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май - юни 2010 г.

ПРАЗНИЦИ В ОБЩИНИТЕ ОТ РАО “ТРАКИЯ”

Празник на розата в Казанлък
На 6 юни Казанлък посрещна Президента на 
Република България г-н Георги Първанов, 
който по покана на кмета на Общината г-н 
Стефан Дамянов участва в Празника на 
розата 2010. Точно в 9.30 часа Президентът 
на Р България прие строя на почетния 
караул от състава на 61 Стрямска 
механизирана бригада – Гарнизон Казанлък, 
след което поздрави присъстващите: Н.Впр. 
Старозагорския митрополит Галактион и Н. 
Впр. Видинския митрополит Дометиан, 
дипломатите и всички официални гости на 
празника.

На специална среща в Община Казанлък 
кметът Дамянов запозна държавния глава с 
икономическото състояние на общината, 
основните насоки на нейното развитие, 
проектите, по които работи, акцентите по 
отношение на културното развитие, 
дейностите в сферата на образованието, 
социалното подпомагане, работата с 
младите хора.

Заедно с посланиците и придружаващите ги 
лица от близо 30 страни от Европа, Азия, 
Африка, Южна Америка, с гости и туристи от 

редица европейски страни, от Япония и 
други краища на света Президентът Георги 
Първанов взе участие в ритуалите “Розобер” 
и “Розоварене” в розовите масиви на 
Института по розата и етеричномаслените 
култури в Казанлък, опита гюлова ракия и се 
хвана на хоро заедно с многобройните гости 
на празника.

В Исторически музей “Искра” директорът 
Косьо Зарев представи на Президента 
съхраняваните в музея уникални находки от 
тракийските могили край Казанлък. На 
събитието присъства и известният археолог 
проф. Николай Овчаров. 

Среща на кметовете от РАО “Тракия” с 
Президента Георги Първанов

Исторически музей “Искра” бе домакин на 
среща на Президента на България с 20 
кметове, членове на Регионална асоциация 
на общините “Тракия”, водени от 
председателя на УС Катя Дойчева и 
изпълнителния директор на асоциацията 
доц. Иван Върляков. 

В делова среща, състояла се в сградата на 
Художествена галерия - Казанлък, Георги 
Първанов изслуша кметовете от РАО 
“Тракия”, които изразиха своите притеснения 
относно актуализирания бюджет ‘2010, както 
и някои свои виждания, свързани със 
ЗМСМА. Президентът сподели тревогата на 
кметовете на общини и подчерта, че би 
подкрепил техни инициативи, както и 
инициативи на НСОРБ, свързани с 
конструктивни предложения. 

След деловата среща с РАО “Тракия” 
държавният глава премина пеша по ул. 
“Искра”, придружаван от своя домакин –
кмета на Община Казанлък Стефан 



2 стр.

Дамянов, където бе спонтанно спиран от 
граждани и майстори, изложили своите 
произведения по импровизираната улица на 
занаятите. Той никого не пропусна да 
поздрави и да се възхити от талантливите 
ръце на художници, занаятчии и 
приложници.

На площад “Севтополис” кметът Стефан 
Дамянов приветства Президента, 
дипломатите и хилядите граждани и гости на 
Казанлък, след което даде думата на 
Президента на Р България. В своето слово 
Георги Първанов подчерта, че преди 4 
години също е бил гост на Празника на 
розата, но сега вижда, че многократно 
повече са официалните гости и туристите, 
присъстващи на това тържество.

“Този интерес от всички краища на 
света показва, че Казанлък се превръща 
в световна столица на красотата”, каза 
Президентът. Той подчерта също 
значението на казанлъшката маслодайна 
роза, която е един от символите на 
България, както и важността от приемане на 
Закон за розопроизводството, който да 
регламентира и стимулира този важен 
отрасъл.

“Розопроизводството тук е не само поминък, 
но и реално препитание за над 30 000 души 
и техните семейства – каза още Георги 
Първанов и продължи в духа на празника. -
На този красив фестивал на розата и 
красотата са посветени много български 
песни.”

Празник на розата в Гурково
Традиционният Празник на розата – Гурково 
се проведе последната седмица на месец 
май. Празникът на розата в Гурково се 
отбелязва от 2005 година като част от 
програмата на Майските празници. 

На територията на общината има около 2500 
дка розови насаждения, за които се грижат 
частни стопани и кооперации. Шествие с 
магарешки каруци до розовите масиви и 
показване на ритуала розобер са друга 
атрактивна част от празника. 

Въпреки кризата и тази година имаше 
празничен коктейл. По идея на кмета Стоян 
Бонев, с неговата организация се заеха 10-
класниците от местното СОУ, където има 

профилирина паралелка по 
ресторантьорство. 

С предоставените от Общината средства 
учениците сами закупили продуктите, 
определили менюто и приготвили блюдата. 
С много ентусиазъм и желание те бяха
подредили масата и сервираха. “Това е 
начин да децата да покажат какво са 
научили, а показаните резултати им дават 
самочувствие”, коментира кметът Стоян 
Бонев.

Десетокласничката Веселина Стоянова 
спечели титлата  “Мис Роза 2010 – Гурково”.
Нейни подгласничките са Ивелина Златева, 
която стана и лице на Община Гурково, и 
Анка Георгиева. 

Общо 27 момичета се състезаваха в три 
възрастови групи – от 6 до 10 години, от 11 
до 14 и от 14 до 21 години. При най-малките
първа се класира 7-годишната Кристияна 
Димитрова, а в средната група – Илиана 
Димитрова, която миналата година е била 
победителка при най-малките.

Предвидено бе да има и надпревара за 
Мистър Гурково, но се яви само един 
претендент – 7-годишният Юлиян Ангелов, 
който не се успокои от възможността да 
спечели служебна победа и положи усилия
да очарова публиката и журито.

Имаше отличия и за Мис Усмивка, Мис 
Фотогеничност, Мис Чар. Кметът Стоян 
Бонев раздаде подаръци на всички 
участници. На празника присъстваха и 
социалните работници от Областния център 
по приемна грижа. Те раздадоха рекламни 
материали и балони, разпространявайки 
идеята за приемничеството. 

По повод тяхното участие местната управа 
постави на видно място транспарант, 
рекламиращ кампанията “Приеми ме!”.
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Празник на розата в Брезово
Трети общински Празник на розата се 
проведе и в Брезово на 29 май 2010 г. 
благодарение на средства, осигурени от 
спонсори - розопроизводители на 
територията на община.

В празничната програма участие взеха деца 
и ученици от общинските учебни заведения 
и читалищни самодейни състави и оркестър 
“Фeникс” с ръководител Христо Коритаров.

Същия ден в розовите масиви на село 
Зелениково, се проведе състезание за най-
сръчен розоберач.

Празник на розата в Карлово
Традиционният Празник на розата - Карлово 
се проведе последната седмица на месец 
май. Жителите и гостите на града имаха 
възможност да наблюдават ритуал 
"Розобер" - автентичен, идващ от миналото 
танц, с участието на самодейни фолклорни 
колективи на Община Карлово. Розовите 
градини бяха огласени от изпълненията на 
фолклорни певчески колективи от Карловска 
община. Звучаха весели мелодии на 
гайдарски оркестър. Девойки и младежи в 
народни носии демонстрираха беритбата на 

розовия цвят, а кукерските танци внесоха 
всеобщо оживление.

На фона на бавна мелодия на кавал от 
розовото поле се появяви Царицата на 
розите, която приветства всички 
присъстващи и ги прикани да откъснат розов 
цвят от царството и. Последва дегустация 
на продукти от роза: сладко, лийкьор и 
гюлова ракия. Специален гост на вечерта бе 
победителката в музикалния конкурс Мюзик 
Айдъл 3 - Маги Джанаварова, която 
представи песните от дебютния си албум.

Празник на розата и минерал-
ната вода Павел баня 2010

От 10 до 13 юни се проведе Шестият 
Празник на розата и минералната вода 
Павел баня 2010. В него се включиха над 
500 участници. В международния фолклорен 
фестивал взеха участие над 150 танцьори и 
музиканти от Грузия и България. 

В първия ден на празника бе открита 
изложба “Приложни и изящни изкуства на 
експонати”, изработени от секция 
“Изобразително изкуство” към Школата по 
изкуства за деца гр. Павел баня. 
Изключително голям интерес предизвика 
Представянето на романа “Жив” на Мариан 
Желев, който е от гр. Варна и за втори път 
гостува на литературната общественост в
Павел баня.

Едно от най-важните събития беше изборът 
на “Царица Роза - Павел баня 2010”. На 11 
юни на грандиозен спектакъл на лятната 
сцена в центъра на Павел баня с участието 
на Драгомир Драганов, формация "Танцът 
на вятъра" и 9 прекрасни млади дами от 
община Павел баня по най-демократичен 
начин публиката избра Шестата си Царица 
Роза - Павел баня 2010.

Царицата се казва Ния Бошнакова на 18 
години от гр. Павел баня, абитуриентка от 
Хуманитарна гимназия “Св. Св. Кирил и 
Методий гр. Казанлък. Тя е танцьорка в 
Общинския фолклорен ансамбъл 
“Детелини”, който през миналата година
отбеляза своя 20 годишен юбилей.

На Плажния комплекс в гр. Павел баня 
участничките в избора на Царица Роза 
избраха за Цар на минералната вода Тодор 
Тодоров – абитуриент от Хуманитарна 
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гимназия “Св. Св. Кирил и Методий” - гр. 
Казанлък.

Около 500 деца от цялата страна се събраха
в парк “Загорче”, с. Долно Сахране, където 
се проведе и XVI-тия национален детски 
фолклорен празник “Загорче”.

На празника присъстваха групи 
организирани туристи от различни държави 
и много млади хора от страната, дошли 
специално за празника. Те наблюдаваха 
традиционните ритуали “Розобер” и 
“Розоварене”, които бяха представени в 
последния ден, а карнавалното шествие, в 
което дефилираха участниците в 
международния фолклорен фестивал, както 
и всички кукерски състави от общината и 
останалите участници в празника беше както 
винаги едно от най-атрактивното събитие.

Празникът беше пъстър и богат, събрал 
магията на богатствата на общината –
българската маслодайна роза, силата на 
минералната вода, възродените традиции и 
фолклора. Тази година Празникът на розата 
и минералната вода отново предизвика и 
международен интерес - гости на празника 
бяха посланиците на Пакистан и Сирия.

Гостите следиха с голям интерес 
карнавалното шествие, като особен интерес 
предизвикаха кукерските състави. Кукерите 
по традиция “обръснаха” за здраве високите 
гости.

“Върбова свирка свири” в 
Болярово

В слънчевата утрин на 5 юни 2010 година 
крайградският парк на Болярово отново бе 
огласен от кръшни мелодии. За тринадесети 
пореден път изпълнители и състави от 
близо и далече се стекоха тук, за да покажат 
своята дарба. 

Детският фолклорен събор “Върбова свирка 
свири”, получил статут на национален, 
доведе в Болярово солисти и състави от: 
градовете Елхово, Ямбол, Стралджа, Котел, 
Пловдив, Смядово (обл. Шумен), селата 
Росен, Овчи кладенец, Козарево и други 
селища на страната. Разбира се, в събора 
се включиха и фолклорните групи на 
домакините – децата от ЦДГ “Здравец”, 
певческата група при СОУ “Д-р Петър 
Берон”- град Болярово, както и чудесните 
танцьори от състав “Боляровче” с 
художествен ръководител Лилия 
Замфирова. 

С обаятелното си присъствие на сцената 
водещата София Минева отново фокусира 
вниманието на всички присъстващи върху 
нравствената е родолюбива същност на 
този ежегоден фолклорен форум.. 

Скъпи гости, уважили с присъствието си 
това прекрасно събитие, бяха: г-н Атанас 
Мерджанов – народен представител, г-н 
Петър Кънев - съветник на президента; г-жа 
Таня Димитрова - областен управител на 
област Ямбол; г-н Евгени Врабчев, кмет на 
община Айтос; доц. д-р Иван Върляков,
изп.директор на РАО “Тракия”; Дженгиз 
Айхан - каймаканин на община Кофчаз; Нури 
Чолочка - кмет на община Кофчаз 
(Република Турция); г-н Стоян Овчаров –
председател на Общинския съвет на 
Елхово; г-н Димитър Николов – началник на 
РПУ - Елхово; г-жа Татяна Дюлгерова –
директор на бюро по труда град Елхово; 
Атанас Дженков – председател на Общински 
съвет - Болярово, общински съветници, 
кметове и кметски наместници по населени 
места. 

И тази година изпълненията на децата се 
оценяваха от ерудирано, авторитетно жури в 
състав: председател професор Тодор 
Джиджев и членове: народната певица 
Калинка Сгурова - град София; народната 
певица Донка Бумбалова – град Ямбол; г-жа 
Ирина Славчева- фолклорист, сдружение за 
изкуство “АРТКООП”- град София; ст. научен 
сътрудник д-р Михаил Букурещлиев; доцент 
Крум Георгиев - Общество за фолклор, 
Стара Загора; г-н Румен Тодоров -
хореограф, град Ямбол. 

А участниците (певци, танцьори, 
инструменталисти) наистина имаха какво да 
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покажат! Те се надпяваха, надсвирваха и 
надиграваха почти през целия ден, радвайки 
със своите чудесни изпълнения и публиката, 
и прецизното жури. 

За чудесното настроение на всички 
присъстващи се грижеше оркестър 
“Елховски ритми”, чиито изпълнения всякога 
са били наслада за публиката. 

Отмина и тазгодишният фолклорен събор. 
Но ще го има още дълго, много дълго 
отзвукът в душите ни. Защото магията на 
сътвореното от народа музикално, песенно и 
танцово изкуство остава завинаги! Тя 
минава през вековете, запленява душите ни, 
вгражда с обич в сърцата ни сянката на 
родолюбието.

И така ще е всякога - докато се раждат 
българи. Защото няма по-извисена школа за 
нравствено възпитание от фолклора. И 
винаги ще изпитваме потребност да отпием 
глътки жива вода от вълшебния му извор!

“Славееви нощи” в Айтос
Над 2000 участници пяха и танцуваха на 
традиционните празници “Славееви нощи” в 
Айтос от 4 до 6 юни 2010 г. Специално за 
закриването на тридневната фолклорна 
фиеста в Айтос пристигна Президентът 
Георги Първанов. Сред гостите на 42-то 
издание на празниците беше и Вяра 
Петрова – народен представител от ГЕРБ. 
По стар български обичай, организаторите 
Община Айтос и Народно читалище “Васил 
Левски” посрещнаха Президента на сцената 
с хляб и сол. 

Кметът на Община Айтос Евгени Врабчев 
благодари на държавния глава за 
специалното внимание към айтоските 
фолклорни традиции. 

В словото си пред айтозлии и гостите на 
града Първанов подчерта изключителната 
роля на композитора Филип Кутев не само 
за създаването на “Славееви нощи”, но и за 
развитието на народностната ни култура. 
Той благодари на спомоществователите на 
празниците, които във време на криза 
даряват средства, за да ги има българската 
култура и дух. 

Айтозлии бяха приятно изненадани от 
неочакваната президентска визита. Хиляди 
бяха дошли в парк “Славеева река”, за да 
присъстват на заключителния концерт на 
Фолклорен ансамбъл “Загоре” - Стара 
Загора. 

В Айтос Президентът Георги Първанов 
връчи специалната награда и плакет 
“Славееви нощи 2010” на Фолклорен танцов 
състав “Тракийче” с ръководител Росица 
Кавръкова, по повод 10-годишния юбилей на 
състава. Проф. Д-р Елена Кутева, 
председател на журито призна, че тази 
година в конкурсите са се изявили много 
млади таланти. Журито се затруднило в 
избора на най-добрите между хилядите 
участници, призна още дъщерята на 
композитора Филип Кутев. 

Президентът Георги Първанов поведе 
традиционното общо хоро, което се завъртя 
на голямата поляна пред откритата сцена в 
айтоския парк. 

“Балканът пее и разказва” в 
Твърдица

На 12 юни 2010 г. град Твърдица бe домакин 
на поредния празник ”Балканът пее и 
разказва”. Празникът е мащабен, уникален 
проект, който се осъществява в различни 
етапи между градовете от двете страни на 
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Стара планина вече 36 години. Запазвайки 
традиционното представяне на фолклорната 
култура, той се развива и обогатява с всяко 
следващо издание. Провеждат се срещи на 
организаторите, конкурси с учащи, изложби 
на местни творци и традиционни занаяти, 
привличат се специалисти в областта на 
фолклора, популяризира се в местните, 
регионални и национални медии. Включен е 
в Националния календар на Министерството 
на културата.

Селищата-домакини полагат усилия 
празникът да запази както традиционните си 
черти, така и да бъде всеки път актуален, 
значим, неповторим, да носи своя социален 
ефект. Издават се специални броеве на 
местните вестници, посветени на изявата, 
дипляни, брошури, които представят 
културно-историческото наследство на 
градовете.

Във връзка с празника Община Твърдица
издаде дипляна “Балканът пее и разказва -
Туристически маршрути – Един ден в 
Твърдица, Гурково, Трявна, Дряново, Елена 
и Котел” за популяризиране на културно-
историческото и природното богатство на 
участващите градовете. В рамките на 
празника бе организирана изложба на 
местни художници във фоайето на НЧ 
“Св.Св.Кирил и Методий - 1914” гр. 
Твърдица. На 12 юни 2010 г. на пл. 
“Свобода” шестте града участваха и в базар 
на занаятите, приложните изкуства и 
местните производства. 

Празникът завърши с награждаване на 
всички участници и предаване знамето на 
следващия град домакин - Гурково.

Фестивал на черешата в 
Текирдаг – Турция

По покана на кмета на Текирдаг и 
председател на Асоциацията на общините 
от Източна и Западна Тракия 
"ТРАКИЯКЕНТ" д-р Адем Далгъч, 
представители на РАО "Тракия" присъстваха
на традиционния Фестивал на черешата в 
Текирдаг, Турция, проведен от 10 до 13 юни 
2010 г. В състава на делегацията бяха 
включени Георги Георгиев - кмет на община 
Тунджа и заместник председател на 
Управителния съвет на РАО "Тракия", 
Найден Найденов - кмет на община Карлово 
и председател на Контролния съвет на РАО 
"Тракия" и доц. Иван Върляков -
изпълнителен директор.

Фестивалът на черешата, който се провежда 
за 46-ти път, започна с грандиозно шествие.
В празничната програма взеха участие групи
за народни танци от България, Унгария, 
Полша иТурция.

В рамките на посещението на делегацията 
от РАО “Тракия” бяха проведени работни 
срещи с ръководството на "ТРАКИЯКЕНТ" за 
обсъждане на предстоящи съвместни 
инициативи на двете сдружения – общи 
проекти за културно-историческо 
наследство, посещения на панаири и 
изложения, участие в тържества и спортни 
прояви.

РАО “Тракия” тел./факс: 042 / 600 586, 042 / 644 009
Стара Загора 6000 e-mail: ramt@ram-trakia.org
Бул. “Цар Симеон Велики” 102, ет.2 web: www.ram-trakia.org
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