
 
 

 

 
Болярово: Міжнародний форум соціальної стійкості та культурної спадщини 

європейських сільських територій 
 

#EuSAVE: 7й та фінальний захід в Болярово, Болгарія 

З 30 серпня по 3 вересня ALDA відвідала 7й та фінальний міжнародний захід за проектом 
#EUSave – Дії громадян ЄС за розумні історичні села. Господарем заходу став болгарський 
партнер проекту #EuSAVE, муніципалітет в Болярово, невелике місто на півдні Болгарії. 
Учасники з Хорватії, Італії, Латвії, Північної Македонії, Португалії та Іспанії, представники 40 
невеликих сільських муніципалітетів з населенням менше ніж 10.000 жителів, взяли участь у 
заході. 

Після 6го Міжнародного заходу проекту, у вівторок, 30 серпня, мер муніципалітету Болярово, 
пан Христо Христов, привітав партнерів вітальним обідом у Ямболі; таким чином розпочавши 
цей останній захід під назвою: «Міжнародний форум соціальної стійкості та культурної 
спадщини європейських сільських територій». 

Наступного дня відбулася транснаціональна конференція в громадському центрі 
«Відродження» у м. Болярово, де всі партнери мали змогу представити громадськості свою 
передісторію, досвід та враження від проекту, який стартував у січні 2019 року і 
завершиться у грудні 2022 року. Промовам передували музичні виступи місцевого колективу 
традиційного танцю, після чого відбулася конференція на теми: 

• Історична спадщина Болярово (Кандидат наук Стефан Бакарджієв), 
• Просування культурної ідентичності (Пан Станко Ставрев), та 
• Європейські проекти по місцевим громадам Ямбольського регіону (Пані Татьяна 

Балакчієва). 
 

“Цей проект дозволяє нам, по-перше, збагатити наш досвід у розробці європейських 
проектів, а по-друге, показати та порівняти наші культурні традиції”, Хрісто Хрістов, Мер 

міста Болярово 
 
У цьому контексті Алесія Лега та Нікола Зордан з ALDA Skopje підсумували роль ALDA в 
проекті та в Балканському регіоні загалом. Також відбулася прес-конференція. Як підкреслив 
з цього приводу мер Христов: 

“Цей проект дозволяє нам, по-перше, збагатити наш досвід у розробці європейських 
проектів, а по-друге, показати та порівняти наші культурні традиції” 

https://www.alda-europe.eu/progetto/eusave/
https://bolyarovo.bg/bg
https://www.alda-europe.eu/library/eusave-international-concello-vimianzo/


У другій половині дня група скористалася можливістю відвідати місто, його культурну 
спадщину та навколишню природу. Невелике штучне озеро неподалік від села Малко 
Шарково перетворено на місце для альтернативного та екологічного туризму. 

У четвер, 1 вересня, партнери відвідали Національний археологічний музей «Кабіле» та «Віла 
Ямбол», компанію, яка виробляє одні з найякісніших вин Болгарії. Потім група переїхала до 
культурного центру «Безистена», одного з найстаріших будівель міста і, безсумнівно, 
найбільш репрезентативного в Ямболі, а також до Історичного музею. Також, пізно ввечері 
відбулася транснаціональна координаційна зустріч. 

Нарешті, партнери мали можливість відвідати Созополь, старовинне місто на березі Чорного 
моря, де вони змогли оцінити багатство його історії та красу узбережжя. У крихітному селі 
Стефан Караджово була організована міжкультурна вечеря, під час якої звучала традиційна 
болгарська музика та виконувалися народні танці. 

Найважливішим результатом проекту стало створення мережі європейських розумних 
історичних сіл, які могли б об’єднати досвід і проблеми різних міст по всій Європі. 

Дійсно, для цих муніципалітетів надзвичайно важливо мати дискусійний простір, де вони 
можуть ділитися передовим досвідом і вирішувати подібні проблеми. Завдяки цьому 
проекту стало зрозуміло, що існує зв’язок між культурною спадщиною та традицією, і що 
збереження першої захищає другу. Крім того, такі обміни завжди дають учасникам зрозуміти 
надзвичайне культурне розмаїття ЄС. 

*** 

Більше інформації про проект #EuSAVE ви можете знайти на веб-сайті, а також на сторінках 
проекту на Facebook та Instagram: Стаття на сторінці Вім’янсо – EuSAVE на Facebook 

Делегації, які приєдналися до заходу: 

–Місцева акційна група Загор'є-Сутла, Хорватія 

–Союз муніципалітетів Салентійської Греції, Італія 

–Місцевий муніципалітет Дагда, Латвія 

–Муніципалітет Берово, Північна Македонія 

–Міжмуніципальна громада Верхнього Алентежу, Португалія 

–Муніципалітет Вім’янцо, Іспанія (лідер проекту) 
 

 

https://www.vimianzo.gal/eusave/info.php?idioma=en&sec=380
https://www.facebook.com/EuSAVE/
https://www.zagorje-sutla.eu/
http://www.dagda.lv/sakums.html
https://berovo.gov.mk/?fbclid=IwAR0KDOHE6-MJ22G3wIoi2315WWVRwGN3HbpJNqi2fDAK-og2NSk7hP6Zn1w
https://www.cimaa.pt/
https://www.vimianzo.gal/
https://www.vimianzo.gal/eusave/info.php?idioma=en&sec=380
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