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ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

ЯПОНСКОТО ПОСОЛСТВО И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДАРИХА
МОДЕРНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ НА МАЛЧУГАНИТЕ В ДЖУЛЮНИЦА

След спечелен проект сградата на
детската градина в Джулюница бе реко-
нструирана и напълно модернизирана.
Тя се превърна след направения ремонт
в най-хубавото детско заведение в реги-
она, обзаведена и аранжирана по евро-
пейски стандарт. В деня на официалното
откриване присъства кмета на общината
- д-р Гецова. На празника в детската гра-
дина бе отслужен водосвет за здраве и
благоденствие от местния свещеник. Пр-
исъстваха освен общинското ръково-
дство и кмета на селото, също и предста-
вители на фирми и спонсори, както и ди-
ректорите на всички детски градиниот об-
щината. Скъп гост беше и г-н Махлянов,
бащата на Котоошу, който има голяма за-
слуга за новия облик наЦДГ “Сладкопой-
на чучулига”.
През месец август 2008 година Н. Пр.

извънредния и пълномощен посланик на
Япония в Р България г-н Цунехару Таке-
да и д-р Гецова подписаха договор за да-
рение за община Лясковец по линия на
Програмата за отпускане безвъзмездна
помощ за проекти на местно равнище.
Договорът за дарение на община Ляско-
вец бе на стойност 59 998 евро. В сграда-
та на детската градина не бе извършван
основен ремонт от нейното построяване
през 1968 г. Цялата сграда и детските
съоръжения бяха изцяло амортизирани,
обзавеждането старо и повредено.
След тримесецаработадетската гра-

дина “Сладкопойна чучулига” стана не-
узнаваема. Проектът за реконструкция и
обновяване на детското заведение при-

ключи на обща стойност
144 000 лева, като 120 000
са одобрени по Програма-
та замалки грантове на пра-
вителството на Япония за
отпускане на безвъзмездна
помощ за проекти на мес-
тно ниво, а останалите 24
000 лева са осигурени от
бюджета на община Ляско-
вец.
По време на ремонтни-

те работи беше подменена
изцяло дограмата на сгра-
дата, бе извършена цялос-
тна подмяна на санитарно-
то оборудване, бяха бояди-
сани и ремонтирани зани-

малните и общите помещения. С най-
голям ефект за малките обитатели на
детската градина са изцяло подменени-
те мебели, чрез които се осигурява
съвременната среда за възпитание на
децата.
Освен вътрешен ремонт и обзавеж-

дане, в рамките на проекта бе обновено
дворното пространство и алеите, бяха
възстановени и доставени нови детски
съоръжения - люлки и пързалки. Строи-
телно-ремонтните работи извърши фир-
ма “Хидроинженеринг” Велико Търново
за период от три месеца - септември,
октомврииноември.
Проектът успя да изпълни основната

си цел, а именно: да се подобрят матери-
ално - техническата база и услугите за де-
ца на територията на община Лясковец,
които да отговарят на санитарно - хиги-
енните и здравни изисквания и да подпо-
магат развитието на децата. В резултат
на реализацията на проекта 45 деца на
възраст от 2 до 6 години ще посещават
обновената детска градина и ще се рад-
ват на новото оборудване и детски
съоръжения.
Като благодарност къмприноса наКа-

лоян Махлянов - Котоошу, който има
основна заслуга за получаването на да-
рението отПосолството наЯпония, в дет-
ската градина беше оформен специален
кът със снимки, проследяващиразвитие-
то на популярния сумист от първите му
детски години в това заведение до кадри
от последните му победи и посещенията
му в общината и родното село.

Децата на община Ляс-
ковец изработиха коледно-
новогодишни картички в на-
вечерието на обичаните от
всички нас празници - Коле-
да иНова година. Превърна
се в традиция събирането
на коледни украси - сурвак-
ници, картички, рисунки.
Всяка година те се подреж-
дат в изложба в празнични-
те дни. Тази година общин-
ското ръководство реши, че
нашите деца, които винаги
досега са се справяли блес-
тящо, могат да изработят
картички, които дабъдат из-
п р а т е н и с п о з д р а в -
послание до президента на РБългария,
вицепрезидента, министър-пред-
седателя, министри, кметове, представи-
тели на институции, приятели и колеги от
различни общини в България. С това об-
щинаЛясковецинициираидеятада седа-
де възможност на децата да разгърнат
своя талант и творческафантазия. В ини-
циативата се включиха над 200 участника
-малчуганите от целодневнитедетски гра-
дини и ученици от училищата. Те пред-
ставиха творби - истински шедьоври, из-
работени с много любов и фантазия. Де-
цата са използвали разнообразни техни-
ки при колажите си, показали са умение

за композицияи знание за цвят.
Общинското ръководство решидапод-

реди най-добрите постижения в залата
на общината и да покани техните автори,
за да оповести при кого отива картичката
на всеки един от тях. Къмпрезидента наР
България тръгна картичката на Гергана
Терзиева, а тази на Петя Дойкова бе из-
пратена на вицепрезидентаАнгелМарин,
министърът на културата пък e получил
картичката наДоротеяЦаркова и т. н.
Всичките 200 картички бяха изпратени

в навечерието на празниците с писмено
послание от общинското ръководство и с
поздрав-рисунка от децата наЛясковец.

200 КОЛЕДНИ КАРТИЧКИ СЪТВОРИХА ДЕЦАТА НА ЛЯСКОВЕЦ

От първи декември 2008 г. в община
Лясковец бе разкрита за втори пореден
път социалната услуга „Обществена тра-
пезария за лица и семейства от рискови
групи и общности”. Това стана след спе-
челен проект на общината пред Минис-
терство на труда и социалната полити-
ка,фонд „Социално подпомагане”.
Тази услуга има за целдаоблекчижи-

вота на социално слабите граждании се-
мейства и лица с увреждания, които жи-
веят на територията на град Лясковец.
Продължителността на проекта е чети-
ри месеца - от 01.12.2008 г. до
31.03.2009 г., като през този период от
време всеки делничен ден ще
топъл обяд за ползвателите на услу-

гата.
Целта на проекта е развитие на ка-

чествении навременни социални услуги
в общината, разширяване на обхвата на
подпомаганите лица от рискови групи,
подобряване живота на лица и семе-
йства в социаленриск.
Общата стойност на проекта е 6

613,52 лв. Сумата от 3 888.00 лв. е осигу-
рена от фонд „Социално подпомагане”
към МТСП. Това са средства за хранене
на 30 лица за 21.6 дни по 1.50 лв. за хра-
ноден. Сумата от 2 752,52 лв. е осигуре-
на от община Лясковец. Тя е за консума-
тиви - електроенергия, вода, почиства-
щи препарати и разходи за обслужва-
щияперсонал.
Партньори на общинаЛясковец по то-

зи проект са дирекция „Социално подпо-
магане”, областния съвет на БЧК - В.
Търново и общинската организация на
инвалидите вЛясковец.

се пригот-
вя

Най-старото училище в града НУ “Ни-
кола Козлев”, наскоро отпразнува своя
традиционен празник. В момента в учи-
лището работи млад колектив с ентуси-
азъми грижа за 81 ученика от І до ІV клас.
Седмицата на патрона в школото бе

изпълнена с много мероприятия и изяви
на децата. Учениците твориха по темите
“Аз и моето училище” и “Лясковец - моят
роден град” и написаха много интересни
стихотворения и разкази. Въвфоайето на
училището бе подредена изложба от ри-
сунки и предмети, които децата посвети-
ха на своя патрон. Четвъртокласниците
работиха по проект на английски език “My
school”. Те изнесоха литературно-му-
зикална програма в Общинското кабелно
радио, свързана с живота, делото и твор-
чеството наН. Козлев.Празникът бе наси-
тен и със спортни прояви - турнир по топ-
ка над въжеилекоатлетическащафета.
Празничната седмица завършис посе-

щение и поднасяне на венци и цветя на
всички места в града, свързани с просве-
щенския будител - къщата, в която поетът
е роден, гробът му в църквата „Св. Ди-
митър” и бюст-паметника на патрона в
централния градски парк.
В последния празничен ден, литера-

турно-музикалната програма, изнесена
от възпитаниците на училището в Це-
нтъра за социални и младежки дейности,
завърши с думите: „Днес, ние - потомците
на будния лясковчанин, оставил с делата
си светла диря в историята на нашия
град, носим с гордост името на НУ „Нико-
ла Козлев”. Ние живеем, играем и творим
в нашето хубаво училище, в нашия хубав
град, в нашата хубаваБългария”.

,

Броени дни преди Коледа се
състоя коледен карнавал, организи-
ран от община Лясковец. Ученици
от трите училища - „Максим Райко-
вич”, „Никола Козлев”, „Цани Гин-
чев” и малчугани от детските гради-
ни, се събраха в Центъра за мла-
дежки и социални дейности, за да
се включат във веселото карнавал-
ношоу.
Инициативата се провежда за

втора поредна година и събужда
все по-голям интерес у децата на
Лясковец. В сравнение с миналата
година, много повече деца изявиха
желание да участват в детския кар-
навал.
Около 70 деца, нагиздени в

пъстри костюми, шапки и маски се състе-
заваха за призовите места - феи, пирати,
каубои и средновековни рицари, звез-
добройци, известни герои като Батман,
Спайдърмен и други. Общината бе пред-
видила награди за първо, второ и трето
място в различните възрастови групи, как-
то и поощрителни награди. Журито, дос-
та затруднено в оценката си, след дълго
събеседване, класира победителите. От

групата на най-малките, наградите и ова-
циите обраха Радина Димитрова и Никол
Трайкова, а в по-голямата възрастова гру-
па най-заслужилите бяха: Марина Дабо-
ва, Никола Геранлиев, Теодор Гърмидо-
лов, Даниел Тодоров, Габриела Марино-
ва иСимонаДимова.
След тежката дума на журито и

връчването на наградите, веселбата про-
дължи с почерпка за всички участници.

Цяла поредица от мероприятия, по-
светени на Коледа и Нова година прове-
доха палавниците отЦДГ “Пчелица” и тех-
ните преподаватели в навечерието на
празниците. Чрез изложба на битови
предмети децата възпроизведоха автен-
тичния обичай Бъдни вечер, потопиха се
в “Коледната приказка на баба”, твориха в
работилницата на дядо Коледа, радваха
с концерт своите родители и т. н. Но най-
интересната изява от програмата на дет-
ското заведение, бе тази на подготвител-
на група, която протече под наслов “Кой
как празнува в Европа”. Най-големите де-
ца показаха, че познават отлично обреди-
те и ритуалите, свързани с Коледа, типич-
ни както за българите, така и за други на-

роди. Децата от “Пчелица” работят по пе-
тстранен проект с ощечетири европейски
държави. На картата на Европа те посо-
чиха знамето на всяка една страна, която
е техен партньор по програмата Комен-
ски. Тази карта е подарък от тайнствения
старец заминалатаКоледа.
Малчуганите разказаха на своите гос-

ти как празнуват светлите коледни праз-
ници технитедругарчета отИталия,Фран-
ция, Испания и Турция, представиха ха-
рактерните традиции от празнично-
битовия календар на България, назоваха
името на дядо Коледа на различни езици,
говориха за подредбата на трапезата в
другите европейски страни, пяха коледни
песнички и танцуваха.

СЕДМИЦА НА ПАТРОНА
В НУ “НИКОЛА КОЗЛЕВ”

ТОПЪЛ ОБЯД ПОЛУЧАВАТ
30 ЛЯСКОВЧАНИ

70 МАСКИРАНИ ДЕЦА СЕ ЗАБАВЛЯВАХА В КОЛЕДЕН КАРНАВАЛ

КОЛЕДА В БЪЛГАРИЯ И В ЕВРОПА ПРЕДСТАВИХА ДЕЦАТА ОТ ЦДГ “ПЧЕЛИЦА”
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ЩЕ СЕ ПОДОБРИ ВиК МРЕЖАТА В ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ПОДПИСА СПОРАЗУМЕНИЕ С ФРАНЦУЗИ ПО ПРОГРАМА “ИНТЕРРЕГ IV-С”

ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ БЕШЕ В УНГАРИЯ

През декември 2008 година в Минис-
терството на околната среда и водите се
проведеработна срещавъв връзка с про-
ект по ИСПА “Подготовка на инвестици-
онни проекти за подобряване на водос-
набдителната и канализационна мрежа
на градовете Горна Оряховица, Ляско-
вец иДолнаОряховица, включени с отпа-
дъчни води за пречистване в Районна
пречиствателна станция за отпадъчни во-
ди - ГорнаОряховицаиЛясковец.
През месец януари 2009 година стар-

тира изпълнение на договора, за което е
създаден и Управителен комитет. Про-
дължителността е 2 години, т.е. до края

на 2010 година.
Проектът е за техническа помощ и е

за 2 милиона евро. Целите на проекта са
да се създаде екип, който да направи
стратегия и да постави задачите за реа-
лизиране. На срещата бяха представени
фирмите, които ще помагат при разра-
ботването на проекта - английската фир-
ма “Аткинс”, датската - “Крюгер“ и тази на
французите - “Сьорека”, а от българска
страна, помощще оказва фирмата “Хид-
ропроект” - София.
Проектът и неговата реализация за-

почнаха веднага след новогодишните
празници - на 6 януари 2009 година.

Първата година - 2009-та ще приключи с
доклад за инфраструктурата на трите
града, ще бъде създаден хидротехни-
чески модел за водоснабдяване и кана-
лизация, както и инвестиционна програ-
ма за 25 години напред. През пролетта
на 2009 година, ще започне и обучение
на кадри за работа по проекта, а през
2010 година след като приключат про-
учванията, ще бъдат направени приори-
тетно проекти с оценка на разходите, ще
бъде подготвена и тръжната документа-
ция за кандидатстване със средства от
кохезионните фондове на стойност 20
милионалева.

На официална визита в община Ляс-
ковец бе делегация от френски кметове и
представители на СИКАЛА - Асоциация
на местните власти по поречието на река
Лоар, които подготвят проект „Иноватив-
но управление и еко-хидрологични реше-

ния за реките в Европейска-
та мрежа” за финансиране
по програма ИНТЕРРЕГ IV-
С. Делегацията бе посрещ-
ната от д-рИвелина Гецова -
кмет на община Лясковец и
нейния екип, и се запозна на
място с практиките за
управление на водните ре-
сурси на територията на об-
щината. Община Лясковец
ще бъде включена в проек-
та с два основни акцента -
проучване на опита отфунк-
циониране на първата из-
градена със средства от
Европейските фондове Ра-
йонна пречиствателна стан-

ция Горна Оряховица и Лясковец и обмя-
на на добри практики за приложение на
съоръжения - изграждане на изкуствени
влажни зони за биологично пречистване
на отпадъчните води на малки населени
места.Партньори помеждународния про-

ект са 10 организации от 8 страни членки
на Евросъюза - Франция, Португалия,
Латвия, Гърция, Австрия, Великобрита-
ния, България иРумъния.Очакваната об-
ща стойност на проекта е 2милиона евро,
като община Лясковец като нов партньор
ще получи финансова рамка от 200 000
евро. Общата продължителност на про-
екта е 36 месеца, като в този период се
очаква да бъдат идентифицирани добри
практики за управление на водните ре-
сурси и да се анализира тяхното прило-
жение вместните и регионални политики.
Гостите от Франция останаха впечат-

лени от забележителностите на община-
та, както и от възможностите да доприне-
се за подобряване на практиките по
устойчиво управление на водните ресур-
си на европейско ниво. След дегустация
на местни вина и традиционна кухня,
бъдещите партньори на община Ляско-
вец изявиха желание за подписване на
споразумения за културен обмен между
общинаЛясковецифренските общини.

От началото на миналата календарна
година международните контакти на об-
щинаЛясковец се активизирахамного. Тя
има установени приятелски взаим-
овръзки с различни европейски градове -
Зимнич, Бари, Ломнице над Попелков, с
три македонски общини, а в самия край
на 2008 година, осъществи контакти и с
трифренски града.
Още в края на първата седмица от но-

вата година, делегация от община Ляско-
вец, водена от кмета д-р Ивелина Гецова,
бе на работно посещение в още една ев-
ропейска страна - в Унгария, в град Тиса-
фюред. Поводът за срещата всъщност бе
традиционния празник на града - 10 януа-
ри, на който бе поканено ръководството
на лясковска община. Делегацията от
Лясковец се срещна с представителя на
местната власт в унгарското градче, кме-
тицатаЕрикаПинтер.
Освен официална визита на тържес-

твата в Тисафюред, пътуването до унгар-
ския градбеиработно посещение, тъй ка-
то бяха набелязани основни точки за
бъдещоразвитие надвете общини.
Община Лясковец вече работи

съвместно с унгарските си колеги и има
внесен проект вМРРБ - той е за междуре-
гионално сътрудничество. На тази среща
се обсъждаха още възможности за кон-
такти, с цел взаимопомощ при разработ-
ването на съвместни бъдещи проекти в
сферата на културния обмени туризма.
Тисафюред е град, който наброява

около 12 хиляди жители и съществува ка-
то такъвдоста отдавна, имаибогата исто-
рия. Преди много години обаче е отнето
правото му на съществуване като град.
Повторното му обявяване става преди 25
години и именно тази годишнина -
четвърт век провъзгласяване за град, е по-
водът жителите да празнуват на 10 януа-
ри. Домакинът, г-жа Пинтер освен, че за-

позна гостите си от Лясковец с историята
и традициите на унгарското градче, пока-
за също и забележителностите му. Оказа
се, че при тях е силно развит туризма - са-
мото място е богато на термални извори,
чиито води се използват отлично, както в
балнеолечението, така и като добър ре-
сурс за отоплениена учебнии здравни за-
ведения.
По думите на д-р Гецова, най-голямо е

впечатлението на лясковската делегация
от чудесния музей на града. “Уредника му
познава историята на нашите градинари,
дори обеща да събере информация за
имена на градинари и да издириматериа-
ли за работилите там преди век лясков-
ски гурбетчии”. Другото, което е така ха-
рактерно за Тисафюред, и се оказва
също близко до нашите традиции, е запа-
зеното и развиващо се керамичното из-
куство. И там като в Мерданя, твори май-
стор-грънчар и създава уникални кера-

мични изделия. Това според д-р Гецова
са двете неща, коитощебъдат в основата
набъдещите разговори с колегите й отТи-
сафюред - древните занаяти и тяхното
съхраняване, както и темата за истори-
ческото и културното наследство, което
са ни оставилинашите предци.
“ВТисафюреддецата развиват всички

форми на спорта, като участват в различ-
ни клубове, разказа още тя. Най-впечат
ляващ от всички е този по ветроходство”.
Общото пък е, че и таммалчуганите са за-
палени по спортното ориентиране, също
като лясковските ориентировачи от “Бра-
ун тийм”. Това по думите на д-р Гецова е
друга тема за разговор и за обмен на зна-
ния и умения между децата от двата гра-
да. Докато лясковските деца учат ветро-
ходство, техните връстници от Тисафю-
ред има какво да видят и научат от танцов
състав “Дъга” за нашите песни, танцииоб-
реднияфолклор налясковчани.

-

Дни преди Коледа залата на читали-
щето вКозаревец се оказа тяснада събе-
ре жители от всички възрасти. Малки и
големи, родители и деца, празнуваха за-
едно. В програмата се включиха Детска
театрална трупа към читалището с „Но-
вогодишна история”- драматизация и
разказ за обредите и обичаите на Коле-

да и Бъдни вечер. Литературно-
музикална композиция представиха
най-малките участници от ЦДГ ”Детели-
на”. Гост на празника беше дядо Коледа,
който не забрави нито едно дете и така
всички присъстващи 89 деца от селото
получиха подаръци, закупени с подкре-
пата на община Лясковец и кметство с.
Козаревец. Местни фирми и организа-
циидариха възпитаниците наЦДГ смно-
го игри илакомства.
В нощта срещу Коледа селото за-

мръкна в очакване традиционния коле-
дарски благослов. Напети момци обхо-
диха гостоприемните стопани за бере-
кет и здраве. Специални обреди и поже-
лания се изпълняваха във всяка къща. В
репертоара на Коледарската група към
читалището са включени над 10 коле-
дарски песни и благословии. Тази годи-
на, наред смъжете, коледарбешеишес-
тгодишния Стефан Данаилов, който
събраовациите на всички козаревчани.
Ръководството на читалище ”Земе-

делец-1899” и кметство с. Козаревец
благодари на община Лясковец за фи-
нансовата подкрепа по повод коледно-
новогодишните тържества, на всичкижи-
тели на селото за тяхната съпричас-
тност при реализацията на празниците
и на всички самодейци за добрата орга-
низация на проявите.

Н А К Р А Т К О

П Р Е Д С Т О Я Щ О

Община Лясковец съобщава на гражданите,
че регионалният представител на

за регион В. Търново
ще провежда приемен ден в Лясковец всяка трета
седмица на месеца - в петък от 10.00 до 12.00 часа.
Приемната ще се организира в салона на община
Лясковец /І етаж/.

Община Лясковец на основание чл. 97, ал. 3
във връзка с чл. 81, ал. 1 от Закона за опазване на
околната среда, уведомява всички заинтересова-
ни физически и юридически лица, че е организира-
на

(ОВОС) за инвестиционно предложение:
„Регионално депо за неопасни отпадъци на общи-
ните от сдружението „За чисти селища” - Велико
Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Зла-
тарица и Стражица.

Докладът за ОВОС е на разположение на интере-
суващите се всеки работен ден от 8.00 до 17.00 ча-
са в сградата на Община Лясковец, стая 18 и в кме-
тство Драгижево.

Писмени становища могат да се предоставят
в кметство Драгижево, в деловодството на Общи-
на Лясковец или на срещата за обществено об-
съждане.

За контакти по общественото обсъждане от
страна на възложителя: инж. Григорова - тел.
0619/2 29 29.

Комисията за
защита от дискриминация

среща за обществено обсъждане на доклад
за оценка на въздействието върху околната
среда

Срещата ще се проведе на 23.02. 2009 г. от
15.00 ч. в салона на читалището в Драгижево.

Водещият партньор СИКАЛА - асоци-
ацията на местните власти по поречието
на река Лоара във Франция, има 194 чле-
нове - малки общини от Централна Фран-
ция. Асоциацията е реализирала редица
успешни проекти в рамките на Европей-
ския съюз. Община Лясковец е първият
български партньор за участие със
съвместен проект по програмата за меж-
дународно сътрудничество ИНТЕРРЕГ
IV-C.

Празничен концерт изнесоха зажите-
лите на Джулюница малки и големи са-
модейци от селото в навечерието на Ко-
леда. В богатата програма, посветена
на светлите празници се включиха деца-
та от ЦДГ “Сладкопойна чучулига”, уче-
ници от хора към читалището пяха пес-
нички, а по-големите изиграха зимна пи-
еса и показаха отлично актьорско май-
сторство. Самодейците от пенсионер-
ски клуб “Златна есен” поднесоха също
свои нови изпълнения и зарадваха мно-
го по-възрастните представители на пуб-
ликата. Д-р Гецова приветства всички
жители на селото и им пожела здраве и
успешнаНова година.

Децата от трите училища и детските
градини в Лясковец се включиха в из-
ложбата-базар, посветена на Коледа в
навечерието на празника. Бяха обосо-
бени шест щанда във фоайето на чита-
лището, където ученици и учители про-
даваха уникалните предмети и нового-
дишни украси, които сръчните детски
ръце с много любов изработиха. В праз-
ничното си приветствие на коледния кон-
церт същата вечер д-р Гецова каза:
“Днес нашите деца, чрез коледно-
новогодишната изложба-базар показа-
ха, че са готови да творят и да даряват
обич и средства за нуждаещите се от
подкрепа - това е едно истински благо-
родно дело. Дано такива дела се случ-
ват всеки ден от годината, не само днес
в навечерието на Коледа“. С много пес-
ни и танци, които изпълниха колективи-
те при читалище “Напредък-1870” бяха
поздравени жителите на Лясковец. Поз-
драв към тях поднесоха и нашите съсе-
ди - горнооряховският хор “Славянско
единство”.


