1 МАЙ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

Община Първомай и Образцово „ Народно читалище Св.св.Кирил и Методий1894г.”
Първомай за четиринадесети пореден път отпразнуваха Празника на града и ритуално запалиха
огъня на 43те Майски културни тържества „Първомай2015”.
Тържеството започна във фоайето на втория етаж на общинска администрация, където Кмета
на Община Първомайгн Ангел Папазов посрещна гостите, дошли за празника, а именно: Н.Пр.
Посланика на Република Украйна Микола Балтажи, заместник Посланника на Чешката Република
Ярослав Камас, който награди номинираната чешка фирма с паметна плакета, Олег Белов от
Посолството на Република Беларус, от Държавата Палестина – Самех Атраш –временно
управляващ и съветник в посолството, Министърът на Труда и социалната политика Ивайло
Калфин, др Грудев –заместник областен управител, проф. Върляков – Изп. Директор на РАО
„Тракия”, много представители на бизнеса от Република Турция, общински съветници и кметове
на общини, представители на организации и бизнес, много жители и гости на града.
Кметът на общината Ангел Папазов откри тържествата с думите: „В деня на труда и празника на
града, Първомай може да се похвали с много работещи предприятия и с ниска безработица, която
през летния сезон на практика е равна на нула”.
Бяха връчени паметни плакети на следните фирми:
ФИРМА “ЖПСВ” ЕООД с основен предмет на дейност производство и търговия в страната и
чужбина със стоманобетонни конструкции и изделия. Фирмата е със 100 % чешко участие,
собственост е на чешката компания ZPSV a.s. “ЖПСВ” ЕООД. Има изграден завод за
производство на стоманобетонни траверси на територията на промишлена зона Варна /
инвестиция за над 3 млн. евро / и производствена база в гр. Първомай, предназначена за
производство на различни стоманобетонни елементи, съобразени с нуждите на инфраструктурните
проекти за проектиране и развитие на трансгранични коридори на територията на Република
България, за строителството на магистрали, за жилищни и промишлени строителни обекти.
„Фирма БЕНДИДА 66” ЕООД, която се занимава с възпроизвеждане и разпространение на
националното знаме и герба на Република България. Във фирмата работят в подкрепа на идеята да
се популяризират националните символи. В същото време непрекъснато се разширява гамата от
предлагани продукти, но все във връзка със знамето и герба на РБ. Има осигурени 16 работни
места.
От 2007 година фирмата обогати производствената си база с нови съвременни машини за
сублимационен печат. Производствената база на фирмата се намира в град Първомай, но има
офиси и в Пловдив, Варна и Велико Търново, устойчиви позиции на вътрешния пазар и тенденция
за разработване на външни пазари.
„Централна кооперативна банка ”АД работи с община Първомай от края на 2009г. За
периода на съвместната работа е налице професионализъм и коректно отношение по банковото
обслужване на общината. Банката е изпълнявала и изпълнява стриктно задълженията си по
сключените договори за банково обслужване и кредитни сделки, като не са възниквали
противоречия между страните. „Централна кооперативна банка ”АД получи плакет за коректен
и заслужаващ доверие финансов партньор.
Кмета и гражданите на Първомай получиха поздравителни адреси от: Президента на Република
България Росен Плевнелиев, посланици, организации и кметове на общини и гостите на празника,
който продължи с богата фолклорна програма на формация „Елика”.

