ПРОЕКТ!
ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА
В ОБЩИНА „ТУНДЖА” ЗА 2021 г.

Програмата за развитие на туризма в община „Тунджа” за 2021 г. е приета с
Решение № 363 от Протокол № 23 /24.02.2021 г. на Общински съвет „Тунджа”.
Съобразена е с местните ресурси, специфики и потребности, с национални
стратегически и общински документи. Програмата съдържа 11 събития и дейности
в областта на туризма в община „Тунджа” през 2021 година, насочени към
устойчиво развитие на туризма и повишаване конкурентоспособността на
туристическия сектор, чрез максимално оползотворяване потенциала

на

местните ресурси и специфики.
ПЛАНИРАНИ СЪБИТИЯ И ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА
ТУРИЗМА ПРЕЗ 2021:
1. Постоянна актуализация на информацията за туризма в официалния сайт на
общината - предоставяне на информация за туристическите обекти, маршрути,
пакети и всички новости, свързани с туризма. Анонсиране на предстоящи културни
прояви с потенциал за развитието на туризма.
 Подготовката на нов сайт на община „Тунджа“ се финализира в края на
2021 г. и община „Тунджа“ има изцяло нов сайт, базиран на най-новите технологии
и тенденции в сферата на уеб дизайна и интернет. При създаването му са
приложени водещите световни и национални тенденции за сайтове на публични
институции, които акцентират на услугите и информацията, предоставяни на
гражданите и бизнеса. За тяхно удобство те са достъпни от няколко места. В
сайта има и рубрики за актуални новини, подробна информация за работата на
Общински съвет и информация за цялата палитра от дейности на общината.
Публикувана е и информация за възможностите за отдих и туризъм, като същата
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е в процес на актуализация. Сайтът се визуализира и е еднакво удобен за
ползване както на настолни компютри и лаптопи, така и на мобилни телефони и
таблети.
Новините и полезната информация от сайта се публикуват и в официалната
страница на община „Тунджа“ в социалната мрежа Фейсбук. На официалната
страница във Фейсбук на община „Тунджа“ през 2021 г. се публикуваха анонси за
предстоящи събития, отзвук от различни инициативи. Големите възможности на
социалните мрежи, където публикациите достигат бързо до широка аудитория
могат да се използват и през 2022 г., за да се популяризира община „Тунджа“, като
това ще допринесе и за развитието на туризма на нейната територия.
2. Реклама на туризма в общината. Периодично актуализиране и/или изработване
на нови материали - брошури, дипляни, каталози и др., популяризиращи
възможностите за различни видове туризъм- природно богатство, културноисторическото наследство, местни специфики, изделия и храни и др.
 През 2021 г. няма издадени нови материали.
Оформени са идейни концепции за материали, посветени на 35 г. от
създаването на община „Тунджа“.
По проект, на който общината е бенефициент, е предвидено отпечатване на
пътеводител за популяризиране на местното наследство, изделия и храни на
територията на МИГ-Тунджа
3. Създаване и популяризиране на нови туристически маршрути.
 Няма създадени нови туристически маршрути.
През 2021 г. е подписан административния договор по проект „Подпомагане
провеждането на местни празници, обичаи и традиции на територията на МИГТунджа.

Подкрепа

за

дейността

на

народните

читалища-потенциал

за

ревитализация на селските общности“, на който общината е бенефициент. По
проекта е предвидено изработването на 5 туристически кулинарни маршрута и
издание за популяризиране на местното наследство, изделия и храни на
територията на МИГ-Тунджа.
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4.

Подобряване

инфраструктура

на
на

състоянието

територията

на

и

достъпността

община

на

„Тунджа“.

туристическата
Подобряване

на

състоянието на открити пространства и паркове за провеждане на културни
събития и други общностни инициативи. Подобряване на условията за спорт и
отдих в населените места.


През 2021 г. общината изпълни три инфраструктурни проекта с

европейско финансиране за изграждане на водопроводи, улици и основен ремонт
и изграждане на отоплителна инсталация в училището в с. Бояджик.
Направено е благоустрояване на площадни пространства и ремонт на
тротоари в 5 села. Извършен е текущ ремонт на 8 пътни участъка от общинската
пътна мрежа, а в 7 села текущ ремонт на уличната мрежа. По водопроводната
мрежа са извършени ремонти в 4 села, а в 2 са извършени отводнителни
строителни дейности. Изпълнени са основни ремонти по общински сгради в 7
села, както и текущи и аварийни ремонти по общински сгради 28 села.
Ремонтирани /реновирани народни читалища през 2021 г. са:
НЧ „Н. Й. Вапцаров-1926”, с. Генерал Инзово - 5 132 лв.;
НЧ „Пробуда-1930”, с. Болярско - 45 708 лв.;
НЧ „Просвета-1920”, с. Маломир - 85 172 лв.;
НЧ „Васил Левски-1931”, с. Победа - 1 392 лв.;
НЧ „Просвета-1928“, с. Чарган - 1 452 лв.;
НЧ „Н. Й. Вапцаров-1929”, с. Каравелово - 2 168 лв.;
НЧ „Христо Ботев-1929“, с. Сламино - 2 951 лв.;
По проект „Компас- Интегрирани мерки за социално включване в община
„Тунджа“, в рамките на Дейност 6 са проведени общностни събития- пленери на
тема „Да нарисуваме толерантността“. През втория етап от изпълнението на
дейността са реализирани художествени стенописи върху фасади на пет сгради
публична общинска собственост- три от тях са сгради на общински детски градини
и две на народни читалища. Променен е обликът на Детска градина „Звездица“, с.
Скалица, както и на сградите на детските групи в селата Дражево и Бояджик, и на
народните читалища в селата Меден кладенец и Генерал Тошево.
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По проект „Пъстра палитра- иновации за приобщаване“ в дворните
пространства на 5-те средищни общински детски градини и на допълнителните
сгради към тях в други населени места на територията на са изградени общо 11
зони за комуникация и игри на открито „Споделени пространства“.
Реализираните стенописи и зони за комуникация и игри придадоха подобър облик на дворните пространства на общинските детски градини и на
народните читалища, като по този начин привличат туристи и фотографи.
През 2021 г. звеното „БКС” развива дейност във всички населени места на
територията на община „Тунджа”. На територията на 28 села са извършени
строително-ремонтни дейности: направа на настилка от бетонови плочки,
бетонова

настилка,

водостоци,

ремонт

на

пилони,

направа

на

огради,

отстраняване на опасни сгради и предмети от покриви, ремонт на пропаднали
шахти, демонтаж на опасни съоръжения от детски площадки и автоспирки,
изграждане на фундаменти за спортни съоръжения и контейнери, монтаж на
пътни знаци и др. Окосени са 900 дка тревни площи в 44 села, а в 20 населени
места са оформени короните на дървета, премахнати са опасни дървета и клони в
30 населени места. Извършено е косене на банкети на 2 456,37 дка и дробене на
клони за 1 038 моточаса. Извършени са също 221 услуги на „Водоснабдяване и
канализация“ АД Ямбол. Чакълирани са улици в 7 населени места и са извършени
асфалтови кърпежи върху 17 км. пътна мрежа и 14 км. улична мрежа и др.
Реализираните

дейности

през

периода

подобриха

състоянието

на

инфраструктурата на територията на общината. Подобрено е състоянието на
площади и други открити пространства, на народни читалища и други общински
сгради за провеждане на културни събития и други общностни инициативи.
5. Изграждане на Посетителски център.
 Няма изграден нов Посетителски център
6. Провеждане на кампании и други общностни дейности за опазване на околната
среда и разумно използване на същата при създаването на условия за туризъм и
отдих. Поддържане и опазване чистотата на територията на общината,
включително и всички туристически обекти, пътеки и маршрути.
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 Част от работата на звено „БКС“ през 2021 г. включи и дейности по
поддържане на чистотата на територията на общината. Извозени са битовите
отпадъци от ликвидирането на сметища близо до населени места в общината.
Почистени са язовири от сухи и мокри храсти и дървета - 7 броя извършени са
изкопи на канали, почистване на дерета, подравняване на терени за обществено
ползване, ремонт на преливници на язовири. Извършено е ежеседмично
почистване и извозване на битови отпадъци от м. „Бакаджик“, която е посещавана
през почивните дни от туристи, както от близките населени места, така и от гр.
Ямбол.
През 2021 г. по проект „КОМПАС - Интегрирани мерки за социално включване в
община „Тунджа“, на който общината е бенефициент, бяха организирани 3
кампании от партньорската организация Сдружение „Национална мрежа на
здравните медиатори“ в 10 населени места: Ботево, Бояджик, Веселиново,
Дражево, Завой, Крумово, Кукорево, Могила, Робово и Хаджидимитрово.
Една от тях бе Здравно-информационна кампания „Чистотата е здраве“. Наред
със здравната тематика, целта на кампанията бе да развие чувствителност към
съвременните проблеми, свързани с опазване на околната среда.
Освен в инициативите за почистване, участниците се включиха и в дискусии с
полезна информация от областта на личната и обществената хигиена.
Бяха засегнати и екологични проблеми, свързани с ежедневните навици на
хората като:
•

употребяване на твърде много предмети за еднократна употреба и вредата

от пластмасата;
•

изхвърляне на боклуци на произволни места и защо е важно да не

допускаме създаването на нерегламентирани сметища;
•

горене на вредни за хората и околната среда материали и др.;

•

важността да се събират боклуците разделно.
През 2021 г. част от ръководството на община „Тунджа“ и представители на

общинска администрация се включиха в гражданска инициатива за почистване на
село Завой. Заедно със жители на селото бяха почистени крайречни участъци на
Тунджа, превърнати в нерегламентирани сметища.
През

2021

г.

започна

изпълнението

на

проект

„Подобряване

на

природозащитното състояние на видове в мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода
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ВОМР в територията на МИГ-Тунджа, с бенефициент Фондация „Екология,
комуникации

и

общество“.

Проектът

е

насочен

към

подобряване

на

природозащитното състояние на 10 целеви вида земноводни, влечуги и прилепи
на

територията

на

МИГ-Тунджа.

Целта

на

проекта

е

подобряване

на

природозащитното им състояние в защитени зони Бакаджиците, Река Мочурица,
Река Тунджа 1, Река Тунджа 2, Сакар и Свети Илийски възвишения. Видовете,
включени в проектното предложение са: Обикнoвена блатна костенурка,
Червенокоремна
Средиземноморски

бумка,

Южен

подковонос,

гребенест
Подковонос

тритон,
на

Южен

Мехели,

подковонос,

Остроух

нощник,

Дългопръст нощник, Голям нощник, Дългокрил прилеп. Проектът включва 9
дейности, част от които са :
- Провеждане на наблюдения на целеви видове земноводни, влечуги и
прилепи и техните местообитания;
- Изпълнение на противопожарни дейности - създаване на противопожарни
депа и провеждане на обучения за заинтересованите страни;
- Подобряване на подходящи местообитания за целевите видове възстановяване на стари чешми;
- Подобряване на подходящи местообитания за целевите видове оформяне на естествени понижения в релефа.
Успешното реализиране на проекта ще окаже благоприятно влияние не
само върху целевите застрашени видове, но и върху опазването на околната
среда в общината.
Природните дадености на община „Тунджа“ дават добри възможности за
развитие на туризъм. От значение е опазването на природата и поддържането на
чистотата на територията на общината, тъй като наличието на нерегламентирани
сметища се отразяват неблагоприятно на околната среда и на имиджа на
общината.
7. Развитие на териториалното сътрудничество, обмен на опит и добри практики в
сферата на туризма, реализиране на съвместни проекти.
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През месец октомври 2021 г. Кметовете на общините Сливен, Ямбол,

„Тунджа“, областният управител на Ямбол и заместник-областният управител на
Сливен, подписаха меморандум за сътрудничество между трите общини.
Партньорите ще работят съвместно за насърчаване, подпомагане и
улесняване на икономическото сътрудничество и привличане на инвеститори.
Трите

общини

ще

си

сътрудничат

при

развитие

на

социално-

образователната, здравната, културната и туристическата инфраструктура, ще
осъществяват съвместни дейности и ще обменят добри практики, свързани с
регионалното и местно развитие.
8. Устойчивост на приключили проекти, свързани с туризма, разработване и
реализиране на нови такива, подпомагащи неговото устойчиво развитие, чрез
ресурсите на европейското финансиране, държавния бюджет и от други
източници.
 През 2021 г. бяха подписани административните договори на 3 проекта по
процедура BG06RDNP001-19.218 – МИГ-Тунджа - Мярка 19.2 „Маркетинг,
популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни на
територията на МИГ-Тунджа", на които общината е бенефициент.
Първият административен договор е подписан през м. май 2021 г. Изпълнението
на проект „Творческа резиденция Тунджа“- маркетинг и популяризиране на местно
наследство със средствата на изкуството, фолклора и традициите“ ще даде
възможност да бъде разработена и въведена иновативна креативна концепция за
утвърждаване на местната идентичност на територията чрез нови, съвременни
форми. Това ще позволи да бъдат включени нови участници в процеса на
популяризиране на местните дадености, характеристики и специфики, както и да
бъдат ангажирани други публики и потребители, различни от обичайните. Очаква
се по този начин проектът индиректно да катализира други местни производства и
дейности, туристически услуги и атракции, базирани на устойчивото ползване на
местните ресурси и характеристики на територията.
Освен колорита на местния фолклор, специфики и дадености, проектът акцентира
и върху трима утвърдени автори: Иван Колев- Болярски, Георги Попов- Джон и
проф. Иван Димов. Предвижда се провеждането на 3 пленера с участието на
млади творци: „Причудливи форми и пространства. Иван Колев- Болярски и
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колорита на Тунджанската земя“ в родното село на твореца- Болярско, „Човекът
през призмата на Родното и в контекста на традициите. Георги Попов- Джон“ в
родното село на твореца- Видинци, „Светът на родното място като извор на
вдъхновение. Проф. Иван Димов и споменът за Маломир“ в родното село на
твореца- Маломир, както и заключителен уъркшоп „АртСЕЛО“ в село Стара Река с
участието на млади творци и самодейци.
През м. ноември 2021 г. е подписан административния договор по проект
„Подпомагане провеждането на местни празници, обичаи и традиции на
територията на МИГ-Тунджа. Подкрепа за дейността на народните читалищапотенциал за ревитализация на селските общности“. Проектът ще подпомогне
провеждането на местни празници, обичаи и традиции чрез осигуряване на носии
за народните читалища от селата Бояджик, Каравелово, Козарево, Кукорево,
Победа, Симеоново, Сламино, Тенево и Ханово, а по дейност „Кулинарни
пътешествия по долината на Тунджа“ ще бъдат разработени 5 туристически
кулинарни маршрута и отпечатано издание за популяризиране на местното
наследство, изделия и храни на територията на МИГ-Тунджа. Изпълнението на
проекта ще популяризира местното наследство, изделия и храни и ще подпомогне
развитието на туризма на база културната и кулинарна специфика на общината.
Отново през м. ноември е подписан договора и по проект „Създаване, развитие и
популяризиране на регионална колективна марка на територията на МИГ-Тунджа,
основана на местната идентичност“. В дейностите по проекта е предвидено:
организиране и провеждане на кръгла маса за местни партньори от публичния,
стопанския и нестопанския сектор, за информиране и дискусия за ползите от
създаването и от прилагането на регионална колективна марка; изготвяне на
концепция за развитие, лого и слоган; правна регистрация и защита на марката;
изготвяне на стандарти и правила за сертифициране; формиране на местна
сертифицираща

група;

разработване

на

маркетинговата

стратегия

за

популяризиране стойността и идентичността на сертифицираните обекти,
продукти, услуги и туристически атракции; изготвяне и разпространение на
Каталог на сертифицирани обекти и туристически атракции; създаване на малки
местни тържища за сертифицирани продукти.
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В ход е тяхното изпълнение, което ще допринесе за постигане на цели,
заложени в Програмата за развитие на туризма, както и на стратегически цели и
приоритети, заложени в ПИРО 2021-2027 на община „Тунджа“.
9. Извършване на проучвания и анализи в сътрудничество с други институции
и/или

заинтересованите

страни,

необходими

за

повишаване

на

конкурентоспособността на туристическия сектор.
 През 2021 г. не са извършвани проучвания и анализи
10. Взаимодействие и сътрудничество с народните читалища и местната общност
за съхраняване и популяризиране на тунджанските традиции, идентичност и
културно наследство, като основа за развитие на туризма. Подпомагане дейността
и изявите на тунджански колективи, групи и др. за повишаване разпознаваемостта
на територията.


През 2021 г. продължи успешното сътрудничество с народните читалища и

местната общност за съхраняване и популяризиране на тунджанските традиции,
идентичност и културно наследство, като основа за развитие на туризма. Както
вече

бе

посочено,

общината

е

бенефициент

по

проект

„Подпомагане

провеждането на местни празници, обичаи и традиции на територията на МИГТунджа.

Подкрепа

за

дейността

на

народните

читалища-потенциал

за

ревитализация на селските общности“, който стартира през 2021 г., ремонтирани
са и сгради на народни читалища. Епидемичната обстановка и през 2021 г. оказа
влияние върху изявите на самодейните колективи на местно, регионални и
национални ниво.
11. Реализиране на проявите в Културния календар на община „Тунджа“ за 2021
г., като възможност за културен и фестивален туризъм.
Ежегодно общината реализира богат Културен календар, включващ
мероприятия,

фестивали

и

празнични

чествания

с

местен,

регионален,

национален и международен характер, които отговарят на културните и
образователните потребности на тунджанци. Те допринасят за съхраняване и
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популяризиране на традициите, както и за повишаване на възможностите за
културен и фестивален туризъм на територията.
За поредна година пандемията от COVID-19 рефлектира върху всички
сфери на живота, в това число върху възможностите за фестивален и културен
туризъм. Не се осъществиха изцяло заложените в Културния
мероприятия,

фестивали

и

празнични

чествания

с

местен,

календар

регионален,

национален и международен характер.
На 12-ти февруари 2021 г., в с. Скалица, община „Тунджа“ се проведе
Шестнадесети общински празник на виното, с организатори община „Тунджа",
кметство с. Скалица и Народно читалище „Светлина-1928", село Скалица. Този
жизнерадостен празник в Културния календар, който има потенциал да се развива
и да привлича все повече хора, се проведе в по-различен формат, който
включваше награждаване на победителите в конкурсите за ракия, бяло и червено
вино и ритуалното зарязване на лозата.
На 3 март 2021 г. по традиция се проведе празнична церемония по случай
143 години от Освобождението на България пред Мемориала на загиналите руски
войни и български опълченци в лесопарк „Бакаджик“, на която бе отслужен
благодарствен молебен. Програмата, посветена на празника, включи рецитал на
актьора Николай Вълканов и изпълнение на Фолклорен ансамбъл „Тунджа“. По
повод Трети март бяха проведени и тържества в много от населените места на
община „Тунджа“.
Динамичната обстановка, свързана с COVID-19, постави на изпитание
провеждането на една утвърдена, обичана и очаквана културна проява - ММФ
„Кукерландия“, с организатори общините „Тунджа“ и Ямбол. Фестивалът винаги е
привличал много участници от страната и чужбина, както и многобройна публика.
Като мащаб, това може би е едно от най-значимите събития, с потенциал за
развитието на туризма.
Мотото на ХХII-то издание на Маскараден фестивал „Кукерландия“, с
организатори общините „Тунджа“ и Ямбол, бе: „Да пазим традициите, да пазим
себе си и другите, за да пребъде „КУКЕРЛАНДИЯ“!“ С грижа за здравето на хората
и с грижа за удовлетворяване на техните културни потребности, за 2021 г. община
„Тунджа“ преформулира формата на празника, планирайки каскадна фестивална
проява, в рамките на която за всеки от дните в селата да започват
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последователно маскарадните шествия през час, за да не се допуска смесване на
групите. В рамките на фестивала се проведе пленер за млади творци
„Вдъхновени от кукерите“, на който бяха изработени 14 приложни мобилни панакукерски маски, всяко от тях вдъхновено от кукерската традиция на конкретно
населено място със съхранена кукерска традиция в община „Тунджа“ и едно пано
за град Ямбол. В пленера участваха четирима млади творци: Руслан Русев,
Гергана Чакмакова, Николай Димитров и Даниел Дубаров /SuperGteam/, а всяко от
селата имаше възможност да подбере конкретната характерна маска, която
представя традицията му. Също така, наред с необходимите материали за
изработката, хората от населените места със съхранени кукерски традиции се
включиха активно, като дариха и текстилни тъкани с местни специфики- шевици и
др., които бяха вложени в изработката на маската на съответното село.
За съжаление, на територията на община „Тунджа“, поради усложнената
епидемиологична обстановка, се отмени Детски фолклорен празник „Аз съм
кукерче!“, а кукерските дефилета по населени места на 13 и 14 март, за които бе
предвидено да бъдат съпътствани от фотопленер „Долината на кукерите“, не бяха
проведени. Изработените по време на пленера за млади творци „Вдъхновени от
кукерите“ пана-маски бяха експонирани на 13 и 14 март 2021 г. в изложба на
открито в центъра на село Кабиле, след което бяха изложени в „Безистена“ гр.
Ямбол. Изработените мобилни пана-маски могат да бъдат използвани при
бъдещи изяви на кукерските групи, популяризирайки по оригинален начин
съхранените традиции в община „Тунджа“.
На 17 май 2021 г., пред паметника на Априлци в село Бояджик бе
отбелязана 145-та годишнина от Бояджишкия бунт. В проявата, посветена на
годишнината се включиха Женската певческа група към Народно читалище „Джон
Атанасов-1928“, както и ученици от училището в село Бояджик с поетичен
спектакъл, а община „Тунджа“ обяви дарителска кампания за паметна плоча –
мемориал с известните имена на загиналите в клането.
През м. май 2021 г. в НЧ „Светлина 1929” - с. Роза, бяха връчени наградите
на победителите в Седмия национален конкурс за изобразително изкуство „Моето
АЗ”, с организатори община „Тунджа” и читалище „Светлина-1929”, с. Роза.
Конкурсът, в памет на младата и даровита художничка Мими Гърбачева, беше
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обявен още през март, но награждаването се отложи за май заради пандемичната
обстановка.
През 2021 г. за поредна година с ритуално зажънване беше дадено
официалното начало на жътвената кампания в община „Тунджа“. Проведе се и
конкурс за детска рисунка на тема „Жътва“, както и изложба на обредни хлябове.
Наградените рисунки и обредни хлябове бяха показани по време на празника.
Изложени бяха и жътварските трапези с традиционни за сезона ястия, приготвени
от пенсионерските клубове в селата Чарган, Кукорево и Стара река. В празника се
включиха с изпълнения ФА „Тунджа“, самодейци от народни читалища на
общината и други гостуващи изпълнители. На допълнителна церемония в
сградата на община „Тунджа“ бяха наградени участниците в конкурса за рисунка и
обредни хлябове.
През месец юли в парка на село Генерал Инзово се проведе Панаир на
местните занаяти, традиции, продукти и свързаните с тях производства, част от
проект „Традиции и иновации за промотиране на местна идентичност“ на МИГТунджа и МИГ-„Котел, Сунгурларе, Върбица". Проектът „Традиции и иновации за
промотиране на местна идентичност“ е проект за съвместни действия за
вътрешно-териториално сътрудничество. Той има за цел да бъдат формулирани и
реализирани

съвместни

инициативи

за

промотиране

на

териториите

на

партньорските МИГ на основата на местните традиции и производства. На
панаира на местните

занаяти, традиции,

продукти

и свързаните

с тях

производства бяха обособени щандове, където местни производители имаха
възможност да представят своите продукти, бяха представени и изделия на
занаятчии и художници-приложници. Специално изградените по проекта къщички,
реплика на Акбунарската къща, представяха на посетителите уредбата на дома
на селата Дражево и Генерал Инзово, а в останалите бяха демонстрирани
занаяти. В пъстрия празник се включиха представители на тунджанските села,
които подредиха кътове, показвайки красотата на своите костюми и специфични
ястия. В неговата богата и пъстра програма участваха певчески групи и танцови
формации от читалищата и клубовете на пенсионера от община „Тунджа“ и гости
от МИГ-„Котел, Сунгурларе, Върбица".
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Реализирането на това събитие, както и много други прояви от Културния
календар на общината допринасят за промотиране на местната идентичност и
притежават потенциал за развитие на туризма.
През месец август група американски туристи посетиха селата Генерал
Инзово и Видинци. Част от тях редовно посещават България, като водят и
приятели, за да ги запознаят с природата, фолклора и традициите в нашата
родина, като през 2021 г. включват и двете населени места в пътешествието си. В
село Генерал Инзово групата бе посрещната в Старата Акбунарска къща от
председателя на читалищното настоятелство- Янка Лилова, която им представи
кратка беседа за създаването на къщата, експонатите в нея и живота на жителите
на селото от неговото създаване през 1706 г. до наши дни. Певческа група „Ретро
АкБунарки“ представиха на своите гости част от заниманията на жените по време
на провежданите в миналото седянки- чепкане на вълна, предене, плетене и т.н.,
като включиха и тях в заниманията си. Туристите имаха възможност да опитат от
традиционни за България и село Генерал Инзово гозби- заек по Акбунарски, боб с
кисело зеле, таратор, катък и др. домашни ястия. Групата посети и народното
читалище в селото и разгледа етнографската сбирка и библиотеката с 12 000
тома книги.
Интерес на групата представляваха проектите на община „Тунджа“ в
различните сфери, но най-вече тези, свързани с туризъм и насочени към
популяризиране на културния живот на общината, защото неин член организира
екскурзии и има намерение да включи България в дестинациите си, а защо не и
община „Тунджа“. След Генерал Инзово, екскурзоводът Стефан Бозаджиев
отведе групата и до най-малкото населено място на общината - Видинци, където
чрез рисунките на фасадите на сградите и скулптурата- чешма, ги запозна с
творчеството на Джон Попов.
През месец август 2021 делегация от община „Тунджа“ посети град Болград
по повод 200 години от създаването на града. По време на посещението
общината направи дарение от 120 тома съвременна българска литература на
Болградската гимназия и на Българския културен център в Болград.
На 6 септември- Съединението, община „Тунджа“ отново организира
фолклорния концерт „Всички българи заедно“ в с. Победа, но тази година той
прерасна и във финал на „Поход на единението българско“ и събра на една сцена
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български и бесарабски фолклорни изпълнители. Организатори на концерта бяха
и Асоциация Обмен България-Франция и Българска академия на науките и
изкуствата. В него участваха певчески и танцови групи от селата Победа, Овчи
кладенец,

Гълъбинци,

Бояджик,

Стара

река

и

Детски танцов

ансамбъл

„Пъргавелче“, гр. Шумен. В празника „Всички българи заедно“ се включиха и
изпълнители от „Поход на единението българско“, организиран от Български арт и
фолклорен център „Нестия“. На сцената се изявиха и гостуващи в България
вокални състави на бесарабски българи от Украйна. Празникът постигна целта сисъс силата на изкуството и фолклора да обедини българите от страната и от
чужбина.
През месец октомври, с много прояви в гр. Ямбол и с. Бояджик бяха
отбелязани 118 години от рождението на Джон Атанасов, организирани от НТС Ямбол, община „Тунджа“, РУО - Ямбол, кметство с. Бояджик, ОСК „Тунджа“ Ямбол, ОП „Паркове и зони за отдих и спорт“ - Ямбол, НЧ „Джон Атанасов-1928“,
с. Бояджик и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Бояджик. Освен честването пред
паметника на Джон Атанасов, в читалището бяха прожектирани и документални
филми за него. Проведе се и ученически крос и състезание по информационни
технологии.
През 2021 г. културният живот в община „Тунджа“ се обогати с нова проява.
За Деня на народните будители община „Тунджа“ организира конкурс за
изпълнение на стихотворение от български автор за всички тунджански деца и
ученици. Предвид епидемичната обстановка Конкурсът се проведе онлайн на
официалната страница във Фейсбук на община „Тунджа“.
През 2021 г. в Община „Тунджа“ са подновени 21 категоризации на
Заведения за обществено хранене и развлечение. На едно място за настаняване
е било издадено временно удостоверение, чиято категоризация е финализирана
през януари 2022 г.
Информация за категоризацията на същите е въведена

в Националния

туристически регистър, съгласно изискванията на Закона за туризма.
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