
 
 

 

 
Bolyarovo: Forum internațional pentru sustenabilitatea socială și 

moștenirea culturală a zonelor rurale europene 
 

#EuSAVE: Al 7-lea și ultimul eveniment din Bolyarovo, Bulgaria 

În perioada 30 august și până în 3 septembrie, ALDA a participat la cel de-al șaptelea și ultimul 
eveniment internațional al proiectului #EUSave – Acțiunea cetățenilor UE pentru sate istorice 
inteligente. Gazda evenimentului a fost partenerul bulgar al proiectului #EuSAVE, municipalitatea 
Bolyarovo, un mic oraș din sudul Bulgariei. La eveniment au participat delegații din Croația, Italia, 
Letonia, Macedonia de Nord, Portugalia și Spania, reprezentând 40 de mici municipalități rurale cu 
mai puțin de 10.000 de locuitori. 

În urma celui de-al 6-lea Eveniment Internațional al proiectului, marți, 30 august, primarul 
municipiului Bolyarovo, domnul Hristo Hristov, a salutat partenerii cu o cină de bun venit la 
Yambol; demarând astfel acest ultim eveniment, intitulat: „Forum internațional pentru 
sustenabilitatea socială și moștenirea culturală a zonelor rurale europene” 

A doua zi, la Chitalishte „Vazrazhdane” din Bolyarovo a avut loc o conferință transnațională, unde 
toți partenerii au avut șansa de a prezenta publicului trecutul, experiențele și impresiile despre 
proiect, care a început în ianuarie 2019 și se va încheia în decembrie 2022. Discursurile au fost 
precedate de spectacole muzicale ale grupului local de dansuri tradiționale și au fost urmate de o 
conferință pe tema: 

• moștenirea istorică din Bolyarovo (dr. Stefan Bakardzhiev), 
• promovarea identității culturale (dl Stancho Stavrev), și 
• proiectele europene pentru comunitățile locale din regiunea Yambol (doamna Tatiana 

Balakchieva). 

„Acest proiect ne permite în primul rând să ne îmbogățim expertiza în dezvoltarea proiectelor 
europene și, în al doilea rând, să arătăm și să comparăm tradițiile noastre culturale” Hristo 

Hristov, primarul orașului Bolyarovo 
 
În acest context, Alessia Lega și Nicola Zordan de la ALDA Skopje au rezumat rolul ALDA în proiect 
și în regiunea Balcanică în general. O conferință de presă a avut loc și într-o clădire din apropiere. 
După cum a subliniat primarul Hristov cu acea ocazie: 

„Acest proiect ne permite în primul rând să ne îmbogățim expertiza în dezvoltarea proiectelor 
europene și, în al doilea rând, să arătăm și să comparăm tradițiile noastre culturale” 



După-amiaza, grupul a profitat de ocazie pentru a vizita orașul, moștenirea sa culturală și natura 
înconjurătoare. Un mic lac artificial din apropierea satului Malko Sharkovo a fost transformat într-
o destinație pentru turism alternativ și prietenos cu mediul. 

Joi, 1 septembrie, partenerii au vizitat Muzeul Național de Arheologie „Kabile” și compania „Vila 
Yambol”, care produce unul dintre vinurile de cea mai bună calitate din Bulgaria. Apoi, grupul s-a 
deplasat în centrul cultural „Bezistena”, una dintre cele mai vechi clădiri din oraș și cu siguranță 
cea mai reprezentativă din Yambol, deasemenea au vizitat și Muzeul de Istorie. O reuniune 
transnațională de coordonare a avut loc și seara târziu. 

În cele din urmă, partenerii au avut ocazia să viziteze Sozopol, un oraș străvechi la Marea Neagră, 
unde au putut aprecia bogăția istoriei sale și frumusețea litoralului său. În micul sat Stefan 
Karadzhovo a fost organizată o cină interculturală, în cadrul căreia s-a cântat muzică tradițională 
bulgară și au fost interpretate dansuri populare. 

Cel mai important rezultat al proiectului a fost crearea unei rețele de sate istorice inteligente 
europene care ar putea reuni experiențe și probleme ale diferitelor localități din întreaga Europă. 

Într-adevăr, este de o importanță capitală pentru aceste municipalități să aibă un spațiu de discuții 
în care să poată împărtăși cele mai bune practici și să abordeze probleme similare. Prin acest 
proiect a devenit clar că există o legătură între moștenirea culturală și tradiție, și că păstrarea 
primei o apără pe cea din urmă. În plus, acest tip de schimb îi fac întotdeauna pe participanți 
conștienți de extraordinara diversitate culturală a UE. 

*** 

Mai multe informații despre proiectul #EuSAVE pot fi găsite pe Site, precum și pe paginile de 
Facebook și Instagram ale proiectului: Articol pe pagina Vimianzo – EuSAVE pe Facebook 

Delegațiile care s-au alăturat evenimentului: 
–Lokalna akcjiska grupa Zagorje-Sutla, Croația 

–Unione dei Comuni della Grecia Salentina, Italia 

–Municipiul local Dagda, Letonia 

–Municipiul Berovo, Macedonia de Nord 

–Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, Portugalia 

–Concello de Vimianzo, Spania (lider de proiect) 
 

 

https://www.vimianzo.gal/eusave/info.php?idioma=en&sec=380
https://www.facebook.com/EuSAVE/
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