
С  МНОГО  ГОСТИ  И  БОГАТА  ПРОГРАМА  ГРАД  ПЪРВОМАЙ   

ПОСРЕЩНА  СВОЯ  ПРАЗНИК   

 На Първи май обществеността на гр. Първомай отбеляза своя празник. По 

традиция на този ден се запалва и огънят на Майските културни тържества, които тази 

година са 45 – ти поред. Гости на 

домакините от Община Първомай и 

Образцово „Народно читалище св.св. 

Кирил и Методий – 1894 г.” бяха: 

народните представители Георги 

Търновалийски, Манол Генов и Димитър 

Георгиев, посланиците на  Реублика 

Казахстан и  Беларус, проф.д-р 

Милутинович – кмет на община Црвени 

Кръст, гр. Ниш и г-н Властимир Петрович, 

също от Ниш, летец – изпитателите 

Андрей Анатолиевич и Урал Султанов, проф. Иван Върляков – ИД на РАО „Тракия”, 

проф. Кольо Динков – Ректор на УХТ гр. Пловдив, Анелия Пържанова – директор на 

Варненски свободен университет – филиал Смолян, кметове и зам. кметове на 

приятелски общини и др.                                     

Поздравителни адреси по повод празника кметът Ангел Папазов получи от: 

Президента на Република България Румен Радев, от Посланика на Република България 

в Букурещ н.пр. Тодор Чуров, Националното сдружение на общините, Асоциация на 

българските градове и региони, Съюза на 

българските автомобилисти, от кметовете на 

общините Болярово, Поморие, Стралджа, 

Пловдивски международен панаир и др. 

 С кратка програма на площада пред 

читалището, изпълнена от детските 

фолклорни състави при читалището в кв. 



Дебър с р-л Ангел Ангелов и Танцова формация „Хорцето” с р-л Ангелина Кръстева 

започна официалната част на Празника. Слово по този повод произнесе кметът Ангел 

Папазов.  

Както всяка година и сега в празничния ден кметът отличи със Знака на града 

водещи фирми и граждани. „Чугунолеене – Първомай” - АД, фирма „Тер – М” – ООД, 

„Семеле” ООД и „Фрут логистик” ООД получиха почетното отличие, а младата 

лекоатлетка Лиляна Георгиева – за изключителните си постижения в леката атлетика. 

Със слово на Иван Караславов – председател на Образцово „Народно читалище 

св.св. Кирил и Методий – 1894 г.” гр. Първомай и председател на Общински читалищен 

съюз ритуално бе запален огъня от кмета Папазов и бяха открити 45 – те Майски 

културни тържества „Първомай – 2017”. 

Богата програма пред събралото се 

множество поднесе Представителен 

фолклорен ансамбъл „Елика” с р-л Павел 

Зарев. След края на спектакъла оркестър 

„Дионис” с р-л Петър Тенев при 

читалището засвири „Първомайско хоро”, 

на което се хванаха танцьорите от 

„Елика”, всички танцови и спортни 



клубове от общината, както и самодейните певчески състави, работещи в читалищата 

на общината и пенсионерските клубове.


