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Информация за медиите

12.04.2018 г.

Уважаеми приятели,
Имаме удоволствието да ви поканим на Юбилейно Общо Събрание послучай първата
кръгла годишниа на сдружение „Деветашко плато”. Събитието ще се проведе на
19.04.2018 година в Севлиево.
През 2018 се навършват 10 години от създаването на СДРУЖЕНИЕ «Деветашко плато». Тази
малка, но пълна с енергия организация обединява хората от девет села: Агатово, Брестово,
Горско Сливово, Деветаки, Крамолин, Крушуна, Къкрина, Кърпачево и Тепава, от три
общини: Летница, Ловеч и Севлиево и работи за оживяване на селата и развитие на
региона.
През тези години ние, членовете на сдружението – над 130 души, заедно мечтаехме,
опитвахме, работихме за по-доброто бъдеще на Деветашкото плато. Поради уникалния и
многостранен характер на нашите инициативи, се учехме в движение, понякога допускахме
грешки, но имаме и много постижения.
Преди да започнем работа, района посещаваха около 10 000 туристи годишно, за да
разгледат водопадите в Крушуна, Къкринското ханче или – Деветашката пещера. Престоят
им бе кратък, тъй като нямаше и места за настаняване – само една хижа с 12 легла. Сега
вече над 250 хиляди души годишно идват в Деветашкото плато, остават за няколко дни и се
радват на много повече обекти и атракции, както и на гостоприемството на регистрираните
вече 40 къщи за гости.
Много или малко са 10 години? Какво сме постигнали и какво още можем да направим, за
да бъде регионът ни успешен? Кои са нашите приятели, партньори, последователи в
усилията ни за модерно селско развитие? В търсене на отговори на тези въпроси
организираме предстоящата среща, със следния дневен ред:
16.00 – 18.00
18.00 – 19.00
19.00

Общо събрание на членовете на сдружението
(зала 300 в Общинска администрация - Севлиево)
Десет години заедно – празничен калейдоскоп (зала 300)
Тържествена вечеря с торта за Рожден ден
(Ресторант Севлиево Плаза)

Ще се радваме да споделим с вас нашите стъпки, предизвикателства, постижения и бъдещи
планове! Очакваме ви на 19 април 2018 г. в Севлиево!
С уважение:
Ива Таралежкова,
Председател на УС

