
Проведе се традиционният Коледен базар в Първомай 

 

     На 17 декември, под звуците на празнична музика,  се състоя  Благотворителния 

коледен базар, организиран от Община Първомай. Изключително богат и 

разнообразен на артикули, той се превърна в своеобразна изложба на 

въображението и творчеството. 

    Тази година в инициативата се включиха децата и колективите  на  ДГ"Пролет", 

кв.Дебър, ДГ "Марица" гр. Първомай, ДГ "Осми март", гр. Първомай, СУ „Проф.д-р 

Асен Златаров, ОУ „Георги Караславов”, кв. Дебър, ОУ ,,Кирил и Методий” -  с. 

Дълбок извор, ПГСС "Васил Левски", гр. Първомай, СЦ " Подай лапа " гр.Първомай, 

Сдружение за възстановяване на  параклис ,,Свети Константин и Елена” - с. Татарево и 

ЦНСТ – кв. Дебър.  Участие взеха и служителите на общината, които изложиха  

красиви сурвачки, а също и картичките  от конкурса „Весела Коледа за всички“. 

     Участниците изложиха красиви ръчно изработени сурвачки, разнообразна празнична 

декорация - коледни свещи, атрактивни играчки за елха, украшения, картини и 

картички с коледни мотиви и вкусни сладкиши.  

    Идеята на организаторите е събраните средства да бъдат използвани за 

благотворителност, за да може да се усети духа на празника.  Всеки колектив 

имаше своя кауза  - в помощ на приятел, ,,за училището”, за Спасителния център за 

кучета в града, за ремонт на параклис, „за децата в неравностойно положение“. 

     С много настроение и усмивки, участниците  се забавляваха да реализират 

продукцията си, изработена от сръчните им ръце.  

     Кметът Николай Митков също присъстваше на базара и  направи обиколка на 

всички щандове, за да си закупи от красивите сувенири. Той поздрави всички 

участници, отбелязвайки инициативността, креативността и уменията им, с които са 

създали своите невероятни коледни артикули. 

     Атракция беше появата на Дядо Коледа. За доброто настроение на всички 

присъстващи на базара се погрижиха  музикантите от „Наутилус“ на Севил Маринов, 

които представиха нов коледен репертоар. 

     За всички граждани и участници беше осигурена чаша вино от организаторите. 

     Коледният базар в Първомай вече се утвърди като една традиция, която се 

припознава от все повече хора. Тази година участниците са повече от миналата, което 

може само да ни радва и да ни кара да очакваме още повече участници догодина. 

 

 

 

 

 

 

 

 


