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Ува ж а е м и
съграждани,
Правя настоящият отчет за работата си като
кмет на община
Лясковец за мандата 2003-2007г. в
изпълнение на изисквания на
ЗМСМА и поетите
пред Вас ангажименти за прозрачност в работата

на администрацията.
КАКВО НАСЛЕДИХМЕ, ОТКЪДЕ
ЗАПОЧНАХМЕ И КАКВО СМЕ
СВЪРШИЛИ, ЩЕ ОЦЕНИТЕ ВИЕ.
Какво наследихме?
- Неразплатени разходи за 2003 г. в
размер на 415 000 лв, а общата сума от неразплатените разходи в края на всяка от 4те години на предходния мандат надхвърля
1 300 000 лв;
- Нередовно изплащане заплатите на
учителите, което с основание предизвика
стачка и недоверие към местната власт;
- Тъмни и мръсни населени места;
- Без проект за външно финансиране и
липса на управленска стратегия за това;
- Обезглавена и обезверена администрация;
Критичното състояние в което беше изпаднала Общината предопредели и политиката ни през отминаващите четири години - да работим в интерес на съгражданите
за:
- Сформиране на професионална администрация;
- Финансово стабилизиране на Общината;
- Подпомагане развитието на частната
инициатива за икономически и социален напредък;
- Възвръщане доверието на гражданите в местната власт и собствените им
възможности;
Какво е извършено досега ви предлагам в следващите редове.
І. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ и ОБЩЕСТВЕН РЕД
1. Административно обслужване
По отношение на административното
обслужване през последните четири години
поставихме началото на ново равнище и качество на услугите чрез:
- Утвърждаване на силна и професионално работеща общинска администрация.
Проведен беше конкурс за избор на
държавни служители на мястото на освободените в последния ден на предходния мандат служители;
- Изграден беше съвременен Информационен център /работа на едно гише/ в
първия надземен етаж на общинската сграда, с което спестяваме на гражданите време и постигаме по-висока ефективност.
- В населените места е внедрена локална база данни “Население” което позволява бързо административно обслужване.
2. Обществен ред и сигурност
През изминалите години работихме в
относително стабилна обстановка по отношение на обществения ред и сигурността
ни. Доброто взаимодействие със специализираните органи на реда допринесе за свеждане до минимум престъпността в Общината.
Осъзнавайки отговорната си роля за
спокойствието на гражданите, и в бъдеще
ще продължим с усилията за опазване на обществения ред, с особен акцент върху увеселителните заведения. Началото е поставено с монтирането на 4 бр.камери за денонощно видеонаблюдение на
пл.”Възраждане” в гр.Лясковец, с тенденция да се монтират такива на всички учебни
и детски заведения.
ІІ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
В изпълнение на Плана за развитието
на Община Лясковец, като приоритетна задача е подпомагане на желаещите да развиват и разширяват бизнеса си. За целта:
- Регулярно се организират срещи с
представители на местния бизнес, на които
се обсъждат въпроси от взаимен характер;
- В Информационния център в опреде-

лени дни граждани и фирми могат да получат информация за възможностите за кандидатстване по различни програми;
- Организирана беше среща на граждани с представители на Изпълнителна агенция по “Лозата и виното”- поделение Плевен и Областна служба “Съвети в земеделието” В.Търново по регистрацията на лозовите насаждения и възможностите за ползване на финансови средства от Европейските фондове;
- Откриха и се въведоха в експлоатация следните търговски и производствени
обекти:
Складова база за пакетирани стоки на
фирма “Грестокомерс” –най-голяма за североизточна България;
“Хилцингер – полирни технологии” за
производство на шайби и валци за полиране;
“Пасат електроник”- складова база и
цех за сглобяване на електронни възли;
“Екстракт–Ойл” ООД – цех за екстракция на слънчогледов експелер и складова
база за растителни масла;
“Болкан фроузен фуудс” – хладилно
предприятие за дълбоко замразяване на
плодове и зеленчуци;
“Румопласт” – цех за еструдирани пластмасови опаковки;
“Гея сем” – цех за разфасовка на препарати за растителна защита;
- Предстои до края на 2007 год. да заработят още:
Цех за производство на вафли на
“ТОТАЛ ВИНИ”
Фабрика за производство на биодизел
на “Рапид ойл индустри”;
Цех за обработка на пилешко месо на
“Бъни” ООД;
Цех за производство на метални кутии
на “ФМА” ООД;
Цех за производство на алуминиева и
PVC дограма на “Алуминий север” ООД;
Инвестициите са за десетки милиони
лева с над 400 работни места.
ІІІ. ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
1. Образование
Развитието на образованието се основава на обективната оценка за реалностите
и потребностите на гражданите от учебни и
детски заведения за техните деца.
Съвместно с училищните и синдикални ръководства ежегодно оптимизирахме
мрежата, като запазвахме условията за безпрепятствено обучение на децата.
Успешно се реализираха проекти за
основен ремонт, укрепване на основи, подмяна на дограма с PVC такава и газифициране на:
- ОУ”П.Р.Славейков”с.Джулюница, ОУ
“Ив.Вазов” с. Добри дял и СОУ “М.Райкович”, ,НУ “Н.Козлев”,ЦДГ “Пчелица”,ЦДГ
“Радост”, ЦДГ “Славейче” в гр. Лясковец,
- Ежегодно Общината осигурява средства за най-неотложните строителноремонти работи, които да гарантират нормално започване и протичане на учебния
процес;
2. Култура
В областта на културата през четирите
години на мандата подпомагахме културните прояви и с общински средства дадохме
възможност за изява на творчески и художествени колективи. Резултатите:
- постигнахме добро взаимодействие с
художествените състави, които с проявените изяви обогатиха културния календар на
общината;
- преиздадохме книгата на Димо Минев
“ГРАД ЛЯСКОВЕЦ минало, сегашно състояние и дейци” – 60 години след първото издание;
- извърши се реконструкция на котелната инсталация за преминаване от течно
гориво на природен газ на НЧ”Напредък
1870”
За първи път през този мандат бяха
учредени:
- Областен конкурс “Цани Гинчев и Никола Козлев”, на тема “Лясковец – средище
на будители”, провеждан през година.
- Общински конкурс “Цоньо Калчев” за
детска рисунка, провеждан всяка година.
Приоритет в четиригодишната Програма беше и запазване паметниците на културата и читалищата, за което с външно финансиране и местни финанси осъществих-

ме:

- Ремонти на: църквата “Св.Богородица” в с.Добри дял, църквата “Св.св.Константин и Елена”в с.Драгижево, читалищата в
с.Мерданя, с.Драгижево, с.Добри дял и
част от покрива на стопанската сграда на манастира “Св.св.Петър и Павел”;
- Съвместно с Туристическо дружество
“Янтра 1915” открихме паметна плоча на
Моско Москов;
- Ремонтирахме и експонирахме изложбената зала в Музея на гурбетчийското
градинарство;
- Проведохме областен преглед на пенсионерската песен “Сребро в косите, младост в душите” съвместно с Областното
ръководство на пенсионерите;
С извършеното обогатихме традициите на художествената самодейност в областта на театралното, музикалното и изобразително изкуство и популяризирането
му на областно и национално ниво;
IV.ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
В областта на здравеопазването и социалната политика общината работи по
създаване на условия за работа на индивидуални лекарски практики и изпълнение на
проекти, като:
- предоставяне на помещение в с.Драгижево за лекарска практика след възникналия проблем с обслужването на населението;
- с общински средства беше закупен
ехограф за 30000 лв. за нуждите на Медицински център I;
- частично се подмени дограмата с
PVC такава и преустрои котелната инсталация за работа от течно гориво на природен
газ на Детска ясла “Мир”;
- след извършения ремонт на бившия
Младежки дом успешно заработи “Център
за младежки и социални дейности”.
V.ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ЕКОЛОГИЯ
Политиката ни в областта на инфраструктурата, благоустрояването и екологията беше предопределена от съществуващата изключително стара и амортизирана инфрастуктура.
Направеното може да се определи като прелом в развитието на града и общината. Това стана възможно благодарение на
реализиране на такива проекти, финансирани от местния бюджет, републиканския
бюджет и от програми като:
- преустройство на първи надземен
етаж в сградата на Общината в Информационен център за 35 270лв;
- укрепване основи, тераси, ремонт пок р и в и от в од н и т ел н а с и с т е м а н а
С О У ” М . Ра й к о в и ч ” , Ц Д Г ” Ра д о с т ” и
ЦДГ”Пчелица” Лясковец и ОУ”Ив.Вазов” и
църквата “Св.Богородица”с.Добри дял на
обща стойност 189 862 лв;
- ремонт ОУ ”П.Р.Славейков” с.Джулюница за 183 211 лв;
- изграждане канализационни мрежи в
гр. Лясковец на обща стойност 457 809 лв;
- рехабилитация на второкласен Път II53 Г.Оряховица – Лясковец – Елена за 856
290 лв, както и отсечката между Лясковец и
Г.Оряховица за 420 000 лв;
- реконструкция уличното осветление в
населените места от общината за 658 000
лв;
- възстановяване улични настилки
след природни бедствия в Лясковец, Добри
дял и Джулюница за 57 937 лв;
- реконструкция тротоар Лясковец –
Г.Оряховица за 47 639 лв;
- ремонт читалищата в с.Мерданя,
с.Драгижево и с.Добри дял на обща стойност 187 877 лв;
- ремонт път IV – 51 413 Лясковец – Честово, IV- 51 411 Честово – Козаревец и местен път Лясковец – Манастира за 200 100
лв;
- реконструкция път IV- 40044 Добри
дял – Родина за 53 800 лв;
- отводняване на път IV-52003 Драгижево – Церова курия за 18 400 лв;
- преасфалтиране на гаровия площад
до прелеза на гара Джулюница за 11 300 лв;
- ремонт ул.”Кооперативна” в с.Козаревец за 49 873 лв;
- ремонт на ул.”Добри Чинтулов” и част
от ул.”Ив.Камбуров” в Лясковец за 24 000

Отчет на спечелените проекти
през периода 2004-2007 г.
2004 година:
● Аварийно-неотложен ремонт на СОУ ”М.Райкович”, гр.Лясковец
● Неотложно възстановителни ремонтни работи ЦДГ “Пчелица”, гр.Лясковец
● Възстановяване на настилки по улици: “Капитан
дядо Никола”, “Ален мак”, “Янтра” и “Г.Измирлиев”,
с.Драгижево
● Ремонт на покрив, улуци и водосточни тръби по
сградата на ОУ ”Ив.Вазов”, с.Добри дял
●Ремонт на ЦДГ”Радост”,гр.Лясковец
● Районна пречиствателна станция за отпадни води за градовете Горна Оряховица, Лясковец и Долна Оряховица
Проектите са финансирани от Комисия по
БАК и ИСПА на обща стойност 11 808 433.00 лв.
2005 година:
● Ремонт и възстановяване църквата “Св.Богородица”, с.Добри дял
● Ремонт и възстановяване на настилките по улиците в гр.Лясковец, с.Добри дял и с.Джулюница
● Ремонт и възстановяване водосток база “Честово”
●Ремонт на ОУ ”П.Р.Славейков”, с.Джулюница
● Изграждане канализационни мрежи в гр.Лясковец
● Канализационна мрежа по ул.”Петър Караминчев” с о.т.401; 401в; 393 по плана на гр.Лясковец
● Вътрешна газификация на обекти собственост и
издръжка на община Лясковец в т.ч. СОУ ”М.Райкович” - к.І и к.ІІ, ЦДГ”Пчелица”, ЦДГ“Радост”, Читалище “Напредък-1870”, гр. Лясковец
● Рехабилитация Път ІІ-53 Поликраище - Г.Оряховица – Елена
Проектите са финансирани от Комисия по
БАК ,СИФ, ПУДООС, ПИП, НДЕФ и МРРБ на обща
стойност 1 974 032.00 лв.
2006 година:
● Ремонт на фасади и покрив на читалище с. Драгижево
● Ремонт фасади и покрив на читалище “П.Р.Славейков-1903” с. Добри дял и ремонт фасади и покрив на читалище ”Развитие-1902”, с.Мерданя
● Вътрешна газификация на обекти собственост и
издръжка на община Лясковец - втори етап в т.ч.
ЦДЯ ”Мир”, ЦДГ “Славейче”, НУ “Н.Козлев”, гр. Лясковец
● Аварийно-възстановителни работи на църква
“Св. св. Константин и Елена”, с. Драгижево
● Изграждане канализационна мрежа гр. Лясковец
– ІІ етап
● Основен ремонт /рехабилитация/ на път ІV –
51413, свързващ гр.Лясковец /Честово/ - Козаревец
Проектите са финансирани от Проект “Красива България”, НДЕФ, Комисия по БАК, ПУДООС и
САПАРД на обща стойност 1 352 088.00 лв.
2007 година:
● Проект за почистване и облагородяване на замърсени с отпадъци площи и инициатива за разделно събиране на отпадъците - обект “Церова могила”
●Водопровод по ул. “В.Левски”, гр. Лясковец
● Повишаване енергийната ефективност на СОУ
“М.Райкович”, гр.Лясковец - корпус ІІ
● Рехабилитация на ул.”Васил Левски”, гр.Лясковец
Проектите са финансирани от ПУДООС, МО
и ОПРР на обща стойност 18 067 408.00 лв.
● Проект по НП “От социални помощи към осигуряване на заетост”
● Консултативен център за деца и семейства със
социални проблеми
● Арттерапевтичен център за деца и лица в социален риск
Проектите са финансирани от държавен бюджет - Агенция по заетост към МТСП и Фондация “Каунтърпарт - България” на обща стойност 893
361.00 лв.
лв;

- преустройства на котелни инсталации за работа на природен газ на СОУ
”М.Райкович” I и II корпус, НУ ”Н.Козлев”,
ЦДГ ”Пчелица”, ЦДГ ”Радост”, ЦДГ ”Славейче”, ДЯ ”Мир”, Център за младежки и социални дейност, НЧ ”Напредък 1870” и сградата на Общината за 200755 лв;
- подмяна дограмата на СОУ ”М.Райкович” I и II корпус с PVC такава за 531 000 лв;
- рехабилитация ул. В.Левски в гр. Лясковец за 2 284 000 лв;
продължава на стр. 2
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- основен ремонт път IV – 51413 Лясковец – Честово за 930 844 лв;
- ремонт ул.”Роман” в с.Джулюница за
62 600 лв;
- ежегодно се увеличават средства за
текущ ремонт на учебни и детски заведения, улични и тротоарни настилки във всички населени места от Общината;
Реализирането на всичките тези обекти е на обща стойност 8 859 953 лв.
От уважение към работата на предходните администрации към тези суми не отчитам вложените средства за изграждане на
газопреносната мрежа в гр.Лясковец за 1
250 000 лв и Пречиствателна станция за отпадни води за градовете Горна Оряховица,
Лясковец и Долна Оряховица на стойност 9
500 000 евро, които обекти започнаха да се
изграждат и се финализираха през този мандат.
VI. ОБЩИНСКИ ФИНАНСИ – ОТ

СТАБИЛНОСТ КЪМ УСПЕХ
Тежкото финансово състояние на
Общината в началото мандата наложи да
предприемем следните мерки:
- програма за финансова стабилизация и управление на ресурсите;
- разработихме и разписахме конкретни процедури в Инструкцията за СФУК;
- стратегия за развитие на Общината,
чрез която дефинирахме основните приоритети;
- една година предсрочно приехме до
събираме местните данъци и такси;
С приемането и изпълнението на тези
документи съблюдавахме модерния европейски модел на поведение, изразяващ се в
откритост и диалогичност при формирането
на бюджета, публичност и прозрачност при
разходването на средствата;
Още първата година от мандата постигнахме положителен резултат, като за-

вършихме 2004 г. без неразплатени разходи, с преходен остатък, който всяка следваща година се увеличаваше. Това ни даде
възможност ежегодно да растат средствата
за текущи ремонти на сгради , улични настилки и тротоари и реализирането на тази
мащабна строителна програма.
Уважаеми съграждани от община Лясковец,
Това е една малка част от работата на
специалистите и екипа на общинска администрация и считам, че техният труд ще
бъде оценен по достойнство. Бих искал да
благодаря на общинските съветници и на
Вас, гражданите от Община Лясковец които
подкрепяхте водената през този мандат политика. Извършеното през отминаващия си
мандат е добра основа и ако продължим в
тази посока, действително може да превърнем Община Лясковец в община от европейски вид.

ВАСИЛ ДАБОВ И ВНУЧЕТО МУ ВСЕКИ ДЕН КОНТРОЛИРАТ РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА ул.„В. ЛЕВСКИ”

68-годишният Васил Дабов вече няма
мира откак е започнала реконструкцията на
ул. „В. Левски”. Тригодишният му внук Венцислав непрекъснато всеки ден иска да отидат при майсторите, които познава по имена. Но най-много се радва на багера и настоява да го купят, за да оправят и тяхната

улица. Като обикаля заедно с момченцето,
бай Васил винаги се ядосва на грозната картина, която оставят след себе си клошарите. Те ровят из контейнерите, а след тях
остават куп разпилени боклуци. „Иначе общината направи много нашият град да бъде
чист, но май ние, хората, не сме дисциплинирани!”, разсъждава кореняк-лясков чанинът. Той се ядосва, че преди две години
от бюджета са били осигурени средства и
част от улица „Иван Камбуров” е асфалтирана. „Обаче ние си я повредихме, защото
започнаха да преминават тежки товарни автомобили и тя потъна в дупки”. Дабов се надява, че за догодина ще се намерят пари да
се пооправи уличното платно.
Той е забелязал, че хората обичат да
дават мнения и да изискват да се строи и асфалтира непрекъснато. Според него обаче
малцина са наясно откъде идват парите и
как трудно се печелят проекти, за да се ползват европейските фондове. Работил е из-

вестно време в БКС и стане ли дума за това
общинско предприятие, се натъжава. Защото Лясковец е единственият град в областта, който няма собствено строителноремонтно предприятие. Разграбването или
разрухата е започнала през 2002 година.
След като базата е разпиляна, вече няма
възможност да се възстанови, защото ще
трябват големи инвестиции.
В края на разговора, Дабов пак подема
темата за сметта. Забелязал е, че в Добри
дял самите хора като видят боклук го премитат, а в Лясковец от етажите на блоковете
хвърлят торбичките с домашни отпадъци.
Дали не трябва експертите от общинска администрация да станат по-строги към нарушителите на общоприетите норми, се пита
гражданинът. И предлага да започнат да се
глобяват всички, които нехаят как изглежда
този малък кокетен град, на чийто просперитет се радват всички и завиждат някои от
съседните селища.

ДЖУЛЮНЧАНИ ДАВАТ ДОБРА ОЦЕНКА ЗА ИЗТИЧАЩИЯ МАНДАТ

Жителите на Джулюница не крият самочувствието си, че селото им е най-лично в
лясковската община. Може би затова тук винаги местните избори стават арена на разгорещени спорове и политически страсти, в
името на бъдещето му. Сега е време да претеглят на везните какво сториха местните
управници за просперитета на селището.
Един споменава като добро дело ремонтирания път за Горско ново село, тъй като в тази посока се намира вилната зона на Джулюница. Завършването на този обект е продължило дълго, но селяните се досещат, че
намирането на средства е струвало много
усилия на кметския екип на общината и от
сърце се радват на придобивката. Друг се
сеща, че е преасфалтирано шосето до жп гарата на Джулюница. Изцяло е подменено и

уличното осветление. „Докараха и големи
вилна зона”, разсъждава гласно Стайков.
контейнери за битови отпадъци, имаме доДжулюнчани искат да се ремонтира и
ри и резервни”, се хвали Марин Стайков, копътя, водещ към местността „РоJмана”. Той
гото всички знаят като Марин Горския. Той е
е чакълиран, но е издълбан от пороите и додал 35 години за опазването на местните гори каруца трудно преминава. Изглежда месри и затова с гордост възприема прозвищетността е слабостта и голямата болка на хото си. 65-годишният мъж е признат авторирата. Там има обширно пасище, което сега е
тет в селото. И понеже е местен човек, знае
силно обрасло. По-възрастните си спомнят
какво е направено в Джулюницарубрика
и какво още
преди години
всички са излизали,
за да
на клубкак
“Родолюбие”,
с ръководител
М. Давидова
е необходимо. „След ремонта училището ни
го почистят и подрежат от тръните и храстистана най-хубавото в областта”, с гордост
те. Изградени са и осем чешми, три от коисъобщава той. Допълва, че наскоро се пенто, дори в тази сушава година не са пресионирал и затова вече хвърля по едно око
съхвали. Хората се надяват, че като минат
на клуба, където се събират възрастните хоместните избори, тукашния кмет ще стане
ра. Смята, че общинската администрация е
инициатор и ще ги поведе на доброволни напоказала уважение към хората от третата
чала да почистят пасището в „РоJмана”, „завъзраст, като е осигурила пари за ремонта и
щото природата ни е хубава, от нас зависи
освежаването на помещението. Марин
останалото”. И бай Марин Горския пак изСтайков е категоричен - община Лясковец
важда списъка с предложенията си и дослучи с кмета Д. Дервишев. „Вярвам, че хопълва, че трябва да се възстанови „минушрата ще съумеят да оценят доброто, което е
ката” на старото иJ място /по посока за „РоJмсторено за селото и пак ще гласуват довеана”/. Вярно е, той знае, че бюджета на обрието си към него”. Тази оценка обаче не
щината е ограничен, но се надява специапречи на Горския вече да обявява какви
листите да кандидатстват с проекти и в Джувъпроси на всяка цена трябва да се решалюница да дойдат европейски пари. „Каквоват в Джулюница през следващия мандат.
то сме поискали при срещите си с инж. ДерНа първо място поставя ремонта на бента
вишев, със зам. кмета Точев и секретаря
на река Веселина. „Всички се притесняваРашков, е ставало. Затова сме убедени, че
ме, че ако се пропука, много кладенци ще
през следващия мандат, нашите искания
пресъхнат. Освен това ще има пакости за
ще бъдат заложени в общинската програма
околните имоти, защото там съществува
и ще се реализират”, казва Горския.

КМЕТСКИЯТ МАНДАТ ИЗТИЧА - ДОВОЛНИ ЛИ СМЕ ОТ НЕГО? КМЕТЪТ ДЕРВИШЕВ И УТИ

Лясковчани са доста словоохотливи,
когато стане дума какво е свършено през изтичащия мандат. 76-годишната Еленка
Пъшева, която живее на бул. “Хр. Ботев”, изразява мнението на мнозина свои съграждани. Казва, че не само е подменено уличното осветление. Направило иJ впечатление, че щом изгори улична лампа, до 24 часа, тя се подменя. Заетите с почистването
на улиците също добре си вършат работата. “По булеварда сложиха цветя, каквито от
Живково време не е имало”. На Пъшева често се налагало да ползва услугите на общинска администрация и смята, че там вече
гражданите бързо ги обслужват. Пенсионерката има препоръки към следващия
кметски екип, който ще поеме властта. На
първо място слага подмяната на градския
водопровод. Настоява да се продължат бордюрите на улицата, където живее. Иска де
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се увеличат и тревните площи, за да радват
очите и душите на хората. Но ако г-жа Пъшева не крие името си, други предпочетоха да
останат анонимни. Млада продавачка не беше доволна от кметска заповед, магазините
да се зареждат след 20.00 ч. Друга дама каза, че около църквата “Св. Василий” мястото било много буренясало и трябва да се облагороди. Трета лясковчанка се оплака, че
общинска администрация не искала да иJ отпусне дърва по бедност. Вярно, че получила
дърва от социални грижи, но тя държеше да
се оплаче от кмета, а той не раздава дърва за тази дейност си има специализирани институции.
Такива разговори водят лясковчани в
навечерието на изтичащия кметски мандат.
Доволни или не, чрез своя вот през октомври, те ще покажат как искат да се управлява общината през следващите години.

ГОТВИХА ЗАЕДНО

Под мотото “Отпадъците лесно раздели и вкусно си хапни” протече шоуто на Ути
Бъчваров, който гостува на жителите на община Лясковец. Кулинарно-образова телната демонстрация се проведе на откри-

гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
e-mail: obshtina@lyaskovets.net , web: www.lyaskovets.net

НАКРАТКО
Община Лясковец, Съюз на ветераните от войните, Съюз на запасните офицери, сержанти и войници организираха честване на 122 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. На 6 септември преди 122 години един малък
народ намира сили след петвековен османски гнет,
да се противопостави на дипломатическия натиск.
Това е едно от най-дръзките и уникални събития в
развитието на нашата държава. Съединението е
ясен израз на народната воля за единение и блестящ
пример за монолитността на българския народ. В
знак на признателност и уважение към деятелите на
съединисткото движение от 1885 година, кметът на
общината, председателят на Общински съветЛясковец, представители на партии и организации,
граждани, поднесоха венци и цветя на паметника на
загиналите във войните лясковчани.

v
На 10 септември Община Лясковец организира
официален старт – “Първа копка” на започващия
ремонт на пътя, свързващ Лясковец /Честово/ с Козаревец. Първата копка направи кмета на община Лясковец инж. Дервишев. "Това е първият проект, с който кандидатствахме пред САПАРД в началото на мандата. Радвам се, че ще можем да го завършим тази
година", каза той. Въпреки, че общината всяка година се е опитвала да изкърпва пътя, той все пак си
остава в лошо състояние. Затова през 2004 е разработен проект, чието одобрение обаче, идва едва
през 2006 г. "Фондът отпуска 740 хил. лв, а 200 хил.
лв. общината задели от своя бюджет, тъй като общата стойност на обекта е 930 000 лв.", допълни кметът
Д. Дервишев. Той лично откри обекта, благодари на
общинска администрация и по-специално на Дирекция ИЖС за успешно свършената работа и пожела
на фирмата-изпълнител ползотворен труд при изпълнението на строителните работи, които трябва
да приключат до 15 октомври. Пред погледа на официалните гости инж. Терзиев, инж. Филип Маринов, гн Румен Игнатов и журналисти, кметът инж. Дервишев, счупи традиционно бутилка шампанско за успех
и благополучие и лично подкара багера.

v
Във всички общински училища на 15 септември бе тържествено открита новата учебна
2007/08 година. Тържествата започнаха навреме,
без стачни действия, с издигане на националното
знаме, посрещане на училищните знамена и под звуците на националния химн. Приветствия към учениците бяха поднесени от кмета на общината, зам. кметовете, секретаря на общината и екипът на общински хуманитарен отдел. Водосвет, празнична програма, подготвена от учениците, музикални изпълнения, бяха част от тържествения ритуал в първия учебен ден в лясковска община. Радостни директори,
учители, ученици и родители поставиха началото на
новата учебна година.

v
На 21 септември в Пенсионерски клуб “Мазневска чешмичка” по повод Деня на Независимостта
се събраха кметският екип, представители на Съюза
на запасните офицери, сержанти и войници и пенсионерите-домакини, за да отбележат 99-тата годишнина от обявяването на Независимостта на България. Срещата премина в разговори за паметната
1908 година, когато българската държава печели своята независимост.

v
Общинско радио Лясковец получи наградата на Университетско радио “Алма Матер”- ФЖМК,
СУ “Св. Климент Охридски”, София на тазгодишния
четвърти поред Национален радио-конкурс в Каварна. Той бе за рекламно-туристически фийчър и участие с авторски предавания взеха журналисти от общинските радиа от всички краища на страната.
Компетентно жури с председател Камен Ковачев - преподавател в СУ, определи най-добрите.
Една от наградите на ”Алма Матер” бе присъдена на
Общинско радио Лясковец, с програмен ръководител Елена Берова. Тя получи картина - престижна награда за достойното представяне на Общината и
Общинско радио Лясковец.
то на площада. Известният български готвач демонстрира как заедно с приготвянето
на вкусни ястия, може бързо и лесно да се
събира отпадъкът от продуктите. Това събитие в града бе поредната инициатива, която
община Лясковец организира съвместно с
Екопак България във връзка със прилагането на системата за разделно събиране на отпадъците от опаковки, стартирала през месец май тази година. Интересното шоу на
Ути събра много лясковчани. Те станаха свидетели на кулинарните му умения, забавляваха се и дегустираха храната, приготвена
от него. Шоуменът не пропусна да каже, че
кухнята е най-големият производител на
боклук и сръчно го разпределяше в различните контейнери. Той покани кметът инж.
Дервишев да му асистира в готвенето.
Кметът от сцената-кухня, апелира присъстващите да се поучат от Ути и да спазват
установените правила за разделянето на отпадъците в предназначените за целта трицветни контейнери. Гражданите си похапнаха вкусно от ястията на Бъчваров и изхвърлиха бързо и лесно отпадъците.

