
С  ВДИГАНЕ  НА  НАЦИОНАЛНОТО  ЗНАМЕ  И  ПРАЗНИЧЕН  КОНЦЕРТ  В  

ГРАД  ПЪРВОМАЙ  БЕ  ОТБЕЛЯЗАН  3  МАРТ  И  140  ГОДИНИ  СВОБОДНА  

БЪЛГАРИЯ 

 В навечерието на Трети март в гр. Първомай бе почетен националният празник и 

140 г. от Освобождението на България. Събитието започна с поднасяне на венец пред 

паметника на Ангел Войвода. В групата по поднасянето бяха кметът на общината 

Ангел Папазов, зам. кметовете Николай Митков и Ружди Салим, председателят на 

читалището Иван Караславов и читалищни служители. 

 По традиция с военни почести и вдигане на националния трибагреник започна 

тържеството. Представителни групи от IV-ти артелерийски полк Асеновград, СУ 

„проф. д-р Асен Златаров”, ПГСС „Васил Левски”, ОУ „Св.св. Кирил и Методий” , НУ 

„Христо Ботев” и граждани участваха в церемонията. 

 Слово по повод празника поднесе кметът Папазов, който направи панорамен 

обзор на Руско-турската освободителна война и участвалите народи в нея, включвайки 

и военните събития, случили се на територията на нашата община. 



На сцената заедно с организаторите от общината, застанаха зам. командирът на 

IV-ти артелерийски полк Асеновград и отец Йордан Георгиев-архиерийски наместник 

на Асеновградска духовна околия. 

 Капризите на променливото мартенско време и очакваните валежи, принудиха 

организаторите да променят първоначалния замисъл и да разделят празничните 

събития на две: първата част – на открито, с вдигане на знамето, и втора част – в 

отоплената ритуална зала на читалището, където освен концертната програма се отчете 

и Общинския литературен конкурс „С обич към моята България”. 

 Гости в програмата бяха 

изпълнителите от Мъжка вокална група при НЧ „Иван Вазов-1871” гр. Сопот с р-л 

Теодор Добройков. Участваха и изпълнителите от Певчески фолклорен ансамбъл 

„Първомай” с р-л Кичка Петкова. 



Резултатите от Конкурса, организиран от Местна комисия за борба срещу   

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Поделение 

„Образование и култура” при община Първомай в партньорство с Общинска библиотека 

при О”НЧ Св. Св. Кирил и Методий- 1894” гр. Първомай отчете Мария Кьосева, секретар 

на комисията, a  Николай Митков – зам. кмет на общината връчи наградите на отличените. 

 Осем училища от общината се включиха в конкурса – СУ „Проф.д-р Асен 

Златаров”, ОУ „св.св. Кирил и Методий” гр. Първомай, ПГСС „Васил Левски”, ОУ „Отец 

Паисий” с. Искра, НУ „Петко Рачев Славейков” с. Воден, ОУ „Христо Ботев” с. Градина, 

ОУ „ св.св. Кирил и Методий” с. Дълбок извор и ОУ „Христо Ботев” с. Езерово. 

Жури в състав:  Красимира Славова, Иванка Найденова и Стефан Янчев оцени 

литературните работи и ги класира както следва: 

1 възрастова група – 7-11 години 

1 място – Наталия Руменова Павлова от СУ „Проф.д-р Асен Златаров” гр. 

Първомай от IVа клас за стихотворението си „ЗЕМЕН РАЙ” 

2 място – Запрян Петров Петров от  СУ „Проф.д-р Асен Златаров” гр.Първомай от 

IVа клас за стихотворението си „РОДИНО МОЯ” 

 3 място – Джансу Мехмед Юсеин от НУ „Петко Рачев Славейков”  с. Воден, от  II 

клас за стихотворението си „БЪЛГАРИЙО, ЛЮБИМА” 

 2 възрастова група – 12-14 години 



 1 място – Виктория Николаева от ОУ „св.св. Кирил и Методий” гр. Първомай от 

VI клас за стихотворението си „С ЛЮБОВ КЪМ БЪЛГАРИЯ”  и за есе „ПОКЛОН 

АПОСТОЛЕ” 

2 място – Наделина Велкова Ташева от  ПГСС „Васил Левски” от VIII а клас за 

стихотворението си „С ОБИЧ КЪМ МОЯТА БЪЛГАРИЯ” 

3 място – Християна Александрова Христова от  ПГСС „Васил Левски”  от VIII а 

клас за стихотворението си „МОЯТА БЪЛГАРИЯ” 

Присъжда се и ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА за есето „ЛЮБОВ КЪМ 

РОДИНАТА” на Дарина Димитрова Велкова – ученичка в VI клас на ОУ „Отец Паисий” с. 

Искра 

3 възрастова група – 15-19 години 

1 място – Красимира Манолова 

Манолова от  ПГСС „Васил Левски” от XI а клас за есето си „БЪЛГАРИЯ” 

 2 място – Живко Митков Господинов от  ПГСС „Васил Левски” от XI а клас за 

есето си „МОЯТА РОДИНА - БЪЛГАРИЯ” 

 3 място – Антония Ганчева Ганева от  ПГСС „Васил Левски” от XI а клас за есето 

си „МОЯТА СТРАНА – МОЯТА БЪЛГАРИЯ” 

Сертификати за участие в конкурса получиха всички участвали ученици. 


