
Община Първомай – домакин на срещата на кметовете от 
Регионалната асоциация на общините ,,Тракия” 

Сесия на Общото събрание на РАО “Тракия”  се проведе на 22 март
2019 г. в Пленарна зала на община Първомай. Мероприятието  започна с 
приветствие от кмета г-н Ангел Папазов, който е Председател на 
Управителния съвет на РАО “Тракия”. 

Регионалната асоциация на общини “Тракия” е учредена на 30 юли 
1997 година като неправителствено, независимо и доброволно сдружение 
на общини. Членове на РАО “Тракия” са 28 общини от 7 области: Айтос, 
Асеновград, Болярово, Братя Даскалови, Брезово, Гълъбово, Джебел, 
Елхово, Карлово, Карнобат, Кричим, Крумовград, Куклен, Николаево, 
Опан, Павел баня, Поморие, Първомай, Родопи, Садово, Сливен, Созопол, 
Средец, Сунгурларе, Твърдица, Тополовград, Тунджа и Чирпан. 

Асоцииран член на РАО “Тракия” е Съюзът на тракийските 
дружества в България  с Председател Красимир Премянов. 

Делегати в Общото събрание са кметовете и представители на 
Общинските съвети на членуващите общини.  

   Преди събранието гостите разгледаха  изложбата ,,Произведено в 
Първомай” с продукти на  фирмите - ,,Грийнс ООД, ,,Доян Агро ООД 
,,Ифантис” ЕООД, ,,Витал” ООД, ,,Булконс” ООД, ,,ББП” ООД, 
,,Подправки -  Първомай ЕООД, както и щанда с изделията  на ,,Неринея – 
Красимира Славова” ЕТ и ,,Рефлекс 2014” ООД, които са ръчна изработка 
и  впечатляват със своята уникалност и пъстрота.  
     На провелата се среща г-н Папазов направи отчет на дейността на 
Асоциацията, представяйки акцентите  през изминалата 2018 година, а г-н 
Върляков, в качеството си на изпълнителен директор,  изложи новия 
работен план за дейността през настоящата 2019г. Беше обсъден новия 
проектобюджет на организацията. В края на срещата г-н Върляков заяви, 
че като най-голямо постижение отчита успехът да се запази духа и смисъла 
от съществуването на  Асоциация. Подчерта, че всички  срещи, дейности, 
делови и неформални контакти винаги са били подчинени на духа на  
равноправие и взаимно уважение, защото в РАО “Тракия” няма малки и 
големи общини, нито политически и партийни деления.  
    В края на събранието г-н Папазов благодари на всички за присъствието 
и изрази увереност, че в дейността на Асоциацията   водещ винаги ще бъде 
партньорският принцип на толерантност и професионализъм с една цел – 
добре свършената работа  в услуга на гражданите. 


