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ЗА ДЕНЯ НА ОБЩИНАТА УЧЕНИЦИТЕ СПОРТУВАХА И УПРАВЛЯВАХА
В Деня на българската община, който цяла България празнува на 12 октомври, община Лясковец организира
честване, което се състоя на
стадион „Юнак” в Лясковец.
Вече става традиция възрастни и младите поколения да
се включват в спортна инициатива за доброто здраве на
всички. В организираната общинска спортна щафета за
пръв път тази година бяха
включени и най-малките ученици от началния курс. За общинския празник дойдоха и
деца от селата Джулюница и
Козаревец.
Тържествената част започна с поздравления за празника, поднесени от кмета - д-р
Ивелина Гецова.
Веднага след това бе даден старт на спортния фест. В този ден, на
общинарите и учителите се падна честта
„да покажат” на учениците как се бяга - те откриха щафетното съревнование. За съжаление общинският отбор остана на крачка
от победата на професионалния си празник. Подрастващото поколение се състезава в пет възрастови групи. Отлично се представиха джулюнските отбори в най-малката

възрастова група ІІ-ІІІ клас и в третата - V-VІ
клас, като завоюваха първо място. Във вто-

В периода от 1 до 8 октомври 2009 г. девет представителя на работните групи в
рамките на Местна Инициативна Група
/МИГ/ Лясковец-Стражица участваха в учебно посещение по програма ЛИДЕР в Унгария. Посещението бe свързано с изпълне-

управление на проектите и в дирекциите
„Икономическа политика” и „Изграждане на
жизнената среда”.
И тъй като младежите споделиха, че искат по-често да управляват, д-р Гецова с удоволствие ги покани да участват в ръководе-

ра възрастова група - групата на четвъртокласниците, победата бе за СОУ „М. Райкович”. В четвърта и пета възрастови групи
първите места са отново за ученици от гимназията - съответно за VІІІ „а” клас и за сборния отбор на XІІ клас.
Класиралите се ученици на първите три
места получиха от кмета на общината награди и грамоти, поощрителни награди има-

ше за всички участвали отбори, както и
предметни награди за всяко едно училище.
След награждаването, общинският празник продължи с ден на ученическото самоуправление. В инициативата се включиха
представители на действащия в гимназията младежки парламент. Негови членове бяха заявили своето желание да поработят в
общината на празничния
ден. Общински съвет и общинска администрация посрещнаха учениците, които
за кратко време заеха различни административни постове.
Кмет стана единадесетокласничката Петя Илиева, а
Павлина Момчилова зае поста на ръководещия органа
на законодателната власт. Георги Георгиев и Минчо Димитров се запознаха с работата на заместник кметовете
в двата ресора, Галя Николова се превъплъти в ролята на
секретар на общината, а новият финансист
Вероника Върбанова се зае с отчета на бюджета за деветмесечието. Дублиращи постове в деня на общината имаше и в отдел
„Образование”, в отдел ГРАО, в звеното по

ското общество”. Посещението имаше за
цел да подпомогне структурирането на МИГ
чрез използване на добрия опит в другите
страни и да насърчи местните представители за участие в процеса. По време на посещението българските участници се запознаха с унгарския успешен
опит на Селските парламенти, с участието на неправителствени организации и местните самоуправляващи се
власти и с опита по прилагане
на подхода ЛИДЕР на микроравнище. Община Лясковец
официално е побратимена с
община Тисафюред и сега
представители на Местната
инициативна група Лясковец Стражица имаха възможност
да се запознаят с проектите,
които унгарските партньори
реализират по Програма
ЛИДЕР.
При посещението на две
селища и две действащи Местни инициативни групи от района на Средна Тиса-окръг Сайол и
Амбадсалок участваха 9 ключови представители на работните групи в рамките на
МИГ-Лясковец-Стражица и представители
на партньорите. Ключови резултати от проведения учебен обмен по подхода ЛИДЕР в
Унгария са посетените 8 селски общини и
проведените 20 работни срещи с кметове
на общини, граждански сдружения, местни
организации, частни фирми, представители на селското стопанство, бизнеса и туризма. Извършен бе обмен на знания и умения
за внедряване на подхода ЛИДЕР с действащи МИГ по ЛИДЕР в районите на Са-

йол и Амбадсалок. Българската група посети и 10 реализирани по ЛИДЕР обекта с акценти: туризъм, атракции и свободно време, изградени спортни съоръжения; изградени „селски домове”, биологичен чифлик,
биологична ферма за отглеждане на рядка
порода „унгарско сиво говедо”, реставриран
църковен храм, възстановени занаяти
/дърворезба и колекционерство/, къща за
гости и кулинария. С отговорниците на всяко посетено място са осъществени контакти
и са водени разговори за допълнително
сътрудничество.
Освен това българите имаха възможност да разгледат и 12 потенциални обекта
по ЛИДЕР, които в момента са подали проекти към местните офиси по ЛИДЕР и защитават своите идеи за финансиране. И тук
основни акценти бяха туристически атракции в къщи за гости, изграждане на инфраструктура, цех за производство на алкохолни
напитки с маркетинг и разширяване на мощностите, засяване на биологично гледани
площи с местни сортове череши, разширяване мощностите и модернизация на фирма за производство на елементи -малки селски пречиствателни станции, фирмен проект на месопреработвателна фабрика за обновяване на производствени мощности и
възстановяване производството на традиционни месни продукти, създаване национална сбирка-музей на куклите, откриване
на национален музей на плюшените мечета
за целите на туризма, проект на гражданско
сдружение за възстановяване на местен
традиционен празник-фестивал ”Колене на
прасета”, създаване на частен културен институт за възстановяване на „Хунските гробници” с обучения в стрелба с лък, също и няколко проекта за изграждане на места за от-

дих, спорт и развлечения под формата на
културни селища, селски домове и публично-частни партньорства.
Българските участници присъстваха и
на работни срещи на МИГ-овете-домакини,
като се запознаха на практика как протича
едно работно заседание за определяне на
приоритети и проекти в местната общност.
МИГ ”Лясковец-Стражица” постигна резултат за надграждане на отношенията с домакините от Унгария и прие поканата от
страна на МИГ - Средна Тиса и Задива за
нов общ проект за сътрудничество между
двете ЛИДЕР-групи през 2010г. с конкретни
дейности за обмяна на опит и добри практики.
Освен това бяха постигнати три споразумения за сътрудничество и побратимяване на европейската територия на ЛИДЕР
между с.Джулюница и селската община Тисасентимре, между с. Козаревец и селската
община Надикйорйо, между град Стражица
и град Бешенисйог. В селските райони на
Средна Тиса и Задива, готовност за включване в партньорски инициативи, проекти и
сътрудничество имат още пет общности, като координацията и администрирането на
създадените връзки предстои да се извърши в рамките на проекта.
Друг интересен момент от посещението
в Унгария е, че докато траеше визитата на
българите, бяха създадени работни взаимоотношеиня за сътрудничество в сферата
на спорта. Обменен бе опит между наш
представител на СКО ”Браун тим” и спортен
клуб в селище Бешенисйог. Предстои участие на лясковски ориентировачи в спортни
състезания в Унгария през месец април
2010 г., както и гостуване на унгарски младежи в България.

район Овергн приветстваха присъстващите, това разказа инж. Григорова.
Поканата за участие към община Лясковец бе вследствие на подписания договор
за децентрализирано сътрудничество и партньорство с Френска местна власт.
На 21 декември 2008 г. д-р Гецова и Етиен Фаутрад - президент на Сдружението на
общините в Горна Лоара “СИКАЛА” положиха началото за бъдеща обмяна на опит и добри практики. Под ръководството на
„СИКАЛА”, включваща 200 общини с население от 200 хил. жители, се разработи проектно предложение по Програма “INTERREG
ІVС”, в което освен Франция и България,
участват Румъния, Испания, Португалия,
Англия и Австрия. При одобрение на този европейски проект, българският партньор - община Лясковец трябва да организира през
месец юни 2010 година международна конференция за качеството на водите във Вели-

ко Търново. Именно заложените дейности и
очакваните резултати по този тригодишен
проект бяха докладвани в Сараево.
В програмата на втората конференция
бяха включени обекти за посещение от
съвместни проекти на Средна Босна с Франция, а именно: курортния център “Фойнице”
и Асоциацията на земеделците в гр. Травник. Фойнице е известен с изворите си на слабоминерализирана, но с повишена радиоактивност вода. Модернизираният балнеосанаториум с 850 легла е разширен с комплекс
от самостоятелни къщи за още 250 гости. С
финансовата подкрепа на Франция е създаден център за обучение на кадри за административното управление на хотели и кулинарното обслужване на ресторанти на европейско ниво. В създадената Асоциация на земеделците в гр. Травник и нейните подразделения в десет общини на областта членуват
260 души, които се занимават основно с отглеждане на овце и прасета, пчеларство,
млекопреработване и овощарство. Основната цел е производство на екологично чис-

та продукция и развиване на селския туризъм. Франция подпомага тази дейност
чрез предаване на опита си. Посетен беше и
панаира на сиренето в планинския курорт
Власич, който се организира на всеки четири
години.
Конференцията приключи с обсъждането на харта, даваща възможности за съвместни проекти за подобряване управлението
на речни басейни с цел подобряване качеството на питейните и отпадъчните води; за
устойчиво развитие на земеделие и екотуризъм; за възстановяване на стари къщи развитие на занаятчийството, народните традиции и устойчив селски туризъм; за подпомагане на селските райони за увеличаване
на доходите, връщане на хората към селата,
възстановяване на земеделските дейности и
практики, за развитие на животновъдството
и др.
Обмяната на информация и създадените
контакти по време и на двете конференции е
добра база за бъдещи проекти на община
Лясковец с другите Балкански страни.

нето на общинските дела, като им предложи
сами да решат кога да посещават общинска
администрация. Тя обеща, че занапред
екипът й ще работи заедно с младежите по
всички проблеми, които ги интересуват.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ОБЩИНИТЕ ЛЯСКОВЕЦ И СТРАЖИЦА БЯХА НА УЧЕБНО ПЪТУВАНЕ В УНГАРИЯ

нието на проект „Придобиване на умения и
постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Лясковец и Стражица” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за
развитие на земеделието и селските райони. Обменът на опит и знания при осъществяването на подхода ЛИДЕР е дейност по
Проект №:431-2-03-47 /18.09.2008г. с бенефициент Община Лясковец в партньорство
с Община Стражица, фирма ”Прити 95”
ООД и Сдружение ”Развитие на граждан-

В ДВЕ КОНФЕРЕНЦИИ СЕ ВКЛЮЧИ ЛЯСКОВСКА ДЕЛЕГАЦИЯ
Делегация на община Лясковец, водена
от зам. кмета Елена Григорова, посети гр.
Сараево, Република Босна и Херцеговина.
Целта на посещението беше участие в две
конференции на тема “Франция/Балканите
- децентрализация, подобряваща управлението на местната власт” и „Устойчиво развитие на селските райони и туризма”. В конференциите участваха представители от
местната власт и неправителствения сектор от няколко държави - Франция, Италия,
САЩ, България, Черна гора, Косово, Македония, Хърватска, Сърбия, Босна и Херцеговина, както и представители на Съвета на
Европа в Страсбург и Асамблеята на Европейските региони. Кметът на Сараево Алия
Бехмен откри мероприятието, след което
организаторите на форума - Министерството на външните работи на Франция,
Асоциацията на местните демократични
агенции и Областната управа на френския

ЕКСПЕРТИ ОТ КОСОВО ИЗСЛЕДВАХА ВОДИТЕ В РЕГИОНА
В самото начало на октомври делегация от експерти по
водите от МОСВ в Косово беше на посещение в община
Лясковец. Делегацията бе водена от Назер Вайрактар, директор на Дирекцията по водите към Министерството за
опазване на околната среда в Прищина, Република Косово
и Вилфред Хундертмарк, представител от Европейската
агенция за реконструкция на Европейския съюз. Делегацията се състоеше от 10 члена - всички специалисти по водите от Министерството за опазване на околната среда на Република Косово.
Посещението в РПСОВ - Г. Оряховица и Лясковец направи силно впечатление на специалистите. Много подробно началничката на нашата пречиствателна станция
Надежда Христова, разказа за строителството и експлоатацията на ПСОВ като първата в страната станция, която
произвежда електричество от отпадъка - утайка, което се
използва за нуждите на съответните съоръжения. Бяха за-

дадени много въпроси от гостите, чиято страна в момента
е в период на предприсъединяване към Европейския
съюз.
След посещението на РПСОВ, делегацията разгледа
българското курортно селище Арбанаси, тъй като е известно, че селото е свързано с албанците от дълги времена.
Населението на Косово е 95 % албанци и Арбанаси е названието на албанците от гегската група, които се заселват
по адриатическото крайбрежие на Далмация в днешна
Хърватия. Арбанаси е и името на един от кварталите на
град Задар.
С голям интерес косовските експерти разгледаха
българското Арбанаси, посетиха и бившата резиденция на
Тодор Живков. Гостуването на групата от Косово приключи
с обсъждане възможностите за съвместни проекти за подобряване качеството на питейните и отпадъчни води и
управлението на речните басейни.

МЛАДИ ЧЕРВЕНОКРЪСТЦИ ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ВЕЧЕ
ДАРИХА ОБЯД НА БЕДНИ ХОРА С ФУТБОЛЕН ОТБОР

Млади червенокръстци от общинската организация на
МБЧК в Лясковец раздадоха на социално слаби хора боб и
макарони. Ива, Шарика и Зорница - единадесетокласнички
в лясковската гимназия, които членуват в младежката благотворителна организация, лично посетиха в домовете им
нуждаещите се от социална помощ граждани. Срещу безплатния топъл обяд момичетата разказаха колко щастливи
усмивки са получили от страна на възрастните хора. Маргарита Кьорчева, Йорданка Глушкова, Кинка Мичева, Милка
Михайлова, са само една малка част от ощастливените
граждани на община Лясковец, които получиха подкрепата
на БЧК в международния ден за борба с глада, който се отбелязва на 16 октомври.
В кухнята на Домашния социален патронаж бяха приготвени предоставените от областния съвет на БЧК продукти
за 100 порции топъл обяд. В разнасянето на храната се
включиха освен младите доброволци, също и персоналът
на домашния социален патронаж.
Благотворителните акции на този ден целят да се постигне минимален брой гладни хора по света. В лясковска
община на 16 октомври те бяха със 100 по-малко.

Наскоро в общинска администрация бе сформиран футболен клуб, в който влязоха 8 служители на община Лясковец. Идеята за създаването на отбора идва с поканата на
футболния тим на АРКУС - АД, общински служители да се
включат в турнира на малки врати, посветен на 45 години от
създаването на предприятието.
Турнирът на аркусчани започна на 28 септември и приключи на 14 октомври и в него се съревноваваха служители
от АРКУС, разпределени в 11 отбора от различните цехове.
Дванадесетият отбор бе новоучреденият общински тим. Това бе първата голяма изява на общинарите-футболисти и
представянето им в нея бе много успешно. Малко не достигна на футболистите от общинска администрация да завоюват купата на турнира. Те завършиха участието си с второ
място, като на финалната среща дори успяха да приключат
двубоя в редовното време с равен резултат 0:0. Последвалите дузпи решиха края на мача - отборът на цех ЗИЕНОР
постигна победа с 4:3. Организаторите на турнира връчиха
на победителите парични награди и грамоти, осигурени от
фирма АРКУС. Тимът на община Лясковец вече има втора
покана за участие в Стражица.

ЙОГА-КЛУБ ОТКРИХА В ЛЯСКОВСКО УЧИЛИЩЕ

ността на клуба.
„Създаването на клуб „Йога” е интересна и нестандартна форма за общуване между семейство, училище и организации. През времето, което ще прекарват тук, децата ще
бъдат предпазвани от вредното влияние на улицата, и от
друга страна, ще имат възможност да натрупат умения за
разкриване тайните на древното изкуство, ще се научат
как да водят спокоен, щастлив и здравословен начин на живот”, това е идеята на г-жа Язаджиева и тя е част от много
т а к и в а п р ед л о ж е н и я з а р а з в и т и е н а у ч е б н о възпитателната дейност в училище. Всички тези идеи са
включени в един цялостен проект за развитие на спорта, с
който тепърва ще се кандидатства, сподели още амбициозната учителка.

В училищния салон на НУ „Никола Козлев” неотдавна
започнаха занимания по йога. Идеята за това е на една от
учителките на школото - г-жа Стефка Язаджиева. Тя и
треньорът Христо Христов работят предимно с деца от началното училище, като има представители от първи до
четвърти клас. В клуба обаче членуват също и учители, и
родители. С разнообразен възрастов състав от общо 18 души стартираха заниманията в деня на учредяването, но
инициаторите се надяват на още по-голям интерес в бъдеще.
Клуб „Йога” има и разработен устав, който урежда членството и дейността му, както и програма за провеждане
на занятията от балансиран комплекс упражнения. Освен
тренировъчни занимания, всички членове ще изучават и
традициите и опита на йога-изкуството, ще организират
срещи и дискусии, както и демонстрации и наблюдения
върху работата на други подобни клубове. Те имат намерение да развиват и благотворителна дейност. С ръчно изработени подаръци за Коледа и Великден смятат да зарадват деца и възрастни в неравностойно положение. Членовете на новия клуб планират също и празник, включващ
демонстрация на йога-упражнения и пресъздаване на местни традиции, като събраните средства от тази инициатива ще им послужат за по нататъшно финансиране дей-
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„ИсторияитрадициинаЛясковецзаевропейскобъдеще”

Община Лясковец финализира проект „История и традиции на Лясковец за европейско бъдеще”, финансиран по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси.
Проектът се изпълнява 12 месеца, като стартира на 1
октомври 2008 г. и на 30 септември 2009 г. финализира дейностите по извънкласните занимания с представителите на
клубове по интереси. Основни участници в него бяха ученици от СОУ “Максим Райкович”, НУ “Цани Гинчев” и НУ “Никола Козлев”. Общият брой на учениците, участвали в извънкласни дейности по шестте направления е 100, като
всички те бяха разпределени в клуб „Млади таланти” и клуб
„Живо наследство”. В процеса на изпълнение се обособиха
шест основни направления: група „Театър на куклите”, група "Автентичен лясковски фолклор", Група за рисуване, моделиране и приложно изкуство, Група по лингвистика, Група, разработваща темата за собствената визия и идентичност на Лясковец и Група, работеща по темата "Бележити
лясковчани". В клуб „Млади таланти” взеха участие 60 ученика от трите училища, а в клуб „Живо наследство” - 40 ученика от СОУ „Максим Райкович”. Основната цел на участниците бе насочена към разширяване и обогатяване извънкласните и извънучилищните дейности. Заниманията
се проведоха в СОУ “Максим Райкович”, НУ “Цани Гинчев” и
НУ “Никола Козлев” и в Центъра за младежки и социални
дейности. Важен елемент в процеса на изпълнение бяха
проведените три срещи-дискусии с представители на клубовете, с цел показване на постигнатите резултати по проекта. Всяка една от групите отчете дейността си, осъществи
контакт с представители на други групи и бе обменен опит
по различни направления.
По проекта също така се проведе общинска ученическа
конференция на тема: “Гордеем се с миналото - живеем за
бъдещето", в която взеха участие стоте ученика, партньорите по проекта, учители, преподаватели от Великотърновския университет и представители на местните власти. На
общинската ученическа конференция се изнесоха доклади
и презентации от участниците в групите. Експерти от Сдружение „Българско образователно общество” също се включиха в нея с изготвени материали, съобразно предвидените
направления в проекта. Преподаватели от Великотърновския университет, по покана на „Българско образователно
общество”, изнесоха лекции по въпросите за съхраняване
на духовната ни идентичност. Важна дейност по проекта, бе
осъществяването на хепънинг под наслов "Моят град - история и съвременност", като в него участваха 120 ученика, които пяха народни песни, танцуваха и участваха в конкурс по
надпяване и надиграване. С учениците от групата по рисуване, моделиране и приложно изкуство се проведе съревнование за най-хубава рисунка на тема "Историята на моя
град". Групата, разработваща темата за собствената визия
и идентичност на Лясковец направи демонстрация, като
проведе състезания с игри от времето на нашите предци и
организира викторина с теми от историята на града ни.
С реализирането на проекта се спомогна развитието на
извънкласната дейност на учениците от Лясковец, сформираха се клубове за изследване, проучване и съхраняване
на културно-историческото наследство на лясковчани. По
този начин се предостави възможност на представителите
на клубовете да вземат участие в извънкласни дейности, с
което се спомогна тяхното интелектуално и личностно развитие, а от друга страна бе изпълнена основната цел на проекта - съхраняването на постиженията на лясковчани за
бъдещите ни наследници.
Всички изследвания и материали, които събраха работилите по проекта преподаватели, учители и ученици, бяха
публикувани в сборник, който авторите нарекоха ”История и
традиции на Лясковец за европейско бъдеще” - по името на
проекта.
Това ново издание, в което са събрани и описани исторически факти, биографична информация за бележити личности, лясковски обичаи и обредни ритуали, характерни
особености за говора на нашите предци и т. н., е един ценен
документ, както за съвременниците, така и за идните поколения. Освен книгата, включваща дейността по проекта, община Лясковец отпечата и брошура за град Лясковец.

СРЕБЪРНО ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ЗА БРАУН ТИМ В СЕВЛИЕВО
Със сребърни медали се завърна отборът на Браун тим
от Държавния шампионат по ориентиране, състоял се на 9,
10 и 11 октомври в Севлиево. Десислава Стоянова стана вицешампионка при момичетата до 12 години, на пето място е
Ралина Стоянова. В Ж14 Кристияна Гецова остана
четвърта. При щафетите в М12 отборно среброто завоюва-
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ха Валентин Йотов, Апостол Чешмеджиев и Иван Ангелов.
В своята група - Ж14 - Цветомила Кадиева, Кристияна Гецова и Антония Тодорова също се окичиха със сребърни медали. Секунди разделиха най-малките момчета от титлата, но
финалният спринт определи тя да е за домакините на
първенството. Момичетата в Ж12 са четвърти, М14 са пети,
а М18 - шести.
Поредната купа Браун тим спечели седмица по-късно в
Дряново. След добри бягания на по-голямата част от състезателите Браун тим отборно победи Подем Габрово и Трапезица В. Търново. При децата до 10 години момиченцата
спечелиха първите три места, тимът има и призови класирания в групите М10, Ж14, Ж16, М18, М21 и Ж45. Студеното
време не попречи на най-сериозните деца в отбора да пробягат маршрутите си по улиците на Дряново. Местният клуб
със значителната подкрепа на община Дряново организира
за поредна година един добър старт, който се явява завършек на сезона за най-малките състезатели.

СЪОБЩЕНИЕ:
Община Лясковец организира традиционния общоградски ритуал - панихида на 07.11.2009 г. (събота) от 11:00 часа в Гробищен парк - Лясковец.
Каним гражданите с присъствието си да почетат
паметта на починалите свои близки.

