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C0001, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от    

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 

9 МАЙ – деня на Европа премина под мотото 
„От млади за стари, от стари за млади” 

  
 Областен информационен център Враца 
взе участие в организирания от Европа 
Директно към ТПП-Враца концерт „От млади 
за стари, от стари за млади”, който бе проведен 
на 9 май от 11.00часа. На този ден през 1950 г. е 
направена първата стъпка към създаването на 
Европейския съюз и днес обединява два 
знаменателни момента от историята на 
континента - победата над фашизма и 
хитлеризма, родена в обединени усилия и 
дълбоко изстрадана, и стремежа за просперитет 
и мир, реализиран чрез обединена Европа. 
Мотото на концерта е провокирано от факта, че 
2012 година е европейската година на 
Активния живот на възрастните хора и 
солидарността между поколенията. Целта е да 
се създадат по-добри възможности за 
възрастните хора и за приноса им към 
обществото, както и да поощри 
взаиморазбирателството и подкрепата между 
млади и стари. 
 

 

 
Екипът на Областен информационен център Враца

   
   Танцов състав „Радост” при Център за работа с деца         

  Концертът бе открит с изпълнение на европейския химн от Духов оркестър към читалище 
„Развитие”. В концерта се изявиха млади стари таланти от Враца и региона. Най-малките танцьори 
от ЦДГ „Европейчета”  представиха танц от „Лебедово езеро”, към тях се присъединиха и танцов 
състав „Радост”, вокална група „Детелинка” и ученици от училище „Св. Софроний Врачански”, 
както и танцьорите от„Брейк денс”. Младежите представиха  народни танци, брейк и детски 
песни. Представителите на третата възраст показаха певчески талант с изпълнения на групите: 
„Романтични сърца”, „Згориградските баби”, формация „Лотос” и пенсионерски клуб на с.Бели 
извор. В мероприятието се включиха и млади художници и фотографи със свои творби. 
Организаторите раздадоха информационни материали и брошури  с цел запознаване  на 
гражданите с Европейския съюз и европейските политики. 


