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януари - февруари 2011 г.

Трансгранично сътрудничество
С перфектната организация и домакинство 
на община Първомай от 20 до 23 януари 
2011 г. на посещение в България бяха 
представители на асоциацията на общини 
“ТРАКИЯКЕНТ” и бизнес делегация от 
Турция.

Визитата започна с посещение на винарна 
“Загрей”, където присъстващите имаха 
възможност да се запознаят с най-
съвременни ферментационни съоръжения с 
възможност за оптимизиране и контрол на 
всички процеси на винификация, съзряване, 
стабилизация и бутилиране на вината.

Основен акцент в програмата бе проведения 
форум на 21.01.2011 г. на тема 
“Възможности за партньорство между 
български и турски фирми от регион Тракия”. 
Срещата бе открита от г-н Ангел Папазов, 
кмет на община Първомай и заместник 
председател на УС на РАО “Тракия”:

“Добре дошли в Първомай. Радвам се, че 
сътрудничеството между РАО “Тракия” и 
“ТРАКИЯКЕНТ” вече има реални резултати. 
Днес ние ще срещнем бизнеса на Първомай 
и Пловдив с турски партньори. Ще се 
опитаме да покажем част от културните, 
обществени и икономически постижения на 
региона.”

Събитието бе уважено от Рамис Шен, 
Генерален консул на Република Турция в 
Пловдив, д-р Адем Далгъч, председател на 
УС на “ТРАКИЯКЕНТ” и кмет на Текирда, 
Васил Донев, кмет на община Чирпан, 
Любозар Фратев, председател на УС на 
Съвет по туризъм – Пловдив и Атанаска 
Тунтова, директор на Басейнова дирекция за 
управление на водите Източнобеломорски 
район – Пловдив. Присъстваха над 50 
представители на бизнеса от региона.

Г-жа Добринка Проданова, председател на 
Търговско-промишлена камара представи 
дейността на камарата. Тя пожела на 
присъстващите "след форума да се премине 
от контакти към контракти (договори)”.

Последваха индивидуални срещи по 
интереси на представители на бизнеса от 



следните сектори: преработвателни 
предприятия от хранително-вкусовата 
промишленост, селско стопанство, 
хотелиерство и туризъм, строителство, 
машиностроене, след което бяха посетени 
производствени и преработвателни 
предприятия на територията на община 
Първомай.

Особен интерес предизвика изложбата 
“Произведено в Първомай”, по време на 
която гостите от Турция имаха възможност 
да опитат местни продукти.

На 22 януари делегацията се срещна с 
районни кметове на Пловдив и разгледа 
забележителности в Стария град.
Посещението на бизнес делегацията бе 
поредната инициатива в изпълнение на 
подписания протокол за сътрудничество 
между сдруженията на общини РАО “Тракия” 
и “ТРАКИЯКЕНТ”.

Първият съвместен бизнес форум бе 
проведен на 11 и 12 март 2010 година в 
Текирда, Турция, под патронажа на валията, 
кмета и Търговско-промишлената палата.

Среща на виртуалния и реалния 
бизнес

Община Карлово, Националната финансово-
стопанска гимназия - София и Президентски 
клуб – България организираха двудневно 
изложение на бизнеса на община Карлово. 
Събитието се проведе 4 и 5 февруари 2011г. 
в Националния дворец на културата.

По време на изложението виртуалните 
ученически фирми се срещнаха с реални 
фирми със сходен предмет на дейност от 
община Карлово, работещи в областта на 
туризма, козметиката, облеклото, 
хранителните изделия и др. 

Събитието бе уважено от Министъра по 
управление на средствата от ЕС, г-н 
Томислав Дончев. Специални гости бяха 
ръководители на дипломатически 
представителства у нас, представители на 
образователни институции, бизнеса, 
граждани и др.

В своето приветствие кметът на община 
Карлово, инж. Найден Найденов, каза, че е 
горд от факта, че след представянето на 
бизнеса от общината в сърцето на Европа -
Брюксел по време на международна 
изложба в Европейския парламент през 
2009 г., такова представяне се прави и в 
столицата на България.

Участниците в събитието представиха своя 
бизнес, а учениците – придобитите знания 
през петгодишния курс на обучение в 
гимназията с 98 годишна история, съчетано 
с желанието за изява и бъдеща успешна 
предприемаческа дейност.
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Фирмите от град Карлово демонстрираха 
развиващите се занаяти в региона пред 11 
чуждестранни посланици.

Събитието бе открито с кукерско шоу, 
стилно модно ревю и множество изненади в 
традиционен карловски стил.

Работна среща на 
представители на РСО и МРРБ

На 18 януари 2011 г. се проведе работна 
среща на представители на регионалните 
сдружения на общини (РСО) с експерти от 
дирекция "Стратегическо планиране на 
регионалното развитие и административно-
териториално устройство" към МРРБ.

Г-жа Ирина Захариева-Шопова, директор на 
дирекцията, представи основните 
направления в работата им: разработване 
на нормативни документи, промени в 
законодателството, свързано с 
регионалното развитие, местното 
самоуправление и процеса на 
децентрализация; изпълняване функциите 
на Секретариат на Съвета за 
децентрализация към МС и др. Тя разясни, 
че през изминалата година дирекцията в 
тясно взаимодействие със Съвета на Европа 
е разработила платформа за връчване на 
етикет за добро управление на общини.

Бяха обсъдени възможностите за съвместна 
работа между РСО и МРРБ в следните 
насоки:

 разпространение на информация за 
етикета за добро управление на 
общини;

 по отношение на системата от 
документи за стратегическо 

планиране: възможност регионалните 
сдружения на общини да изкажат 
становище и препоръки към 
междинния доклад за оценка на 
изпълнението на Националната 
стратегия за регионално развитие; 
публикуване на документите на уеб 
страниците на РСО, разпространение 
и популяризиране на методики, 
повишаване на капацитета за 
планиране и програмиране на 
регионалното развитие на 
заинтересованите страни чрез 
обучения, работни срещи, 
дискусионни форуми, информационни 
кампании; участие при 
разпространение и попълване на 
анкети, свързани с изготвянето на 
Националната стратегия за 
регионално развитие за следващия 
програмен период (2014 – 2020 г.);

 участие на експерти от дирекция 
"Стратегическо планиране на 
регионалното развитие и 
административно-териториално 
устройство" към МРРБ в дискусионни 
форуми, организирани от 
регионалните сдружения на общини, 
свързани с регионалното развитие, 
местното самоуправление и процеса 
на децентрализация.

Първи резултат от тази среща е 
предоставеното писмо с информация за 
стартирането на процедурата по 
присъждане на Етикет за иновации и добро 
управление на местно ниво на СЕ, което бе 
разпространено сред общините-членки.

Ползотворна среща с посланик 
Джеймс Уорлик

На 21.01.2011 г. кметът на община Тунджа
Георги Георгиев и заместник – кметът 
Станчо Ставрев проведоха работен обяд с 
посланика на САЩ Джеймс Уорлик по негова 
покана.

В работната среща участваха Таня Радочай, 
представител на УНИЦЕФ за България, 
Неда Бъчварова – директор на Дирекция 
“Социално подпомагане”, Милена Илиева -
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експерт от неправителствената организация 
“Свят без граници”, Кина Асенова – здравен 
медиатор, служители на УНИЦЕФ и 
Посолството на САЩ.

Основната тема на разговора бе социалната 
политика на община Тунджа и нивото на 
интеграция на ромските общности в 
населените места.

Бяха коментирани предучилищното 
възпитание и организацията на учебно–
възпитателния процес като предпоставка за 
успешната социализация и по–мащабна 
интеграция на ромската общност.

Представен бе опитът на общината в 
процеса на осигуряване на условия за 
целодневна организация на учебно–
възпитателната работа и безплатното 
столово хранене за всички ученици от 
общинската училищна мрежа.

На работната среща се обсъдиха и проекти, 
свързани с доставката на социални услуги 
за деца в риск.

С директора на Дирекция “Социално 
подпомагане” – Ямбол г-н Джеймс Уорлик 
дискутира спецификата на социалната 
работа в трите общини, които обслужва 
дирекцията – Ямбол, Тунджа и Стралджа, 
предвид различния характер на населените 
места.

Кметът на община Тунджа благодари на 
американския посланик за извършения 
ремонт на Народно читалище “Джон 
Атанасов”, с. Бояджик.

Георги Георгиев отправи благодарност и за 
активната подкрепа по Програма “Глобални 
библиотеки”, която се реализира с 
финансиране от Фондация “Бил и Мелинда 
Гейтс”. По програмата 8 читалищни 

библиотеки са превърнати в модерни 
информационни центрове.

Кметът Георги Георгиев отправи покана към 
посланика на САЩ Джеймс Уорлик и 
представителя на УНИЦЕФ Таня Радочай за 
официално посещение, в рамките на което 
да се презентира опитът на община Тунджа
в доставката на социални услуги и 
модернизираната културна инфраструктура. 
Посланикът на САЩ и кметът Георгиев 
изразиха увереност, че ще бъдат 
реализирани следващи проекти с 
американско финансиране в община 
Тунджа. “Ние сме готови да обсъдим и 
финансираме и други ваши проекти”, заяви 
Джеймс Уорлик.

Първа копка на фотоволтаичен 
парк в Сунгурларе

Символична първа копка на новия 
фотоволтаичен парк "Сунсолар" в 
Сунгурларе бе направена на 14 февруари 
2011 г. по време на традиционния празник 
на общината. 

Проектът e с прогнозна стойност 30 милиона 
евро и ще се реализира от едноименното 
акционерно дружество с акционери: "Елмиб 
България" АД и община Сунгурларе. 
Фотоволтаичната централа ще бъде с 
номинална мощност 15 MWP и прогнозен 
годишен добив 20 292 000 kwh. С 
изграждането на фотоволтаичен парк 
"Сунсолар" на база на предвиденото 
годишно производство ще се спестяват 11 
400 тона въглеродни емисии.

В празничната програма бяха включени 
конкурси за детска рисунка на тема "Трифон 
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Зарезан", за най-добро домашно вино, както 
и традиционното зарязване на лозята.

Най-голямата атракция за гостите и 
местните жители беше чешмата, от която 
вместо вода, потече червено вино.

Първа копка на шоурум на 
"ТопазМел" в Карнобат

Символичната първа копка на шоурум на 
"ТопазМел", най-модерния мелничен 
комплекс на Балканите, бе направена на 14 
февруари 2011 г. в Карнобат. Сградата ще е 
триетажна, ще има 11 паркоместа, 2 от 
които за общинската администрация.

С песни, танци и греяно вино в общината бе 
отбелязан и традиционния празник на 
лозарите и винарите "Трифон Зарезан".

Урок по родолюбие
"Историята помни"- възпоменателен урок по 
родолюбие по повод 138 годишнината от 
гибелта на Апостола на Свободата – Васил 
Левски, беше проведен на 18 февруари 2011 
година в библиотеката при НЧ "СВ.Св.Кирил 
и Методий - 1914 г." гр. Баня. Учениците от 
ІV класове при ОУ "Неофит Рилски", 
посетиха виртуално къща-музей "Васил 
Левски", параклиса, запознаха се с 
любимите места на Апостола. Разказани им 
бяха спомени за революционния комитет, 
организиран от Васил Левски през 1870 г. в 
Баня. Като преклонение пред  подвига и 
саможертвата на Великия българин, децата 
рецитираха стихове. Урокът по родолюбие 
завърши с любимата песен на Левски "Била 
ли си момне ле калугерица".

Служба в памет на Апостола бе отслужена в 
карловския храм  “Св. Богородица” от 
пловдивският митрополит Николай. На 
панихидата присъстваха кметът на Община 
Карлово инж. Найден Найденов, заместник-
областият управител на област Пловдив –
Розалин Петков, почетният консул на 
Руската Федерация в Пловдив – Георги 
Гергов;  ръководството на община Карлово, 
депутати, много граждани и гости на града. 
Цветя бяха поднесени на гроба на майката 
на Апостола, Гина Кунчева.

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

Главен редактор: доц. Иван Върляков
Изготвил броя: Пенка Славова
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Трансгранично сътрудничество

С перфектната организация и домакинство на община Първомай от 20 до 23 януари 2011 г. на посещение в България бяха представители на асоциацията на общини “ТРАКИЯКЕНТ” и бизнес делегация от Турция.


Визитата започна с посещение на винарна “Загрей”, където присъстващите имаха възможност да се запознаят с най-съвременни ферментационни съоръжения с възможност за оптимизиране и контрол на всички процеси на винификация, съзряване, стабилизация и бутилиране на вината.


Основен акцент в програмата бе проведения форум на 21.01.2011 г. на тема “Възможности за партньорство между български и турски фирми от регион Тракия”. Срещата бе открита от г-н Ангел Папазов, кмет на община Първомай и заместник председател на УС на РАО “Тракия”:




“Добре дошли в Първомай. Радвам се, че сътрудничеството между РАО “Тракия” и “ТРАКИЯКЕНТ” вече има реални резултати. Днес ние ще срещнем бизнеса на Първомай и Пловдив с турски партньори. Ще се опитаме да покажем част от културните, обществени и икономически постижения на региона.”

Събитието бе уважено от Рамис Шен, Генерален консул на Република Турция в Пловдив, д-р Адем Далгъч, председател на УС на “ТРАКИЯКЕНТ” и кмет на Текирда, Васил Донев, кмет на община Чирпан, Любозар Фратев, председател на УС на Съвет по туризъм – Пловдив и Атанаска Тунтова, директор на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район – Пловдив. Присъстваха над 50 представители на бизнеса от региона.




Г-жа Добринка Проданова, председател на Търговско-промишлена камара представи дейността на камарата. Тя пожела на присъстващите "след форума да се премине от контакти към контракти (договори)”.



Последваха индивидуални срещи по интереси на представители на бизнеса от 


следните сектори: преработвателни предприятия от хранително-вкусовата промишленост, селско стопанство, хотелиерство и туризъм, строителство, машиностроене, след което бяха посетени производствени и преработвателни предприятия на територията на община Първомай.



Особен интерес предизвика изложбата “Произведено в Първомай”, по време на която гостите от Турция имаха възможност да опитат местни продукти.



На 22 януари делегацията се срещна с районни кметове на Пловдив и разгледа забележителности в Стария град.


Посещението на бизнес делегацията бе поредната инициатива в изпълнение на подписания протокол за сътрудничество между сдруженията на общини РАО “Тракия” и “ТРАКИЯКЕНТ”.

Първият съвместен бизнес форум бе проведен на 11 и 12 март 2010 година в Текирда, Турция, под патронажа на валията, кмета и Търговско-промишлената палата.

Среща на виртуалния и реалния бизнес

Община Карлово, Националната финансово-стопанска гимназия - София и Президентски клуб – България организираха двудневно изложение на бизнеса на община Карлово. Събитието се проведе 4 и 5 февруари 2011г. в Националния дворец на културата.

По време на изложението виртуалните ученически фирми се срещнаха с реални фирми със сходен предмет на дейност от община Карлово, работещи в областта на туризма, козметиката, облеклото, хранителните изделия и др. 

Събитието бе уважено от Министъра по управление на средствата от ЕС, г-н Томислав Дончев. Специални гости бяха ръководители на дипломатически представителства у нас, представители на образователни институции, бизнеса, граждани и др.



В своето приветствие кметът на община Карлово, инж. Найден Найденов, каза, че е горд от факта, че след представянето на бизнеса от общината в сърцето на Европа - Брюксел по време на международна изложба в Европейския парламент през 2009 г., такова представяне се прави и в столицата на България.

Участниците в събитието представиха своя бизнес, а учениците – придобитите знания през петгодишния курс на обучение в гимназията с 98 годишна история, съчетано с желанието за изява и бъдеща успешна предприемаческа дейност.

Фирмите от град Карлово демонстрираха развиващите се занаяти в региона пред 11 чуждестранни посланици.

Събитието бе открито с кукерско шоу, стилно модно ревю и множество изненади в традиционен карловски стил.



Работна среща на представители на РСО и МРРБ

На 18 януари 2011 г. се проведе работна среща на представители на регионалните сдружения на общини (РСО) с експерти от дирекция "Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство" към МРРБ.


Г-жа Ирина Захариева-Шопова, директор на дирекцията, представи основните направления в работата им: разработване на нормативни документи, промени в законодателството, свързано с регионалното развитие, местното самоуправление и процеса на децентрализация; изпълняване функциите на Секретариат на Съвета за децентрализация към МС и др. Тя разясни, че през изминалата година дирекцията в тясно взаимодействие със Съвета на Европа е разработила платформа за връчване на етикет за добро управление на общини.


Бяха обсъдени възможностите за съвместна работа между РСО и МРРБ в следните насоки:


· разпространение на информация за етикета за добро управление на общини;

· по отношение на системата от документи за стратегическо планиране: възможност регионалните сдружения на общини да изкажат становище и препоръки към междинния доклад за оценка на изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие; публикуване на документите на уеб страниците на РСО, разпространение и популяризиране на методики, повишаване на капацитета за планиране и програмиране на регионалното развитие на заинтересованите страни чрез обучения, работни срещи, дискусионни форуми, информационни кампании; участие при разпространение и попълване на анкети, свързани с изготвянето на Националната стратегия за регионално развитие за следващия програмен период (2014 – 2020 г.);

· участие на експерти от дирекция "Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство" към МРРБ в дискусионни форуми, организирани от регионалните сдружения на общини, свързани с регионалното развитие, местното самоуправление и процеса на децентрализация.

Първи резултат от тази среща е предоставеното писмо с информация за стартирането на процедурата по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на СЕ, което бе разпространено сред общините-членки.

Ползотворна среща с посланик Джеймс Уорлик


На 21.01.2011 г. кметът на община Тунджа Георги Георгиев и заместник – кметът Станчо Ставрев проведоха работен обяд с посланика на САЩ Джеймс Уорлик по негова покана.


В работната среща участваха Таня Радочай, представител на УНИЦЕФ за България, Неда Бъчварова – директор на Дирекция “Социално подпомагане”, Милена Илиева - експерт от неправителствената организация “Свят без граници”, Кина Асенова – здравен медиатор, служители на УНИЦЕФ и Посолството на САЩ.

Основната тема на разговора бе социалната политика на община Тунджа и нивото на интеграция на ромските общности в населените места.


Бяха коментирани предучилищното възпитание и организацията на учебно–възпитателния процес като предпоставка за успешната социализация и по–мащабна интеграция на ромската общност.




Представен бе опитът на общината в процеса на осигуряване на условия за целодневна организация на учебно–възпитателната работа и безплатното столово хранене за всички ученици от общинската училищна мрежа.


На работната среща се обсъдиха и проекти, свързани с доставката на социални услуги за деца в риск.


С директора на Дирекция “Социално подпомагане” – Ямбол г-н Джеймс Уорлик дискутира спецификата на социалната работа в трите общини, които обслужва дирекцията – Ямбол, Тунджа и Стралджа, предвид различния характер на населените места.


Кметът на община Тунджа благодари на американския посланик за извършения ремонт на Народно читалище “Джон Атанасов”, с. Бояджик.


Георги Георгиев отправи благодарност и за активната подкрепа по Програма “Глобални библиотеки”, която се реализира с финансиране от Фондация “Бил и Мелинда Гейтс”. По програмата 8 читалищни библиотеки са превърнати в модерни информационни центрове.


Кметът Георги Георгиев отправи покана към посланика на САЩ Джеймс Уорлик и представителя на УНИЦЕФ Таня Радочай за официално посещение, в рамките на което да се презентира опитът на община Тунджа в доставката на социални услуги и модернизираната културна инфраструктура. Посланикът на САЩ и кметът Георгиев изразиха увереност, че ще бъдат реализирани следващи проекти с американско финансиране в община Тунджа. “Ние сме готови да обсъдим и финансираме и други ваши проекти”, заяви Джеймс Уорлик.

Първа копка на фотоволтаичен парк в Сунгурларе


Символична първа копка на новия фотоволтаичен парк "Сунсолар" в Сунгурларе бе направена на 14 февруари 2011 г. по време на традиционния празник на общината. 




Проектът e с прогнозна стойност 30 милиона евро и ще се реализира от едноименното акционерно дружество с акционери: "Елмиб България" АД и община Сунгурларе. Фотоволтаичната централа ще бъде с номинална мощност 15 MWP и прогнозен годишен добив 20 292 000 kwh. С изграждането на фотоволтаичен парк "Сунсолар" на база на предвиденото годишно производство ще се спестяват 11 400 тона въглеродни емисии.

В празничната програма бяха включени конкурси за детска рисунка на тема "Трифон Зарезан", за най-добро домашно вино, както и традиционното зарязване на лозята.



Най-голямата атракция за гостите и местните жители беше чешмата, от която вместо вода, потече червено вино.


Първа копка на шоурум на "ТопазМел" в Карнобат

Символичната първа копка на шоурум на "ТопазМел", най-модерния мелничен комплекс на Балканите, бе направена на 14 февруари 2011 г. в Карнобат. Сградата ще е триетажна, ще има 11 паркоместа, 2 от които за общинската администрация.



С песни, танци и греяно вино в общината бе отбелязан и традиционния празник на лозарите и винарите "Трифон Зарезан".

Урок по родолюбие


"Историята помни"- възпоменателен урок по родолюбие по повод 138 годишнината от гибелта на Апостола на Свободата – Васил Левски, беше проведен на 18 февруари 2011 година в библиотеката при НЧ "СВ.Св.Кирил и Методий - 1914 г." гр. Баня. Учениците от ІV класове при ОУ "Неофит Рилски", посетиха виртуално къща-музей "Васил Левски", параклиса, запознаха се с любимите места на Апостола. Разказани им бяха спомени за революционния комитет, организиран от Васил Левски през 1870 г. в Баня. Като преклонение пред  подвига и саможертвата на Великия българин, децата рецитираха стихове. Урокът по родолюбие завърши с любимата песен на Левски "Била ли си момне ле калугерица".




Служба в памет на Апостола бе отслужена в карловския храм  “Св. Богородица” от пловдивският митрополит Николай. На панихидата присъстваха кметът на Община Карлово инж. Найден Найденов, заместник-областият управител на област Пловдив – Розалин Петков, почетният консул на Руската Федерация в Пловдив – Георги Гергов;  ръководството на община Карлово, депутати, много граждани и гости на града. Цветя бяха поднесени на гроба на майката на Апостола, Гина Кунчева.
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