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май 2010 г.

Две от общините, членуващи в 
РАО “Тракия” получиха 

награда за “Зелена община”

На 15 май 2010 г. на официална церемония 
в хотел “Кристал Палас” в столицата, в 
присъствието на министъра на  
регионалното развитие и благоустройството 
Росен Плевнелиев, министъра на околната 
среда и водите Нона Караджова, 
американския посланик Н. Пр. Джеймс 
Уорлик, председателя на Националното 
сдружение на общините в Република 
България - Гинка Чавдарова и други 
официални лица, кметовете на общините 
Димитровград и Нова Загора получиха
престижните награди от Програма “Зелена 
община”, създадена през 2002 година от 
Аквамат 2000 ООД съвместно с Irritrol 
Systems Europe. 

Основната й цел е развитието на зелените 
системи на българските общини, 
подпомагане на общините при 
изграждането, благоустрояването и 
поддържането на паркове, градини и 
обществени спортни терени.

Призове взеха още София, Златоград, 
Трявна и Силистра. 

Награди от подобен тип се разпределят за 
пети пореден път по Програма “Зелена 
община” за насърчаване и поощряване на 
българските селища при изграждането на 
паркови местности и градини. Община Нова 
Загора печели наградата за втора поредна 
година.

Общо 75 градове бяха номинирани през тази 
година. Те участваха в конкурса за проект на 
зелена градска система и спортен терен. 
Изборът на общините стана след преценка 
на компетентно международно жури, 
съставено от 14 експерти в областта на 
ландшафт архитектурата.

След официалната част, наградените 
кметове поставиха началото на т.нар. 
“кметска горичка”, като засадиха млади 
дръвчета от видовете гледчия, кестен и 
бреза в Докторската градина.
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Нови три проекта за 12 
милиона спечели община 

Созопол

Поредни три проекта за селските райони 
спечели община Созопол от общо пет, с 
които е кандидаствала. Те са по ОП 
„Развитие на селските райони“ към 
Министреството на земеделието и горите, на 
обща стойност 11 млн. 360 хил. лв. и трябва 
да бъдат завършени за срок от 30 месеца. 
Това съобщи кметът на общината Панайот 
Рейзи, след провелата се официална 
церемония по подписването на договорите с 
министреството.

“Щастлив съм от този успех, защото да 
одобрят три от общо пет проекта си е 
чисто постижение за една община в 
България, а другите два неодобрени ВиК 
проекти ще бъдат корегирани и спечелени 
на по-късен етап“, каза Панайот Рейзи.

Той уточни, че този път ще има и изплащане 
на 50% авансово от средствата до няколко 
месеца. Успоредно с това от средствата 
могат да останат и за ремонт на пътища в 
селата, тъй като общините вече не плащат 
по тях ДДС, както беше до сега. Трите 
проекта са за канализация, питейни води и 
пречиствателна станция в селата Извор и 
Равна гора.

Според Рейзи е от изключителна важност, 
че тези средства отиват за подобряването 
на жизнения стандарт в селищата на 
Созопол, които са на малко разстояние от 
морето и са с добър инвестиционен климат. 
В тях от години живеят чужденци, а 
български и израелски фирми проявяват 
сериозен инвеститорски интерес.

Независимо, че село Извор скоро ще 
премине към община Бургас няма да има 
проблем със старта на проекта и 
усвояването на средствата по него, уточни 
още кмета.

Финална фаза на младежки 
проект

Успешно приключи проект "Мобилна 
младежка трудова борса" на Общински 
съвет - Стралджа, финансиран по Програма 
за младежки дейности 2008-2010 г.
Национална инициатива "Младите и 
бизнесът". Проведени са две обучения в 
които участваха младежи от две възрастови 
групи.

Доброволци обсъдиха предложените учебни 
материали и одобриха съдържанието на CD 
наръчник., който включва темите "Пазар на 
труда", "Успешно презентиране на 
качествата ни като работна сила", "Интервю 
за работа, писане на мотивационно писмо, 
писане на автобиография. Издаден в 300 
бр., той се разпространява сред младите 
хора от Зимница, Иречеково и Лозенец. 

Eкземпляри са предоставени в кметствата и 
читалищата на тези села, както и в 
Информационния бизнес център - Стралджа 
и Бюро по труда - офис Стралджа. Част от 
наръчниците са раздадени и в СОУ
"П.Яворов" за улесняване професионалния 
избор на учениците. 

На 20 май екипът на проекта проведе 
заключителната си пресконференция за 
представяне резултатите от проекта.
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“Забавляваме се като се учим”

“Забавляваме се като се учим” – така 
участниците в петото издание “Стани богат 
със знания” определиха както своето 
участие, така и значението на това 
интелектуално предизвикателство пред 
учениците на община Тунджа. 

За пета поредна година екипът на ОУ “Васил 
Левски”, с. Тенево организираха 
междуучилищното състезание, на което си 
дават среща онези млади хора, за които 
знанието е богатство. 

По вече утвърдена традиция, в Деня на 
Светите братя Кирил и Методий - 11 май, 
пред компютър и публика застанаха по един 
представител на пет тунджански училища. 
Седем от въпросите, степенувани по 
сложност, бяха разработени на база учебния 
материал от епохата на българското 
Възраждане и българската държава до 
войните за национално обединение (1918 
година). 

В последните три нива бяха включени 
въпроси от общ характер, задавани в 
телевизионното състезание “Стани богат”. 
Чрез тях състезатели и публика имаха 
възможност да проверят своята 
съобразителност и логично мислене. 

В съответствие с телевизионния аналог, 
състезателите разполагаха с жокерите 
50/50, помощ от приятел и помощ от 
публиката. Въпросите и вариантите на 
отговора се показваха на монитор пред 
състезателя, както и на екран. 

“Сладки въпроси” имаше подготвени и за 
публиката, а наградата беше шоколад.

След напрегнатата, вълнуваща игра, 
еднакво емоционална за публика и 
състезатели, четирима от състезателите 
достигнаха до десето ниво и събраха 
максималния брой точки – 10. Всички 
участници получиха награди, предоставени 
от училището - домакин ОУ “Васил Левски” , 
с. Тенево – луксозно издание на 
Енциклопедията “100-те неща които трябва 
да знаем за България”, както и от 
Училищното настоятелство и от Община 
Тунджа. 

С приветствие към присъстващите се 
обърнаха заместник-кметът на община 
Тунджа Станчо Ставрев и председателят на 
настоятелството – Нели Ройдева, мениджър 
на читалище “Просвета” – с. Тенево. Сред 
гостите бяха Нели Петрова – заместник-
председател на Общински съвет Тунджа, 
общинският съветник Стратия Колев, 
представители на фирма “Палфингер” и 
училищното настоятелство, директорите на 
училищата в селата Кукорево и Бояджик, 
много учители и родители. Тук бяха и 
младият “заместник-кмет” на община Тунджа 
Ирина Георгиева и младият “общински 
съветник” Яна Велкова, които в този ден 
участваха в инициативата на НПО 
“Младежта – европейското бъдеще на 
Веселиново” и на младежкия
Евроатлантически клуб – Ямбол “Ден на 
младежкото самоуправление” в община 
Тунджа.

Идеята, зародила се през 2006 година в
училището в с. Тенево, община Тунджа
показва по безспорен начин своята 
устойчивост във времето и се посреща с 
интерес и желание от ученици, учители и 
общественост. 

Състезанието “Стани богат със знания” е 
пример за успешна практика на доказано 
във времето партньорство между 
образователни институции, 
неправителствени организации и местна 
власт в името на бъдещето на община 
Тунджа - нейните млади хора.
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Международен фестивал на 
любителските комедийни 

театри, пантомима и сатира

От 10 до 16 май в Тополовград се проведе 
XV-тото издание на Международния 
фестивал на любителските комедийни 
театри, пантомима и сатира - Тополовград 
2010. В седемте фестивални дни на сцената 
на местното читалище се представиха 17 
театрални формации от България, Гърция, 
Турция, Македония, Сърбия и Молдова. 
Фестивалът се организира от 
Министерството на културата, Съюза на 
артистите в България, Съюза на народните 
читалища, Община Тополовград и читалище 
"Св. Св. Кирил и Методий". За поредна 
година РАО “Тракия” бе една от 70-те 
организации, подкрепили финансово 
провеждането на фестивала.

Ден на Палестинската култура 
в Първомай

Ден на Палестинската култура се проведе в 
Първомай на 13 май 2010 г. Събитието бе 
част от традиционния празник на община 
Първомай. Бе представено всичко, което ни 
свързва с Палестина. Първомайци имаха 
възможност да се обогатят с една нова 
култура и виждане за света. Идеята за тази 
инициатива е възникнала, след като 
Палестинския посланик е разгледал 
археологически находки и е открил много 
допирни точки в историята и археологията 
на България и Палестина. В празника на 
Първомай тази година присъстваха и гости 
от Турция, Гърция, Испания, Каталуния.

Над 700 участници на "Мараш 
пее"

Красивата подбалканска местност "Мараш" 
край Стралджа за пореден път събра хиляди 
на традиционния народен събор, посветен 
на танцовото изкуство. Още при откриването 
вечерта на 15 май кмета на общината Митко 
Андонов припомни историята на този 

дълголетен празник, спомена , че с песните 
и танците стралджанци отправят своята 
молба за живителен дъжд и плодородна 
година. Като начало на концерта бяха 
поканени да пеят носителите на награди от 
седмия Конкурс-надпяване "С песните на 
Вълкана Стоянова", след което 
възпитаниците на Националната гимназия 
по фолклорни изкуства "Филип Кутев" Котел 
подариха на зрителите един великолепен 
спектакъл в който присъстваха песни и 
танци от всички фолклорни области на 
страната. 

В неделния ден Балкана се огласи от 
мелодии, песни, хора и ръченици. В 
конкурсната програма взеха участие 27 
колективи с над 700 участници. Журито с 
председател доц. Крум Георгиев, 
председател на Общество за фолклор при 
Югоизточна България разпредели 
наградите. Голямата награда на събора бе 
връчена на ансамбъл “Перуника” - Ямбол.

Първа възрастова група - Първа награда -
детски танцов състав при ФА "Ат. Манчев” -
Бургас, ІІ място - детски фолклорен състав
“Бургуджии” - Г. Александрово и танцов 
състав “Славейче” - Айтос, ІІІ място - танцов 
състав “Яница” при ОДК Елхово и танцов 
състав “Звънче” - Ямбол.

Втора възрастова група - Първа награда -
детско-юношески ФА “Загорчета” - Нова 
Загора, ІІ място - юношески танцов състав Г.
Александрово и младежки танцов състав 
Чубра, ІІІ място - танцов състав "Боляровче" 
Болярово, фолклорна танцова група с.
Орлинци и юношески танцов състав “Яница”
Елхово. 

Трета възрастова група - Първа награда -
Танцов ансамбъл “Златен клас” -  Зимница, 
ІІ място - състава на Сунгурларе, ІІІ място за 
танцьорите на Венец и Джинот. Журито 
присъди Специалната награда на ансамбъл 
“Въжички” при читалище “Просвета” -
Стралджа.
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Областен управител призова 
българските медии по света да 

популяризират Неолитните 
жилища в Стара Загора

Областният управител на Стара Загора 
Йордан Николов направи презентация на 
проекта “Раждането на Европа-история и 
реалност”, по време на Шестата световна 
среща на българските медии във Виена. 
Проектът се реализира съвместно с БТА за 
популяризиране на неолитните жилища в 
Стара Загора, като най-старите и с най-
добре запазен инвентар, открити на 
Балканите и в Европа.

Идеята на Николов е да представи 
Старозагорска област като привлекателна 
дестинация за културен туризъм и да се 
привличат туристи от други държави. 
Презентацията е била част от панела 
“Българите извън България - ролята на 
медиите”.

На представянето са присъствали 
министърът на културата Вежди Рашидов, 
кметът на София Йорданка Фандъкова, 
депутатът от ГЕРБ Красимир Велчев, 
Борислав Петранов - директор на Културен 
дом “Витгенщайн”, Даниела Горчева - гл. 
редактор на сп. “Диалог” - Холандия, Румен 
Георгиев, председател на Клуба на 
работодателя в Стара Загора, областният 
управител на Сливен Марин Кавръков и 
повече от 200 български журналисти от 
различни страни. 

Йордан Николов е отправил апел към 
българските журналисти по цял свят да 
помогнат за популяризирането на 
неолитните жилища в Стара Загора. Темата 
е предизвикала голям интерес сред 
представители на медии от Лос Анжелис, 
Чикаго, Испания, Молдова, Украйна и 
Австрия. 

По думите на Николов повече от 30
различни медии са изразили желание да 
включат материали по темата в изданията 
си.

По-късно в "Дом Витгенщайн" във Виена 
министърът на културата Вежди Рашидов е 
открил изложба икони от експозицията на 
Сливенската художествена галерия. Там е 
била експонирана и фотоизложбата на 
Светлозар Недев със снимки от неолитните 
жилища и музейната експозиция, открита 
през 1979 г. в Стара Загора. 

Исторически възстановки в 
архитектурен резерват Кабиле

Средновековен панаир с исторически 
възстановки превърна националния 
архитектурен резерват Кабиле в 
притегателно място за жители и гости на 
Ямбол и региона на 15 и 16 май 2010 г.

Организаторите от Регионалния исторически 
музей се бяха погрижили разнообразието от 
атракции да е пълно. Участие взеха 
специализираните в антични и 
средновековни възстановки дружества 
“Чигот” от Варна и “Сила” от Пловдив. 

Наред с колоритни доспехи и дрехи, каквито 
са носили преди повече от шест века, 
посетителите имаха възможност да видят на 
място и изработка на занаятчийски изделия 
по начина, характерен за средните векове у 
нас. За зрителите бяха предвидени и 
състезания по стрелба с лък, мятане на 
копие и стрелба с прашка.

Подходящо допълнение за празника в НАР 
Кабиле бе и демонстрацията на нестинарски 
танц.


