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ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

Признание за най-добър социален па-
ртньор кмет на 2010 година получи именно
нашият кмет - д-р Ивелина Гецова. Високо-
то отличие й бе връчено на пищна церемо-
ния, състояла се на 10 декември в парк-
хотел „Москва” в столицата. На събитието
присъстваха министъра на образованието,
младежта и науката Сергей Игнатов, кмета
наСофияЙорданкаФандъкова,ПламенДи-

митров, президент на КНСБ,
кметове и синдикалисти от
страната. Плакетът й бе
връчен лично от генералния
секретар наЕвропейския син-
дикален комитет по образо-
вание Мартин Ромер и от
председателя на Съюза на
българските учители Янка Та-
кева.
Призът се присъжда на д-

р Гецова за постигнати високи
резултати в сътрудничество
със СБУ през 2010 г., за лично
развитие и принос в процеса
на социално партньорство на
базата на високо качество на
образованиеи по-добри усло-
вия на труд. За 2010 година

признанието е с европейски мащаб и доказ-
ва, че д-р Гецова е оценена на най-високо
ниво като най-добър кмет-социален па-
ртньор на 2010-та. На церемонията в Со-
фия бяха връчени награди на отличените в
Четвъртия национален конкурс на СБУ за
социален партньор - кметове, областни
управители, директори на училища, журна-
листи.

В СЕЛО КОЗАРЕВЕЦ БЕ ОТКРИТО

На девети декември 2010 г. с официална
церемония и водосвет бе открита единстве-
ната културна институция в община Ляско-
вец, финансирана със средства по Опера-
тивна програма „Регионално развитие 2007 -
2013”. Читалището, със 111 годишна исто-
рия, е изцяло обновено и реконструирано по
проект „Обновяване имодернизацияна чита-
лище „Земеделец - 1899” в село Козаревец”.
Стойността на проекта бе 559 392 лв, осигу-
рени от Европейския фонд за регионално
развитие и от Държавния бюджет на Репуб-
ликаБългария.
Три дни преди тържественото откриване

на обновения културен дом, министър То-
мислав Дончев дойде в Козаревец, за да ви-
ди как е реконструирана сградата. Той беше
посрещнат от д-р Ивелина Гецова, от екипа
по проекта и, разбира се, от председателя на
читалището и кмет на Козаревец Парашкев
Парашкевов. Въпреки, че официалното от-
криване и освещаване на сградата бе плани-
рано за 9 декември 2010 г министърът по
управление на европейските средства Т.
Дончев, предварително инспектира за-
вършената сграда.
На самия девети декември, един хубав

християнски празник - Зачатие на Св. Анна,
лентата на ремонтираното читалищебе пре-
рязана. Това направиха кметът на общината
д-р Ивелина Гецова и началникът на регио-
нален отдел Северен централен район за
програмиране къмМРРБ - г-жаТамара Куле-
ва.Специален гост на церемонията бе и зам.
областния управител г-жа Изабела Чорбад-
жиева, която поздрави от името на областна-

та управа всички екипи, рабо-
тили по изготвянето и осъщес-
твяването на проекта. В по-
здравителното си словод-р Ге-
цова пък каза следното: „На-
шата цел е колкотоможе пове-
че европейски пари да влязат
в общината”. И това е така, за-
щото нашата община е сред
първенците по спечелени про-
екти в областта.
Кметът и председател на

читалищния дом П. Парашке-
вов благодари на специалис-
тите, трудили се месеци на-
ред, също и на кмета на общи-
ната за доверието и избора,
именно козаревското читали-
ще да бъде модернизирано.

Той обеща от името на жителите на селото
много да пазят новите придобивки в него.Па-
рашкевов прие с усмивка подаръка на кмета
на общината - прахосмукачка, гарантирайки,
че помещенията на културния дом ще бъдат
винаги чисти.
След като отец Ангел направи тържес-

твения водосвет, всички гости и присъства-
щи козаревчани влязоха да разгледат обно-
вената сграда.
Най-голямо впечатление от пръв поглед

прави новата отоплителна инсталация. С
нея читалището е единствено в областта, ко-
ето ще използва евтина суровина за отопле-
ние. Идея на Парашкевов е новата възмож-
ност за локална отоплителна система, при
която се използват слънчогледови люспи,
предоставяни безвъзмездно от местната
фирма за производство на олио „Атла Ма-
рия”. Проектантът на инсталацията е пред-
видил също възможност и за отопление с
твърдо гориво, както и възможност да се ото-
пляват части от сградата според интензите-
та на ползване. Именно уникалната за наша-
та област инсталация впечатли най-много и
министъра по еврофондоветеТомиславДон-
чев. Други новости, които бяха видяни в чита-
лище „Земеделец” са обособенатадетска чи-
талня, новоизграденият и оборудван инфор-
мационен център, обзаведена зала с 45мес-
та за срещи, презентации и конференции,
където се състоя в деня на откриването и за-
ключителната по проекта пресконференция,
по време на която бе направено сравнение
между предишния и сегашния облик на сгра-
дата и помещенията в нея.

.,

ОБНОВЕНОТО ЧИТАЛИЩЕ „ЗЕМЕДЕЛЕЦ - 1899”

Уважаеми
ж и т е л и н а
Община Ляс-
ковец,
В навече-

рието на най-
хубавите в го-
дината праз-
нични дни, ис-
кам да отправя
към всички Вас
най-сърдечни
благопожела-
ния за здраве и
весело настро-

ение.
Годината, която изпращаме, бе беляза-

на с трудни и тежки моменти за страната ни.
Трудности среща и нашата малка община
във време на икономическа криза. Но тряб-
ва да вярваме, че това, което постигнахме с
много усилия през 2010-та,щедаде своя по-
ложителен резултат през новата 2011 годи-
на.
Затова нека си пожелаемдостойнобъде-

ще, пазейки надеждата в утрешнияденино-
сейки ясното съзнание, че просперитета на
общината ни е в нашите ръце. Убедена съм,
че с трудолюбие, всеотдайност, упоритост и
човешка обич, можем да направим много
по-добърживота си.
Вярвам, че през идващата Нова година,

съкровените човешки ценности ще бъдат
силата, която ще ни носи благоденствие и
душевенмир, сполука и радост.
Нека през Новата 2011 година се из-

пълнят всички наши идеи и начинания. Не-
ка здравето и късметът да са постоянни на-
ши спътници, а сърцето и умът безпогреш-
ните ни съветници!
На всеки от Вас, на всяко семейство, же-

лая весели коледно-новогодишни празни-
ци.Нека всичките 365дниотНовата 2011 го-
дина, бъдат изпълнени само с добротворни
дела.
Весели празнични дни и щастлива Нова

година!

д-р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА
Кмет на Община Лясковец

-

Отново сме на прага на този вечен
кръговрат на годините, като свидетели и
съучастници. В така наречената „спирала на
развитие”, са намирали проблеми и покри-
тиелокалниинационални въжделения.
И през тази година е работено по проекти

и програми, свързани с инфраструктура об-
щински и вътрешно селищни пътища, благо-
устройство на градска среда, разгърнат блок
от социалнидейности, образованиеидр.
За реализиране на тези задачи общин-

ският съвет е провел седемнадесет заседа-
ния и е приел сто и тридесет решения.
Приватизацията продължи със затихва-

щифункции.Нейната задача бешеда обслу-
жи прехода, но принципите и същността й са
нарушени на национално ниво, поради кое-
то тя не изпълнипредназначението си.
В културния календар за годината са реа-

лизирани традиционни празници Трифон
Зарезан, денят на родилната помощ, Осво-
бождението на България, празника на Ляс-
ковец Петровден, Съединението и Незави-
симостта на България, Денят на народните
будители. По общинското кабелно радио е
вършена активна лекционна дейност на об-
ществена иисторическа тематика.
Проявите на читалищата и пенсионер-

ските клубове бяха отличавани с признание
и награди. Летвата е повдигната и резулта-
тите са налице. Хубаво е, занапред прояви-
те да се обособят тематично и да се провеж-
дат на съответни празници в отделните сели-
щанаобщината.
При тази финансова и политическа ситу-

ация, хората из-
искват повече,
отколкото полу-
чават. А техни-
те прояви за-
служават вни-
мание, защото
в момента те
р а б о т я т з а
българск ата
идентичност
тол к ова по-
требна за кау-
зата ни.
Тук, за уте-

ха и кураж, ще Ви припомня, че през ІХ век в
Европа е имало три империи България, Ви-
зантия иФранкия.Ние смебили врататамеж-
ду Изтока и Запада и сме се издържали и бо-
гатеели само от мита. Българите сме имали
още едно достойнство да избират за вода-
чи само хора с доказана чест.
Днес 80 % от трафика Европа Азия ми-

нава през България 20 % по въздух и море.
Къде е резултатът от това оставаВиеда ре-
шите.
А аз на прага на Рождество Христово и

Новата 2011 година, Ви пожелавам от сърце
много здраве, преодоляване на трудности-
те, малко повече радост, и през годината, ка-
то дедите си да станем достойни за себе си
и заРодината.

ПЕТЪР СЛАВЧЕВ
Председател на

Общински съвет - Лясковец

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

Д-Р ГЕЦОВА ПОЛУЧИ ОТЛИЧИЕ
„НАЙ-ДОБЪР СОЦИАЛЕН ПАРТНЬОР КМЕТ - 2010”

Гостите бяха впечатлени много и от от-
лично оформената етнографска зала, в коя-
то е подредена богата сбирка на носии от ре-
гиона - стари битови предмети от ежедневи-
ето на хората и трудовата им дейност, ръчно
изработенибродерии, тъкани черги и т. н.
С изпълнението на ремонта е осигурена

и достъпност за хора с увреждания, като са
изградени рампа и санитарни помещения за
тях.
Още в деня на откриването обновеният

театрален салон беше осветен с представ-
лението „Нашенци” по разкази на Чудомир,
което изнесоха талантливите актьори от ко-
заревската трупа.
С финансирането от Европейския фонд

за регионално развитие читалище „Земеде-
лец - 1899” в село Козаревец се превръща в
най-модерната и достъпна сграда от култур-
ната инфраструктура на общинаЛясковец.

Проект „Обновяване и модернизация на
читалище “Земеделец - 1899” в село Козаре-
вец”, финансиран по договор за безвъзмез-
дна помощ№ BG161PO001/1.1-01/2007/048
по Оперативна програма “Регионално раз-
витие” стартира през февруари 2009 г., като
срокът за изпълнение бе 23 месеца - т.е.
трябваше да е приключил точно в началото
на януари. Партньор на община Лясковец
при реализацията му бе читалище “Земеде-
лец - 1899” с. Козаревец.

Този документ е създаден в рамките на проект
„Обновяване и модернизация на читалище „Земеделец -
1899” в село Козаревец”, който се осъществява с фи-
нансовата подкрепа на Оперативна програма Регио-
нално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Евро-
пейския съюз чрез Европейскияфонд за регионално раз-
витие. Отговорност за съдържанието на публикация-
та носи Община Лясковец и при никакви обстояте-
лства не може да се счита, четози документ отразява
официално становище на Европейския съюз и Управля-
ващияорган.

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-01/2007
ДОГОВОР № BG161PO001/1.1-01/2007/048

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие

Е В Р О П Е Й С К И Ф О Н Д З А
Р Е Г И О Н А Л Н О Р А З В И Т И Е
Инвестираме във Вашето бъдеще
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За празника на рибарите, банкерите, мореплавателите -
Деня на Св. Николай Мирликийски Чудотворец, деца от НУ
„Н. Козлев” в Лясковец гостуваха на хората от третата

възраст, за да ги поздравят. Клуб на пенсионера „Мазневска
чешмичка” посрещна учениците от ІІІ клас, СИП „Граждан-
ско образование”, с ръководител Кремена Енчева. През ме-
сец декември всяка година децата от училище „Н. Козлев”
честват своя патронен празник, като почитат паметта на из-
вестния лясковски революционен поет с поредица от праз-
нични изяви. Тази година те не забравиха да посетят
възрастните хора, чието място за развлечения е в близост
до тяхното училище. Учениците представиха пред пенсио-
нерите празнична програма, като изпълниха стихчета, нари-
чания, разказаха за различните обреди и кулинарни рецеп-
ти, придружаващи този важен християнски празник и отпра-
виха пожелания към председателя на клуба, към всичките
му членове, и разбира се - къмименниците.
От своя страна председателката Сийка Камбурова им

благодарииимпожела весели празничнидни,щастливидет-
ски игри и много шесттици през годината. Възрастните хора
бяха подготвили и почерпка за малките си гости сладки ла-
комства. А за да покажат, че и те знаят как да веселят публи-
ката, изпълниха за всички присъстващи музикални поздра-
ви - любими песни пяха Живка Андреева и Стоянка Хлесте-
ва.

-

Весел празник за децата на Драгижево организираха ан-
глийските семейства Ники иНик Кинсън и Джейн иПитър Кар-
трайт за Хелоуин. Това не е традиционен български празник,
но под влияние на съвременната популярна култура и глоба-
лизация, той се превръща във все по известен и сред бълга-
рите. Най-големите му почитатели, разбира се, са децата. Те
бяха и главните действащи лица в събитието, протекло с мно-
го веселие в едно от съставните на общината села - Драгиже-
во.
Над 30 бяха участниците в карнавалнотошествие - маски-

рани приказни и филмови герои като Батман, Зоро, вампири,
ПипиДългото чорапче, добрифеиидруги страшниине толко-
ва страшни герои. И както повелява традицията, на въпроса,
”Бонбони или пакост”, домакините отговориха с огромно коли-
чество бонбони. Бяха организирани имного занимателни игри
и томбола, а за победителите имаше награди. Всички учас-
тници във веселотошоу получиха сладки и вкусна почерпка.
Под слънчевите лъчи на прекрасния топъл ден, участни-

ците изживяха един незабравим и пълен с емоции хелоуински
следобед.

„Организация за научно - практическо развитие на сту-
дентите” (ОНПРС) - София, организира 10-дневен многос-
транен младежки обмен между студенти с интереси в об-
ластта на европейската интеграция и политиките на ЕС от

България, Полша, Унгария и Италия. Чрез широка дискусия
и запознаване с различните културни и исторически специ-
фики на страните, участниците преодоляха междукултурни-
те бариери и планираха бъдещи съвместни дейности. По
време на реализацията на проекта се използваха вербални
и мултимедийни презентации за представяне на страните-
участнички, както и опознаване на традициите и кулинарни-
те особености на страните. С помощта на кръгли маси,
уъркшопове и симулационни игри, се обсъдиха въпроси,
свързани с настоящето ибъдещето наЕСи глобалните пред-
извикателства, пред които са изправенимладежите в съюза.
Обменът цели да постави млади хора в непосредствена

близост един до друг, за да могат да споделят своите идеи,
мисли и опит, както и гледните си точки, относно обичаите,
навиците, традициите и трудностите на своите страни. Ра-
ботният език бе английски.
Обменът се проведе в комплекс „Лесопарка” в Лясковец.

Гостите-участници имаха възможността да посетят някои от
забележителностите на града - Музеят на гурбетчийското
градинарство и манастира „Св. св. Петър и Павел”. Участни-
ците посетиха също манастирите на Арбанаси, среднове-
ковните забележителности на Велико Търново и архитектур-
но-историческият резерват „Вароша” вЛовеч.

В деня на празника на майсторите-занаятчии Св. Спири-
дон Чудотворец, който се отбелязва на 12 декември, в едно
от съставните на общината села - Мерданя, бе подредена
пъстра изложба-базар. Тази културна проява бе организира-
на от читалищното настоятелство и представи творенията
на местни самодейки. Във фоайето на читалище „Развитие-
1902” посетителитеможехада видят гоблени, покривки, каре-
та, ръчно тъкани черги и китеници, различни плетива, народ-
ни носии, предмети от старовремския бит на българина, как-
то и съвременни сувенири и изделия от дърво, плат и хартия,
излезли изпод сръчните ръце намайсторки като Анелия Тах-
рилова и Даниела Стоянова - две от най-активните учас-
тнички. И тъй като българскатажена е изобретателна и в кух-
нята, в единия край на изложбата мерданчанки бяха подре-
дилии кулинарниизделия, с които почерпиха гостите.
Някои от творенията бяха с цени и се продаваха, а други

уникални предмети домакините прибраха по домовете си, за
да се пазят и показват на поколенията като свидетелство за
уникалната българска идентичност. В изложбата-базар учас-
тваха и деца с увреждания от дома в Горски Сеновец, които

имат специална работилница и в нея създават своите краси-
ви празнични сувенири.

ЗА НИКУЛДЕН В ЛЯСКОВЕЦ УЧЕНИЦИ ПОЗДРАВИХА ВЪЗРАСТНИ ХОРА

АНГЛИЧАНИТЕ ОТ ДРАГИЖЕВО ПОДАРИХА НА ДЕЦАТА ВЕСЕЛ ХЕЛОУИН

МЛАДЕЖИ ОБМЕНЯХА ОПИТ В КОМПЛЕКС „ЛЕСОПАРКА”

МЕРДАНЧАНИ ОТКРИХА ЗАНАЯТЧИЙСКА ИЗЛОЖБА

С КОНЦЕРТ И ИЗЛОЖБА ОТБЕЛЯЗАХА

ТУРИСТИЧЕСКОТО НИ ДРУЖЕСТВО

„БРАУН ТИМ” НАГРАДИ

ПЪРВИ НОЕМВРИ В ДРАГИЖЕВО

ПОСЕТИ СТАРИТЕ СТОЛИЦИ

НАЙ-ДОБРИТЕ СИ ОРИЕНТИРОВАЧИ

С концерт под наслов ”Читалището от дедите ни - в бъде-
щето чрез децата ни”, драгижевчани отбелязахаДенят на на-
родните будители.Слово за значението и същността набуди-
телството произнесе председателят на НЧ ”Развитие-1894”
г-жа Мария Петрова. „Денят на народните будители възник-
ва в трудното време на душевна разруха. В такъв момент,
българите се вглеждат в делата на онези, които с мощта на
своята мисъл, са връщали равновесието и духовната ста-
билност на народа ни. В този празничен ден, трябва да се се-
тим и за всички незнайни будители. Трябва да отдадем при-
знателността си и на днешните, защото признанието за ця-
лостната им дейност не трябва да идва след векове”- под-
черта тя.
В концертната програма участие взеха самодейциотДра-

гижево на възраст от 6 до 70 години. Групата за обработен
фолклор при пенсионерски клуб ”Вяра” и читалище ”Разви-
тие-1894”, под вещото ръководство на своя художествен
ръководител Цветанка Христова, се представиха с обновен
репертоар от патриотични песни, сред които и ”Химн на на-
родните будители”. Те повдигнаха настроението в залата
със закачливите народни песни, които изпълниха. С песни и
рецитал „Будители” малките участници в празничното
тържестводоказаха, чемогат дабъдат продължителина уни-
калната българска самодейност, която е и един отфакторите
в днешно време за съхраняване и опазване на традиционни-
те ценности.
Със съдействието наТрифонТрифонов - жител наДраги-

жево, за празника бе подредена и изложба от различни со-
ртове тикви, отгледани от него. В тази инициатива се включи
и Таня Симеонова-ученичка от СОУ ”М. Райкович”. С четка и
бои, давайки воля на въображението си, тя вдъхна живот на
вкусния зеленчук.
Читалищното настоятелство благодари на всички учас-

тници за сърцатостта, с която се включиха в празника, също
инаонези, които оказаха помощзареализациятаму.

Лясковските туристи бяха на екскурзия в старопрестол-
нините Плиска и Преслав. Посещението им там бе свързано
с тазгодишното всенародно честване на 825 лета от избухва-
нето въстанието на Асеневци и възстановяването на българ-
ската държава. Групата от Лясковец разгледа експозицията,
разположена при прочутия монумент „Мадарски конник”, за
която уредникът разказа, че е подредена предимно от експо-
нати, намерени в региона на платото над барелефа. В Плис-
ка нашите туристи имаха възможност да видят друга особе-
но важна забележителност - новатамузейна сградаинова ек-
спозиция в резервата, с добре подреденмузей, в който са по-
казани интересни възстановки и подробни табла. В близост
до музея се намира и гробът на КарелШкорпил, когото древ-
ната българска столица е завладяла дотам, че да поиска да
бъдепогребан у нас.
„Поклонихме се и на неговия гроб, разказва председате-

лят на туристическия съюз Б. Балджиев. Обиколихме и мес-
тата, които са обитавали нашите ханове - смелите мъже
Аспарух, Крум, Омуртаг, Борис. После се отправихме към
другата ни древна столица. В Преслав интерес предизвика
Симеоновия дворец. Всичко, което видяхме, ни накара да се
почувстваме повече българи, и освен това си казахме, че
рядко в света има нации с такава богата история като наша-
та”, споделя още от впечатленията на групата Борис Бал-
джиев.

Великотърновският клуб „Браун тим” закри спортно-
състезателния сезон с традиционната надпревара за купа
„Никулден” и награди най-добре представилите се ориенти-
ровачи на специално годишно парти. Над 60 състезатели, в
това число и най-добрите български национали, стартираха
за купата в последното съревнование за тази година, прове-
ло се в района на лясковския манастир. На къс маршрут по-
беди Димитър Дамянов, а на дълъг - Кирил Николов-Дизела
иМартинаДжулиева.
На партито за закриване на сезона, годишни награди -

елитна спортна екипировка, получиха медалистите от
държавни първенства - това садевет децаотЛясковец: Крис-
тияна Гецова, Десислава Стоянова, Елена Николова, Ди-
митър Дамянов, ПеткоМилев, Николай Стоев, Валентин Йо-
тов, Иван Ангелов и Велина Терзиева. Специални награди
взеха Галин Николов - за положени усилия в тренировъчния
процес иМариела Терзиева - за усърдие в работата с децата
в клуба.
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НАШИ БИБЛИОТЕКИ СТАНАХА МОДЕРНИ
През месец декември бяха открити

две нови компютърни зали - в библио-
теките на читалище „Напредък-1870”,
градЛясковеци „Пробуждане-1896”, се-
ло Джулюница. Двете библиотеки бяха
одобрени като целеви на етап 2009 по
програма „Глоб@лни библиотеки -
България", която е съвместна инициа-
тива на Министерство на културата и
Програмата на ООН за развитие. През
януари 2010 г. беше подписано чети-
ристранно споразумение за сътрудни-
чество, по силата на което община Ляс-
ковец и двете читалища поеха своя ан-
гажимент в подкрепа на проекта. Ини-
циативата сефинансира чрез субсидия
в размер на 15 милиона щ.д. от Фонда-
ция „БилиМелиндаГейтс".
„Глоб@лни библиотеки - България"

цели да улесни достъпът до информа-
ция, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги
за общността чрез мрежата на обществените библиотеки.
Програмата се стреми в рамките на пет години да повиши
степента на използване на библиотеките в цялата страна и
да помогне набългарските гражданида се приобщят към гло-
балното информационно общество. Очаква се обществени-
те библиотеки да разширят своя обхват и дейности, като се
превърнат в по-привлекателни за посетителитеместа и игра-
ят все по-важна роля в местното развитие. Чрез съвместни-
те усилия на община Лясковец и ключовите партньори про-
грамата насърчава модернизирането на обществените биб-
лиотеки и способства за изграждане на техния нов облик на
библиотеки, предоставящи безплатен пакет от услуги за по-
сетителите: компютри и достъп до интернет, онлайн инфор-
мация, електронно съдържание от местно значение, обуче-

ния по компютърна и
информационна гра-
мотност, реализира-
не на проекти за об-
щността, простра-
нство за работа и
провеждане на об-
щностни събития, ре-
шения за нуждите на
специфични целеви
групи (деца, безра-
ботни, предприема-
чи и т.н.), а също и
приятна физическа
среда и ориентира-

ни към потребителя
библиотекари.
Компютърната зала

в читалище „Напредък-
1870”, гр. Лясковец ве-
че е оборудвана и раз-
полага с 13 компютъра,
1 лаптоп имултимедия,
а библиотеката в Джу-
люница с 5 компютъра
и мултифункционално
устройство. Официал-
ният старт на новата за-
ла в джулюнската биб-
лиотека бе даден на 7

декември 2010 г., като гости на откриването бяха д-р Ивели-
на Гецова - кмет на община Лясковец, Георги Петров - за-
м.кмет, секретарят на общината Мариян Паскалев и кметът
на Джулюница Янко Янков, както и общинските съветници
Румен Стойков и Георги Найденов. Тържественото открива-
не направи председателят на читалището ЕкатеринаМоско-
ва, която благодари на всички, които са помогнали за реали-
зацията на проекта. Д-р Гецова пожела успех в развитието
на читалищната дейност и заедно с председателя преряза
лентата.
Официалното откриване на модерната читалищна при-

добивка в лясковското читалище беше седмица по-късно, на
13 декември, в самото навечерие на юбилейното честване
по случай 140 години от основаването на културната свети-
ня. Лентата прерязаха председателя на общинския съвет

Петър Славчев и координатора на
„Глобални библиотеки” и директор
на областната библиотека Иван
Александров, а отец Богдан направи
освещаване на новата придобивка.
В етап 2010 на Програма

„Глоб@лни библиотеки - България"
беше одобрена като целева и библи-
отеката към читалище „Земеделец-
1899” в Козаревец. През 2011 година
предстои и тя да получи компютърни
конфигурации и да бъде оборудвана
компютърна зала.
Целта на тази инициатива е да

превърне обществените библиотеки
вжизнениизточницина помощ, пред-
оставяне на свободендостъпдо ком-
пютри и интернет, обучения за
пълноценно използване на тези сре-
дства.

186 годиниот рождението на поетаНиколаКозлев отбе-
лязаха тази година ученици и учители от НУ „Н. Козлев”.
Училището, което иманад100-годишнаистория, днес про-
дължава да учи своите възпитаници на любов към родния
град, към книгите и преклонение пред делото на предците
ни, първи запалили искрата на знанието в просвещенско-
то ни селище. Тържеството, посветено на патронния праз-
ник на училището бе изпълнено с богата музикално-
сценична програма, поднесена от учениците от първи до
четвърти клас. В Центъра за младежки и социални дей-
ности възпитаниците на началното училище посрещнаха
и своите гости, които бяха дошли да ги поздравят - кмета
на общината д-р Гецова, директорите на гимназията и на
детските градинии учители в пенсионна възраст.
Директорът на училището Петя Разградлиева дълго

разказва за историята на училището, за личността и дело-
то на поета, учителя и радетеля за славянско богослуже-
ние, за човека и гражданина Никола Димов Козлев. Деца-
та от своя страна пък дадоха да се разбере, че вече добре
знаят всичко за своя патрон. Пред гостите те рецитираха и
разиграха част от знаменитата му поема „Черен арап и
хайдутСидер” и показаха, че достойно носят името на сво-

ето училище. Доказателство за това бяха куп грамоти и на-
гради, които директорът на училището раздаде на децата
за постигнати високи резултати в различни съревнова-
ния.

ЛЯСКОВСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНВАЛИДИТЕ ЗА
ПОРЕДЕНПЪТЧЕСТВАСВОЯПРАЗНИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
КЪМ СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ СТЕФАН
КОЧЕМИДОВ НА ПРАЗНИКА ИМ - 3-ТИ ДЕКЕМВРИ
РАЗКАЗАСЛЕДНОТО:
Трети Декември еМеждународен ден на инвалидите и се

празнува в цял свят от всички хора с увреждания, потребнос-
ти и нужди.
Първият Учредителен конгрес за създаване на Нацио-

нална организация на инвалидите в България, т.е. Съюз на
инвалидите, е на 14 декември 1989 г. в София, където учре-
дители са и няколко наши представители от Лясковец.
Съюзът е обществена организация, която представлява иот-
стоява интересите на инвалидите пред държавните, общес-
твените и другите органи и организации в страната и чужби-
на. Той е обединение на 377 структури - регионални, общин-
ски и основни организации, дружества и клубове по интере-
си, изградени в 27 региона в България с повече от 42 хиляди
индивидуални членове. Те са с различни видове заболява-
ния, включително и със сензорни - слепи и глухи. Заедно с
асоциираните организации на инвалидите, членовете на
СИБстават над72000души.
От 2001 година Съюзът е и асоцииран член на Европей-

ския форум на хората с увреждания (EDF). Форумът е офи-
циално признатият партньор на Европейската комисия и на
Европейския парламент по проблемите на хората с увреж-
дания и представлява интересите на над 54 милиона души с
увреждания вЕвропа.
В момента нашата организация наброява над 280 члена,

като само в Лясковец са 210. В четирите общински Дружес-
тва членуват придружители и симпатизанти, които са лица
без увреждания.Малко организации са имали собствени клу-

бове още със създаването си, но благодарение на местната
власт, ние винаги сме имали собствен клуб, който е място за
социални контакти, срещи, чествания имероприятия.
През 2009 г. по наша инициатива се учреди и Сдружение

с нестопанска цел “Граждани за обществени инициативи Св.
св. Петър и Павел”. То е самоопределяща се организация за
осъществяване на дейност в обществена полза. Мисията му
е да стимулира социално-икономическото развитие на хора-
та с увреждания, специфични потребности и нужди, рискови
групи и общности в неравностойно положение и изграждане-
то на социален капитал, чрез поощряване на обществени
инициативи, социалното предприемачество и изгражданена
партньорства. Целите му са да подпомага и стимулира
устойчивото развитие на община Лясковец и региона, чрез
предоставяне на по-големи възможности на хората с увреж-
дания, специфични потребности и нужди, рисковите групи и
общности в неравностойно положение и да съдейства за по-
добряване на процеса на социализация, социална интегра-
ция и рехабилитация на хората с увреждания, за задоволя-
ване на техните специфични потребности във всички сфери
на обществения и социално-икономически живот на страна-
та.

В тази връзка, основавайки се на целите и задачите, кои-
то сме си поставили, съвместно като партньори на община
Лясковец, участваме в два общински проекта, реализиращи
се в социалната сфера за защита и подкрепа на хора със спе-
цифични потребности и нужди. Товадопринася не само за по-
вишаване на благосъстоянието на нуждаещите се, а и за ав-
торитета на организацията.
В празничния 3 декември можем с гордост да заявим, че

ние не сме само наблюдатели, потребители и консуматори, а
смедостойни членове и партньори в социалния и обществен
живот. Тук искам да подчертая, че и четирите общински дру-

НУ „Н. КОЗЛЕВ” ЧЕСТВА ПАТРОННИЯ СИ ПРАЗНИК

ТРЕТИ ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ИНВАЛИДИТЕ
жества /в гр. Лясковец, Джулюница, Мерданя и Добри дял/,
работят в подпомагащи и благотворителни дейности, без-
платни административно-информационни и консултантски
услуги, партньорства с организацииинай-вече с общинаЛяс-
ковец, свързани с работата по изпълнение на различни мес-
тни и регионални програми и инициативи, за което им благо-
даря.

През месец ноември 2010 година по трима от участвали-
те в обученията по „Графичен дизайн и предпечатна подго-
товка” и „WEB дизайн и информационни технологии” про-
дължават подготовката си в изцяло практическа среда в де-
йстващи рекламни агенции. Така лицатаще придобият прак-
тически познания и опит, както ище се повиши конкурентнос-
пособността им и качеството на предлагане на услугите в
Ателието за реклама.
Участниците в обученията за аниматори също са в про-

цес на практическа подготовка, като имат възможността да
се запознаят с условията на действително предлагане на
услугата „детски партита и тържества”.
Продължава подготовката за предлагането на услугите в

Детския център (почасово гледане на деца; организиране на
детски партита и празнинства и осигуряване на детска грижа
в дома на клиента) с дейности по оборудване и изготвяне на
програми за почасовото гледане на деца и сценарии за тема-
тични партита.
"Детски център" и "Ателие за реклама" ще предоставят

услуги на адрес: гр. Лясковец, ул.”Бузлуджа” № 1 (сграда на
Център замладежки и социални дейности), а „Център за тру-
дова подкрепа” с адрес: гр. Лясковец, ул.”Младост” 2 (поме-
щение в сградата на Домашен социален патронаж - гр. Ляс-
ковец) продължава предоставянето на социални услуги за
трайнобезработнилицаи хора с увреждания.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Разви-
тие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социа-
лен фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Ляско-
вец и при нинакви обстоятелства неможеда се приема, четози документотразява офици-
алнотостановищенаЕвропейския съюзиДоговарящияорган.

-
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С.И.Л.А „Социалната икономика Лост и
Алтернатива в развитието на Община Лясковец

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз

чрез Европейския социален фонд.

ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ ЗА ОБУЧЕНИТЕ ПО ПРОЕКТ С.И.Л.А.



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

Издава Община Лясковец
разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината
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Стана традиция децата от община Ляско-
вец в навечерието на празниците да изразя-
ват своите уникални идеи и коледно настрое-
ние, създавайки красиви картички. За трета
поредна година малчугани от детските гради-
ни и учениците от общинските училища рису-
ват и изработват колажи от най-различни ин-
тересни материали. От година на година тех-
ните творения са все по-добри, а впечатле-
ние прави и засиления интерес на децата да
участват в съревнованието за най-хубава ко-
ледно-новогодишна картичка.
Миналата година в общинска админис-

трация постъпиха 207 картички, а тази година
броят им бе 260. В надпреварата за най-
оригинална честитка се включиха деца от
всичките седем детски градини и от четирите
общински училища. Журиращите специалис-
ти от общинска администрация, с председа-
тел на оценяващата комисия зам.кмета Г.Пет-
ров, тази година най-много се затрудниха в из-
бора си, защото около 100-тина от картичките
бяха истински шедьоври. Всичките 260 праз-
нични честитки вече са изпратени с поздрав-
посланиедо президента наРБългария, доми-
нистър-председателя, до шефката на парламента, до на-
родни представители, министри, кметове, директори на ин-
ституции, приятели и колеги от различни общини в Бълга-
рия.
Всички картички бяха изработени с много любов и фан-

тазия, като са използвани разнообразни техники и материа-
ли при колажите, а по-големите автори са показали умение
за композиция и знание за цвят. Хубавото е, че децата дават
воля на своето въображение и рисуват такива коледно-
новогодишни картини, каквито детската им фантазия им

диктува. Например главният персонаж в рисун-
ките им - дядо Коледа, бе представен като трак-
торист с пълно ремарке подаръци, другаде бе
изобразен с криле, също и с вълшебна пръчица
и т. н.
Общинското ръководство подреди най-

добрите постижения в залата на общината и по-
кани техните автори, за да оповести при кого от-
ива картичката на всеки един от тях. КъмПрези-
дента на Р България тръгна картичката на шес-
тгодишния Данислав Николов, а тази на Стоян
Зангов бе изпратена на председателя на На-
родното събрание Цецка Цачева. Министър-
председателят Бойко Борисов беше поздравен
с творението на първокласничката Изабела Не-
дялкова. За четвърта и пета по красота бяха
определени картичките на Николас Димитров и
СветославПетров, които трябва да са получили
двамата вицепремиери на републиката - ми-
нистър Дянков и министър Цветанов. Интерес-
ното е, че на шефа на българските финанси се
падна честитка, изобразяваща голямо като чу-
вал портмоне, което явно е на белобрадия ста-
рец. За отбелязване е също, че то бе препълне-
но, което емного хубава поличба.

Освен тези пет призовиместа, журито даде висока оцен-
ка на още 25 картички. Авторите им, общо 30 деца, гостува-
ха на кмета д-р Гецова, която ги поздрави за красивите им
произведения, връчи им грамоти и ги почерпи с лакомства,
като награда за положения труди старание.

260 КОЛЕДНИ КАРТИЧКИ ИЗРАБОТИХА ДЕЦАТА ТАЗИ ГОДИНА

Според Димо Минев лясковското чи-
талище е основано през 1870 година, по
сведение и на вестник „Македония”, из-
даван по това време. Историята му е бо-
гата. Първоначално читалищна дейност
се е развивала по махали, от градинар-
ските дружества, които разгръщат про-
светна и читалищна дейност към мес-
тните църкви. Още през декември 1871
се е играло първото театрално пред-
ставление - „Многострадална Геновева”
от градинарското сдружение при маха-
лата „Св. Атанас”. През 1878 г. към
църквата „Св. Димитър” е създадено чи-
талище „Напредък”. За разгръщане на
читалищната дейност в Лясковец през
1870-1872 г. благоприятно въздейства и
големият революционен подем.Доосво-
бождението се създавамалка библиоте-
ка, изнасят се театрални представле-
ния, а след това, преминавайки през кри-
зисни периоди, най-сетне през 1896 годи-
на е построено ново здание, определено
за читалище на мястото на старото учи-
лище до църквата „Св. Никола”. През
октомври1901 г. тази сградаизгаря заед-
но с библиотеката. Застрахователното
дружество „България” издига нова по-
стройка през 1902 г, съборена по време на земетресението
презюни1913 г. През следващите години читалището се при-
ютява в прогимназията „Максим Райкович”. Въпреки войни-
те, през 1912-1913г., лясковчани се запретват да възстановя-
ват читалищната сграда със собствени средства, събрани от
членовете на читалищното настоятелство. На 26 октомври
1914 г става официалното откриване на новото читалище.
През 1936 г се основава градски хор, в началото църковен, а
после и светски. През 1925-1930 читалищното настояте-
лство се съгласява да се създаде читалищно кино. През
1950 г. към читалището е създадена танцова трупа, а през
1957 г се открива детската музикална школа. Към 1959 чита-
лището започва да работи за създаване на местен музей,
правейки сбирка от експонати, събираниот населението.Му-
зеят е готов и открит през 1965 г През 1960 г Градският наро-
ден съвет завършва строежа на нов читалищен дом в град-
ския парк, със салон от 600 места, помещения за музикална-
та школа и за библиотеката и на 24 декември е неговото
тържествено откриване. Неизброими са театралните поста-
новки, поставени на лясковска сцена още през първите
стъпки от създаване на читалището. От 1961 г към читали-
щето са организирани и детски курсове за изучаване на не-
мски и френски език. Прави първите си стъпки и литератур-
ния кръжок къмчиталището.
През годините дейността на читалището се разширява и

обогатява. Съхранявайки своята традиция, днес читалище-
то е средищена културнияживот на града.
Читалищната библиотека разполага сфондот 45 600 кни-

ги и други библиотечни материали. ПОВЕЧЕ ОТ 40 ДЕЦА
УСВОЯВАТ ТАНЦОВОТО ИЗКУСТВО В ШКОЛАТА ПО
БАЛЕТ.Ръководителнабалетнатаформация „Ритъм" от бли-
зо две десетилетия е Валя Атанасова. Балетната школа при
читалище "Напредък-1870" има 30-годишна история и в нея
се изучават основно класически, съвременни и характерни

танци. Стана традиция от ня-
колко години насам да се про-
вежда в края на април голям
празничен концерт по повод
Международния ден на бале-
та. Празникът се разраства и в
него участват все повече ба-
летни колективи от страната
ни.
Вече 50 години ДЕТСКАТА

МУЗИКАЛНА ШКОЛА работи
и дава своя принос за
утвърждаването на музикал-
ните традиции и създаването
намузикална култура надеца-
та от Лясковец. Музикален пе-
дагог е Мария Петрова, а мно-
го от възпитаниците получа-
ват награди и отличия на ре-
публиканскифестивалии пре-
гледи на музикалното из-
пълнителско изкуство. В про-

дължение на 30 годи-
ни танцьорите от
ДЕТСКИ ТАНЦОВ
СЪСТАВ "ДЪГА" пече-
лят овациите на пуб-
ликата със звуците и
багрите на българ-
ския фолклор. Днес
негов ръководител е
ИванкаНесторова, но
през годините с него
са работилиПенкаТо-
дорова и Йордан Зан-
гов. Отлично пред-
ставяне съставът от-
белязва в Национал-
ния конкурс за нови
танцови произведения през 1987 г., в републиканските фес-
тивали на художествената самодейност, където е отличен с
лауреатски звания, сребърен и златен медал, както и в Пе-
тия националенфестивал „Орфеево изворче" Стара Загора,
където е отличен с първо място и златен медал. Сред пре-
стижните изяви на състава извън страната са участията в
Балканския фестивал в Превеза – Гърция през 1989 г., кон-
цертните турнета в Австрия през 2000-а, 2001-а и 2006 г. и
участието в Международния детски фолклорен фестивал в
Бурса-Турция през 2008 година. От две години е сформиран
и танцов състав „ЛУДОМЛАДО” под вещото ръководство на
Йордан Зангов. Съставът за стари градски песни „БЕЛИ
РУЖИ" с художествен ръководителДимитърРусев е сред чи-
талищните колективи, придобили широка популярност в
страната. Той има богата концертна дейност и репертоар от
над 150 песни. Общата формация на състава, прилежащото
трио „Чар" и неговата солистка са били многократни носите-

ли на призови награди от участието си в проведените нацио-
налнифестивали на старата градска песен в страната - Пет-
рич, Стара Загора, Пловдив, Варна, Хасково и Велико
Търново. Детската вокална група „ЗВЪНЧЕТА" и създадена-
тамалко по-късно „МЕЛЪДИ” са средмладите читалищни ко-
лективи. В тях, под ръководството наМария Петрова, укреп-
ва талантът и се развиват певческите способности на деца
от 4 до 14-годишна възраст. За развиване таланта на млади-
те поетични дарования от Лясковец, активно работи и лите-
ратурният клуб „ВДЪХНОВЕНИЕ". Негов ръководител е Ро-
сица Петрова. Членовете на клуба са носители на множес-
тво призови награди от участието си в проведените областни
и общинскилитературни конкурси.През последните три годи-
ни бяха издадени пет стихосбирки на членове на клуба.
Съвсем отскоро, от започването на новия творчески сезон, е
създадено и куклено-театрално студио „ПИНОКИО”, с ръко-
водител М. Георгиева, чийто дебют на сцена бе именно в
празничнатаюбилейна вечер.

Честването започна на 13де-
кември с откриване на новата
компютърна зала в библиотека-
та, оборудвана модерно, благо-
дарение на про г рамата
„Глоб@лни библиотеки - Бълга-
рия". С втората изява, която под-
готвиха за отбелязването на
кръглата си годишнина, чита-
лищните дейци целяха да при-
помнят на обществеността, че
Лясковеце родналюлка на голе-
ми творци. От фонда на худо-
жествената сбирка бяха показа-
ни в изложба уникалните карти-
ни на тримата световноизвес-
тни художници, родени в Ляско-
вец –Атанас Качамаков, Д. Крач-
ков и И. Гецов. Експозицията бе
подредена в музея на градина-
рството и украсяваше конфе-
рентната зала в продължение

на няколко дни.По временаоткриването на изложбата, чита-
лищното настоятелство оповести и награди победителите от
провелия се литературен конкурс „Духът на една светиня”, в
който участваха млади поети и писатели, предимно възпита-
ници на СОУ „М. Райкович” и членове на читалищния клуб
„Вдъхновение”. В детско-юношеския конкурс се състезаваха
19 творби – стихове и есета. Журито, с председател учител-
ката Анелия Цонева, присъди призови места в двата разде-
ла. В раздел „Поезия” при най-малките първа стана Стефка
Ангелова със стихотворението си „Читалище Напредък”, а
при по-големите първото място е за Венелин Ангелов, който
заслужи наградата за стихотворението си „Духът на предци-
те”. В раздел „Проза” в двете категории на първите места се
наредиха съответно Александрина Александрова и Деница
Димитрова, чиито есета носеха заглавия „Духът на една све-
тиня”, съвпадащи с темата, поставена от организаторите на
конкурса.
Кулминацията на празника бе на 16 декември, когато се

състоя празничният юбилеен концерт, в който се включиха
всички колективи на читалището.

ТАЗИ ГОДИНА, В НАВЕЧЕРИЕТО НА КОЛЕДНО-
НОВОГОДИШНИТЕ ПРАЗНИЦИ, С ПОРЕДИЦА ОТ
КУЛТУРНИ ПРОЯВИ БЕ ОТБЕЛЯЗАНА КРЪГЛАТА
ГОДИШНИНА НА ЧИТАЛИЩЕТО – 140 ГОДИНИ ОТ

СЪЩЕСТВУВАНЕТОМУ.

ЛЯСКОВСКОТО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК-1870” ОТБЕЛЯЗА СВОЯТА 140-ТА ГОДИШНИНА


