща 

при своите близки.  

Осъществява първите си солови записи в Радио „Пловдив“. Първият ѝ албум е 

издаден на дългосвиреща грамофонна плоча. 

Гласът на Славка Калчева се отличава с голям диапазон – от ниския до горния 

регистър,  притежава голяма вокална техника при интонирането и орнаментирането, 

има и множество авторски песни, базирани на автентичния фолклор в духа на 

вековната тракийска традиция. 

Призната е за една от емблемите на тракийския изпълнителски жанр. С 

красивият си глас от сърцето на китна Тракия е докоснала дълбините на човешката 

душа. Известни нейни песни са „Бяла роза“, „Момина сълза”, „Сватба” „Станка из пътя 

вървеше“, „Бяла хубава мома”.  

Издала е  осем студийни албума, два видео албума и три компилации. 

Професионалният й път, комбиниран с обич, труд и безрезервност в името на 

тракийската песен е оценен високо у нас и по света. 

Получила е следните  награди: 

 1988г. – Първа награда от Третата среща на оркестрите за българска народна 

музика „Стамболово '88“; 
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 2000г. – „Тракия фолк“ – Награда за традиция и новаторство; 

 2001г. – „Златният Мустанг“ – Второ място за песен („Бяла роза“); 

 2003г. – „Планета ТВ“ – Фолклорен изпълнител на годината; 

 2004г. – „Нов фолк“ – Награда за албум на фолклорна основа („От българско по-

българско“); 

 2004г. – „Планета ТВ“ – Фолклорен изпълнител на годината; 

 2005г. – „Планета ТВ“ – Най-популярна мелодия за мобилен телефон („Бяла 

роза“); 

 2005г. – „Нов фолк“ – Фолклорен албум на годината („От сърцето на Тракия“); 

 2010г. – „Планета ТВ“ – Фолклорен хит на десетилетието („Бяла роза“); 

 2014г. – Награда на Ямбол за 2014 г. 

Славка Калчева е изнасяла  концерти пред многочислена аудитория както в град 

Стралджа и  други населени места на територията на общината, така и в цяла България 

и Европа, където има множество почитатели от всички възрасти. 

През всичките свои творчески години тя не прекъсва връзката с корените на 

родния край и оставя огромна следа в народното песенно изкуство на страната ни.  

 

За постигнати  високи творчески резултати  в областта на народната музика, за 

почитта и уважението към Стралджа и стралджанци,  на основание чл.21, ал.1, т.22 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Глава 

Четвърта, Раздел I, чл. 35, чл.36, т.2 и чл.39 от Наредба №9 За символиката и отличията 

на община Стралджа предлагам Общински съвет- гр. Стралджа да вземе следното 

   

                                       РЕШЕНИЕ: 

 

1.Удостоява Славка Митева Калчева със звание „Почетен гражданин” на град 

Стралджа. 
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