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В СЕЛО КОЗАРЕВЕЦ СЕ СЪСТОЯ ПРАЗНИК НА КОКОШАТА ЧОРБА

Уникално по рода си кулинарно празненство се състоя
на 10 септември в лясковското
село Козаревец. Организаторите община Лясковец, кметство Козаревец и местното читалище, поставиха основите
на Общински празник на кокошата чорба. И както съществуват Ден на градинарската чорба, Ден на сливата, Ден на тиквата и т.н., така и в Козаревец
бе сложено началото на този
закачлив празник. Идеята за
реализацията му се заражда
още през пролетта на 2010 година. Кулинарният фест е
предизвикателство към всички
хора на културното поприще,
които да обогатяват традициите, да добавят нещо свое винаги ново и атрактивно, да надграждат и разнообразяват
ежедневния живот.
Празникът беше посветен
на най-вкусно сготвената кокоша чорба. Така местните кулинари доказаха, че пазят тайни
рецепти за хубавата гозба от
домашна кокошка. Осем отбора от Лясковец и съставните на общината села показаха познания в приготвянето на питателното ястие от домашна кокошка. Идеята
за нетрадиционния кулинарен празник е на
кмета на село Козаревец - Парашкев Парашкевов. Той е категоричен, че между пилешка
супа от бройлер и чорба от домашна кокошка, няма нищо общо. Мазната домашна чорбица лекувала болести на стомаха и вдигала
за минути от постелята болни от грип и всякакви вируси - категорични са бабите.
Празникът започна още в ранните часове
на деня. Участниците приготвиха своите огнища и аромат се понесе в парка на козаревското читалище.
Осем казана с над 200 литра чорба с кокоши мръвки вряха, а около тях всеки участващ
отбор беше спретнал атрактивен кулинарен кът,
в който неизменно присъстваше българската
погача, национални специалитети, печени кокошки, декоративни украси с пиленца, много плодове, зеленчуци, битови
предмети, красиво подредени върху везани покривки и пъстри каренца.
Първият по рода си
празник започна с драматизация, представяща легенда за възникването на село Козаревец.
Официалният старт на
кулинарното състезание
дадоха кметът на община Лясковец д-р Ивелина Гецова и Парашкев
Парашкевов - кмет на селото и председател на
читалището. В своите
приветствени думи и двамата изразиха мнение,
че са убедени в успеха
на тази инициатива. В
бъдеще организаторите предвиждат това
българско кулинарно съревнование да се
превърне в национално състезание, защото
приготвянето на най-популярната българска
чорба, е част от националната ни идентичност.
Специален благослов отправи и местния
свещеник отец Ангел. След като бяха осветени всички казани, готвачите се впуснаха в
майсторене на чорбата, а певческите групи и
състави при общинските клубове на пенсионера и читалищата, подхванаха песни, за да

то отиде при
Пенсионерски
клуб „Мазневска чешмичка”, които бяха единствените представители от град
Лясковец.
Останалите
гот вач и ,
състезатели
от Джулюница, сборният
отбор на Козаревец, културен клуб „Надежда” от Мерданя, представителите
на Добри дял
и Драгижево,

е правилна, гостите на празника имаха
възможност да опитат гореща чорба от казаните. „Най-важното е да се забавляваме и накрая на деня да не остане нито капка чорба.
Всичката трябва да бъде изядена”, категоричен беше кметът Парашкевов.
Така и стана. Хубавата музика и веселбата с жива певица продължи. Извиха се
кръшни хора, вдигна се градуса на настроението, особено след като буренцето с „Ракията на дядо” попресъхна. И така универсалната българска вкусотия бързо бе изсърбана от
зрителите и гостите, гарнирана с прясна плодова ракия, която читалищния деятел Стоян
Златев чевръсто наливаше.
Наградите на победителите връчиха
кметът на общината д-р Гецова и специалистите от журито. Пожеланията на д-р Гецова
за приятен и незабравим празник се сбъднаха. Веселбата се хареса на всички и несъмнено догодина казаните, които организаторите трябва да стягат, ще са много повече.

си тръгнаха с грамоти за участие и признание, че са допринесли много за развитието на кулинарията в България.
Сборният отбор на
Козаревец обаче
спечели състезанието за най-атракт и в н о п од р ед е н
щанд. На всички
най-силно впечатление в аранжировката и украсата на
техния щанд правеше една жива кокошка-квачка, която
разхождаше наоколо, в специално направена клетка, своите малки рожбички. Второто място заслужиха представителите на Джулюница, които пък имаха на масата не истинска жива кокошка, а изпечена такава, облечена като
мама готвачка, която въоръжена с черпак и
вилица, водеше своите тестени пиленца да
похапват. Това кулинарно произведение беше сътворила джулюнчанката Димитринка
Иванова. Третата награда за най-добра етновизия на щанд отиде при мерданския пенсионерски клуб „Надежда”. Галя Конакчиева от
Драгижево пък грабна извънредния приз за
най-атрактивен готвач.
За да се уверят, че преценката на журито

САМО СЕДМИЦА ПО-КЪСНО, НА 17 И 18
СЕПТЕМВРИ, СЕ СЪСТОЯ ТРЕТОТО
ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КУЛИНАРЕН
ФЕСТИВАЛ „ПЪСТРА ТРАПЕЗА НА ГОСТИ
НА МОЯ ГРАД” В СТАРОПРЕСТОЛНАТА
СТОЛИЦА. Във Велико Търново на национално ниво в съревнованието трябваше да
се явят нашите най-добри кулинари. Спечелилият приза за най-добра етновизия на
щанд козаревски отбор, който стана първи в
тази категория в джулюнското съревнование,
представи отново своя етнокът и обра овациите на журито. Чевръстите домакини от Козаревец показаха всевъзможни сладка, вина и
гозби, приготвени с арония. Супа от тиква и
яхния със заешко бяха изделията, които наймного впечатлиха журито. Заради тези свои
кулинарни изкушения, жените от Козаревец
се завърнаха от националния фест с първо
място. Те получиха голямата материална награда - скара и грамота за своето етнокулинарно постижение.
Успешно представяне на следващия ден
направиха и добридялчанки, които показаха
умение в подредбата на кътове с ястия, типични за Бъдни вечер. 6-годишното добридялско вино на Пенка Ненова с подходящи
мезенца към него, ястия, гозби и сладкиши за
делник и празник, уникалния десерт „Печена
цяла тиква с плодове” на Марийка Коева,
„Пълнен заек” на Стоянка Пенева - тези специалитети бяха удостоени с грамота за първо
място и разбира се, с признанието на журито.
А на община Лясковец призовете на нашите
отбори донесоха голяма кулинарна слава,
тъй като в надпреварата се бориха над 700
участници от различни краища на страната.

веселят събралия се народ и за да е по-харна
трапезата. Всички общински села се представиха в песенния маратон, както и в готвенето на кокошата гозба.
По два отбора имаха домакинитекозаревчани и село Мерданя, а с по един отбор се представиха Лясковец, Джулюница,
Драгижево и Добри дял. По обяд специално
жури вече опитваше майсторлъшки застроените с жълтък или брашнена запръжка чорби. Петчленното жури бе в състав: Галина
Банкова - собственик на велиокотърновския
хотелски комплекс „Панорама”, както и управителя на ресторант „Панорама” Тихомир
Петров, Борислав Банов - главен готвач с 40годишен опит и стаж в готварския бранш, Димитър Парушев - технолог в хранителновкусовата промишленост и представител на

читалищното настоятелство - Иван Стаматов.
След двучасово готвене на открито, комисията дегустира кулинарните творения и избра най-вкусната чорба от селска домашна
кокошка. Първо място в надпреварата за
най-вкусна кокоша чорба в крайна сметка спечели групата от Мерданя, начело с главната
готвачка Снежана Русева. На второ място журито постави чорбата на фирма „Норд метали”, база Козаревец. Това беше и наймладият отбор в надпреварата. Третото мяс-
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ПОЖАРНИКАРИТЕ ПРАЗНУВАХА СВОЯ ДЕН
На 14 септември 1905 година в София,
по инициатива на 17 пожарни командири и
деятели на пожарното дело, е открит Първият пожарникарски събор - едно от найзначимите събития с програмно значение в
историята на пожарното и спасителното дело в страната, по време на което с абсолютно мнозинство е взето решение да се основе
пожарникарско дружество в България. С решение № 385/13.09.1995 г. на Министерския
съвет този ден е обявен за Професионален
празник на служителите от структурите „Пожарна безопасност и защита на населението” при МВР. Традиционно той съвпада с провеждането в национален мащаб на Седмицата на пожарната безопасност, която тази
година протече в периода от 12 до 18 септември.
Сведения за организирана противопожарна защита в нашия регион има от 1938 г,
когато е построена сградата на противопожарната служба в Горна Оряховица. Тогава
пожарникарите са използвали единствения
за тогавашното време противопожарен автомобил Фиат 31. Развитието на службата в
следващите години е пряка функция на икономическото състояние в страната. Днес все
по-трудно се осигуряват безпроблемните дежурства с остарялата и амортизирана техника и оборудване. Почти винаги, поне един от
четирите автомобила на дежурство, е спрян
за ремонт, и само благодарение на безрезервната подкрепа на ръководители и специалисти от различни фирми в района и на
самоотвержения труд на огнеборците, гражданите винаги могат да разчитат на специа-

лизираната им помощ.
Изминалата година беше относително
добра за нашите огнеборци, а следователно
и за цялото ни общество. Броят на пожарите
не беше голям, природата също беше благосклонна. Дежурните екипи на РСПБЗН са
участвали в ликвидирането на 42 пожара с
материални загуби и на 116 пожара без загуби. Извършени са 15 аварийно спасителни
операции и една в помощ на други служби, а
лъжливите сигнали през изтеклата година са
11. Едни и същи остават най-масовите причини за възникване на пожарите, което свидетелства за все още ниската противопожарна култура на населението. Небрежността и авариите в старите и зле поддържани
електроинсталации продължават да вземат
своя дан от създаваните с труд материални
блага. Най-обезпокоителни обаче остават
умишлените пожари. И през тази година продължава тенденцията за решаване на лични
спорове и проблеми не с цивилизовани методи, а чрез палежи.
Жътвата през тази година премина с минимално нарушаване на законовите разпоредби и при по-добро спазване на противопожарните изисквания, което се очертава като постоянна тенденция. По този начин се постигна едно трайно намаляване на безкрайните пожари, предизвикани от безогледното
палене на стърнищата през предходните години.
За всички добри тенденции и за успешното развитие на Районнта служба „Пожарна
безопасност и защита на населението” заслугата не е само на огнеборците, а е резул-

тат от успешн ото и м
сътрудничество с различн и и н с та нции. Затова
екипът на
п р о т и в о п ожарната
слу ж ба изк аз ва н а й сърдечни
благодарности на Общинското ръководство, на
фирмите в района и на
службите, с
които си
сътрудничи,
за подкрепата, която безрезервно
оказват и за все по-голямото разбиране към
проблемите по обезопасяване на обектите.
Въпреки трудностите по пътя на професионалната си реализация, служителите работят добре за гарантиране сигурността на
населението. На 14 септември те с гордост
отбелязаха своя професионален празник.
В навечерието на празника си огнеборците се поздравиха и си пожелаха много здраве, щастие и безаварийна работа в бъдеще.
Кметът на общината д-р Гецова също ги
поздрави, като изпрати на началника на ра-

йонната служба г-н Георги Тодоров, поздравителен адрес, в който пишеше: „Повече от
век в редиците на противопожарните структури работят всеотдайно и с преданост доблестни и смели мъже, на които обществото
ни се възхищава. Бъдете все така отдадени
на своята работа, която е гарант за сигурността на гражданите. Пожелавам Ви преди
всичко здраве и много лично щастие, както и
високи успехи в нелеката Ви мисия за спасяването и защитата на населението. Честит
празник!”.

Д-Р ГЕЦОВА ПОДПИСА ДОГОВОР ПО ПРОЕКТ В ПОМОЩ
НА БЪЛГАРСКИ И РОМСКИ ДЕЦА В УЧИЛИЩЕ
От първи октомцеса на десегрегация в
ври започва изБългария” по проект „Заедно
пълнението на прода преоткрием нашето училиект в джулюнското
ще”. Общата стойност на проОУ „П.Р.Славейекта е 11 650.37 лв, от които
ков”. Той се реали500 лв. са собствени срезира с цел привлидства.
чане и интеграция
Периодът, през който трябна ромски деца в
ва да се реализира проекта е
училище. На 9 сеп8 месеца. Той ще стартира на
тември 2011 година
1 октомври 2011 година и ще
д-р Ивелина Гецоприключи към края на учебнава - кмет на община
та година - на 31 май 2012 г.
Лясковец подписа
Основната цел на проекта
договор в Центъра
е да се създаде благоприятна
за образователна
приемна среда за учениците
интеграция на децаот ромски и български произта и учениците от
ход в едно от общинските учиетническите маллища - джулюнското ОУ „П. Р.
цинства, за предСлавейков”. Тази цел ще
оставяне на фибъде постигната чрез участинансова помощ по
ето им в клуб „Заедно”, в койПК 33.8-2011 - „Подто ще изучават и пресъздават
помагане институционализирането на про- българските и ромски обичаи и традиции.

Предстои обучение на учителите за работа
в мултикултурна среда, също и работа с родителите чрез участието им в родителски
клуб и кампании.
Общи цели на проекта са: създаване и
утвърждаване на устойчива среда за личностно и социално развитие на учениците,
чрез подобряване и допълване на образователния процес с интересни и разнообразни дейности, ангажиращи свободното им
време. Ще бъдат организирани и занимания по фотография, чрез които ще се постигне траен интерес у ромските ученици
към изкуството. По този начин у тях ще се из-

градят умения за аранжиране на фотографски изложби и работа в екип, както и чувство
за естетически вкус. Особено важно е също,
чрез реализацията на проекта да се създаде траен интерес и доверие към училищната институция, както и мотивация за редовна посещаемост на учебните занятия, с цел
превенция от отпадане от училище на деца
от ромските малцинства.
Проектът се изпълнява с финансовата
подкрепа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и с помощта
на Ромски образователен фонд (РОФ).

ЛЯСКОВЧАНИ ЩЕ ОБМЕНЯТ ОПИТ
ИЗПЪЛНЯВАТ СЕ СЕДЕМТЕ ПРОЕКТА, С ШЕСТ СТРАНИ В ЕВРОПА
ФИНАНСИРАНИ В „ПАНАИР НА ДОБРИТЕ ИДЕИ”
Втори месец успешно се изпълняват малките проекти, финансирани в „Панаир на добрите идеи”. Финансираните 15 добри идеи
обединяват общности и заинтересовани
страни от общо 7 населени места на МИГтериторията и включват многообразие от
дейности за местно развитие, подобряване
условията на живот, облагородяване и опазване на жизнената и градската среда в малките населени места, развитие на творчески
и иновативни дейности за ангажиране на общественото внимание. Всички добри идеи
са пилотни граждански интервенции, привличащи широко обществено участие, допълнителни ресурси и съпричастност.
В село Джулюница е почистен двора на
училището, оформено е пространството за
фитнес на открито и са закупени спортните
съоръжения. В Козаревец е подготвено мястото за изграждане на пазара, където ще се
предлагат земеделските стоки. В Драгижево
се санират помещенията за младежки дейности и стартират ремонтните дейности. В

трите градски детски градини, спечелили
малките проекти, са изградени площите със
защитена природна територия, подготвена е
площта за спортна площадка, санирано е помещение за творческа работа с децата,
оформени са изложби и тематични експозиции. Инициативната група по ориентиране
успешно трасира нов маршрут за провеждане на състезания, като организира едното от
двете задължителни по проекта състезания
за купа Siven.
Всички малки проекти продължават своята реализация до края на месец декември
2011г. Печелившите идеи за проекти имат
важната задача да мотивират всички останали участници да генерират все поинтересни и добри малки проекти за следващото издание на събитието. Като основен резултат от реализирането на малките проекти
е трайно мотивиране и обединяване на хора
от различни сектори за генериране на идеи,
тяхното реализиране и партниране за постигане на устойчивост.

Сдружение „Граждани за обществени
инициативи Св. св. Петър и Павел” от град
Лясковец спечели проект по Програма „Учене през целия живот”. Проектът е с тема „Дейности, основани на учене и забавление:
предизвикателствата пред ученето през целия живот в дигиталната ера” и е финансиран с 11 000 евро по секторна програма „Леонардо да Винчи”. Партньори на сдружението
са университети от Великобритания, Португалия и Полша, както и неправителствени
организации от Австрия, Италия и Турция.
Предвидените дейности ще се реализират
през следващите две години - до 2013 г.
Партньорството има за цел да споделя
знания и добри практики в областта на наймодерните и ефективни начини на преподаване, а именно учене с използването на иновативни информационни и мултимедийни
технологии с акцент върху електронното обучение, игри и симулации.
Проектът ще бъде насочен към младите
хора и хората с увреждания, които са запознати с информационните технологии, но нямат познания за това как да ги използват за
обучение и професионално развитие. Полза
от дейностите по проекта могат да имат и висококвалифицираните професионалисти,

които имат нужда от развитие и адаптиране
към най-новите дигитални технологии. Работата на екипа на сдружението ще бъде насочена основно към хората в неравностойно
положение, които да получат шанс за социално включване, чрез използването и прилагането на нови технологии в подкрепа на кариерното им ориентиране и надграждащо образование.
Проектът предвижда провеждането на
обучения, създаването на интернет страница и международни срещи, с акцент върху
различни тематични области на новите технологии. Той ще насърчи обучители и педагози да обогатят методите за преподаване и
обучение, чрез превключване на фокуса от
традиционните към иновативните методи,
както и чрез разширяване на електронното
обучение, използването на игри и симулации.
Благодарение на мултинационалния аспект на този проект, всеки участник ще има
възможност да открие какво се прави в различни европейски страни по този въпрос,
тъй като ще се обменят опит и идеи, които
ще им дадат възможност да изпробват нови
потенциални начини за разпространение на
учебното съдържание.
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НАШИ ТУРИСТИ ПОСЕТИХА
Продължава изпълнението на дейностите по проект „Хората в неравностойно МЕСТНОСТТА ПЕТРОВА НИВА
положение на територията на община Лясковец - равни и независими”
Европейски
съюз

„Инвестира във вашето бъдеще”
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, схема BG051PO001-5.2.07 “Грижа в семейна среда за независимост и
достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” - фаза 3
Проект „Хората в неравностойно положение на територията на Община Лясковец - равноправни и независими” Договор BG051PО001-5.2.07-0115-С-0001
Европейски
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013,
социален фонд
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

От 1 януари 2011 г. в Община Лясковец се реализира проект „Хората в неравностойно положение на територията на
Община Лясковец - равни и независими” - договор № BG
051PO001-5.2.07-0115-С-0001 по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.
Общата стойност на проекта и размера на безвъзмездната финансова помощ е 140 480,72 лв. Продължителността
му е 14 месеца и дейностите му приключват на 29.02.2012 г.
Партньор на Община Лясковец в изпълнение на проектните дейности е Сдружение „Граждани за обществени инициативи „Св.св. Петър и Павел” гр. Лясковец.
От началото на календарната година, в продължение на
девет месец, се реализират дейностите по проекта. Първите два месеца бяха подготвителни, свързани със самото
предоставяне на социалните услуги.
Вторият етап от изпълнението на проекта е свързан с
предоставяне на социалните услуги „Социален асистент” и
„Домашен помощник - с продължителност 12 месеца, считано от 07.03.2011 г. Вече близо седем месеца 82 лица се
възползват от двете социални услуги в общността.
Потребителите са лица с увреждания и/или самотно живеещи лица. По населени места са разпределени в гр. Лясковец 27 ползватели на услугата, в Джулюница са 17, в Добри дял - 14, в Драгижево, Козаревец и Мерданя потребителите са по 8. Социалните услуги се предоставят от 33 лица, наети съгласно Кодекса на труда и българското законодателство. Наети са 4 лица, които предоставят социалната услуга „Социален асистент”, като двама са в град Лясковец и по
един в селата Мерданя и Джулюница. Наетите лица, предоставящи социалната услуга Домашен помощник са общо
29 за общината - в град Лясковец са 7, в Джулюница - 6, в Добри дял - 5, в Драгижево и Козаревец - по 4, а в Мерданя са 3

Европейски
съюз

лица.
Във връзка с изпълнение на проектните дейности през
месец юли 2011 година се състоя второто поддържащо обучение на наети лица, предоставящи социалните услуги.
През август се проведе и втора супервизия на изпълнителите на социалните услуги, в съответствие с изискванията и
нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги, съгласно българското законодателство. Супервизията направиха двама експерти, наети по проекта. За
целта те проведоха срещи-разговори с наетите лица, които
да спомогнат за повишаване на професионалната компетентност, за снемане на напрежението в трудни работни ситуации и мотивиране на изпълнителите на социалните услуги.
Продължава и провеждането на консултации на потребителите и членове на техните семейства с психолог. Целта
на работата на психолога е промяна в мирогледа на потребителите и възможност за социалното им включване в обществения живот.
С реализацията на проекта се провежда и информационна кампания, с цел запознаване на обществеността с целите
и дейностите по проекта, неговата продължителност, размера на безвъзмездната финансова помощ, запознаване със
социалните услуги, от които могат да се възползват целевите групи и т.н. Публичността се осъщестява, чрез периодични публикации в местни вестници, излъчване на материали
за печатните и електронни медии, отпечатване и разпространение на рекламно-информационни материали и др.
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Лясковец носи цялата отговорност за
съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства
не може да се приема като официална позиция на Европейския съюз или
Агенцията за социално подпомагане.

Агенция за социално подпомагане, Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване”
Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „ Алтернативи”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Инвестира във вашето бъдеще”

Европейски
социален фонд

Д-р Гецова бе на среща-разговор на социална тематика
Вече 10 месеца се реализира Проект „Подкрепа за достоен живот”, „Алтернативи”, Договор
BG051РО001-5.2.09-0001-C0001, в община Лясковец. Сключени са 15 договора с лица за социалната услуга „Личен асистент” от град Лясковец и
селата Джулюница, Мерданя и Драгижево. В Лясковец се обслужват 6-ма възрастни и 4 деца, в
Мерданя - 3-ма възрастни и 1 лице в село Драгижево.
На личните асистенти е осигурена заетост до
7 март 2012 г., когато ще приключи реализацията
на проекта. В общността, освен социалната услуга „Личен асистент”, на територията на община
Лясковец се предоставят и услугите „Социален
асистент” и „Домашен помощник”. Това става благодарение на спечелен проект с наименование
„Хората в неравностойно положение на територията на Община Лясковец - равни и независими”. Целта е създаване на условия за подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи лица. Териториално проектът обхваща жителите от цялата община, като целевите
групи, които се възползват от двете социални услуги са общо
82-ма потребители. Наетите лица са 33-ма души, като 4 от
тях са социални асистенти, а 29 са домашните помощници.
Във връзка с изпълнението на тези социални проекти,
екипът по тяхното управление организира среща-разговор
на ангажираните със социалните услуги лица с кмета на общината д-р Гецова. Срещата се състоя в Центъра за младежки и социални дейности и в нея се включиха с голям интерес всички заинтересовани лица. Целта беше на място и отблизо да се обсъдят всички въпроси, свързани с текущите
проекти, да се проучи как се изпълняват от наетите лица дейностите по услугите „Личен асистент”, „Социален асистент” и
„Домашен помощник”, какви трудности срещат обгрижващите лица и какво е мнението им за тези социални проекти, които общината е спечелила и се изпълняват на територията на
града и селата вече за втори път.
С встъпителните си думи д-р Гецова подчерта, че найважното за нея и екипа, свързан със социалните дейности, е
да има положителен резултат от усилията, които общината
полага за печеленето на такива проекти, с помощта на които
се облекчава животът на нуждаещите се граждани. Пред
всички присъстващи тя каза, че администрацията вече има
отличен опит в разработването на проекти и ще продължи в
тази насока, за да се реализират социалните услуги ползотворно винаги, когато има отворена възможност за кандидатстване. Тъй като всички ползватели са усетили големите
плюсове и облекчения начин на живот, те споделиха, че се
страхуват от приближаващия краен срок на услугите, когато

Наши туристи, представители на клуба на
пенсионера
„Мазневска чешмичка”, членове
на клуба на инвалида и граждани
от община Лясковец посетиха
емблематичната за българите
местност Петрова нива. Едноим е н н ата м е стност е едно от
най-значимите
исторически места в Странджа
п л а н и н а . Ту к
през 1903 година се взема решението за вдигане на Илинденско-Прео б р а ж е н с к ото
въстание в Източна Тракия. Местността е поставена в
списъка на 100-те национални туристически обекта.
Близо три десетилетия след Освобождението на България големи части от югоизточната част на страната остават
поробени. По времето на Илинденско-Преображенското
въстание се провъзгласява Странджанската Република.
Въстанието няма никакви шансове за успех. Непокорните са
зле въоръжени, огромната турска войска е съвсем наблизо и
е готова да ги смаже, но духът и жаждата за свобода надделяват над разума. След 26 дни бунтът е удавен в кръв - 26 села са изгорени, избитите са хиляди.
В края на 50-те години на миналия век на Петрова нива е
изграден паметник в памет на воеводите, които са дали живота си за единна и обединена България. От тогава всяка година в предпоследната събота на август на Петрова нива се
събират десетки хиляди българи, дошли да почетат паметта
на загиналите във въстанието.
В чест на 100-годишнината от избухването му, през 2003
г. е построена църквата „Света Петка”. На Петрова нива има
и уредена музейна експозиция, която разказва за героичните събития, чрез богат снимков материал, експонати и документи. Всяка година по време на събора в местността се отслужва заупокойна молитва в памет за загиналите, провежда се заря - проверка, а тържествата приключват с богата
фолклорна програма, в която вземат участие състави от цялата страна.
Участниците в заверата отдавна ги няма, но потомците
им ежегодно са тук и свеждат чела пред подвига им.
Тези святи места бяха посетени от лясковската група и с
това нашите съграждани засвидетелстваха своето уважение и почит към падналите ни сънародници, отстоявали правото на страната ни да бъде свободна и независима. Това бе
и поредното доказателство за патриотизма на лясковчани и
за преклонението им към историята на българския народ.

ПЕТИМА ЛЯСКОВЧАНИ
ИЗКАЧИХА ВРЪХ БОТЕВ

приключва изпълнението на проектите. В разговора се включиха и лица в неравностойно положение, дошли да благодарят лично на кмета на общината. Маргарита Големанова от
Мерданя, която от години е прикована на инвалидна количка, сподели колко песимистично е погледнала на услугата в
самото начало и колко добре се чувства сега, разчитайки изцяло на помощта и ежедневните грижи, които й се предлагат.
Тя благодари на д-р Гецова за радостта, която дава на толкова много хора, за активната социална политика, която води и
за голямото разбиране, с което тя се отнася към проблемите
на хората в неравностойно положение.
От своя страна кметът на общината изказа благодарност
към всички наети лица, с чиято помощ хората в неравностойно положение преодоляват трудностите в ежедневието си.
Благодари за техния професионализъм, отговорност, съпричастност, за доброто партньорство и желанието за участие в
такива социални проекти. „Огромна благодарност за добросъвестното Ви отношение към работата и най-вече за чисто човешката ангажираност и волята, която проявихте, изпълнявайки своята високохуманна мисия. Мисията на човешките същества на този свят е да бъдат благородни, и аз
съм радостна, че помагайки на своите съграждани, и в бъдеще ще можем да градим отлично социално поведение в нашата община, именно с подобни добротворни дела и полезни инициативи за нуждаещите се Ваши близки и съграждани” - това гласеше посланието в благодарствените адреси,
които д-р Гецова връчи на 15-те лични асистенти и на 33мата социални асистенти и домашни помощници.

Петима високопланински катерачи, членове на клуб туристи-ветерани „М. Москов”, изкачиха успешно първенеца
на Стара планина - връх Ботев. Изкачването на легендарния
връх, с височина 2376 м. стана на 2 септември, като групата
преодоля маршрута към върха, преминавайки през опасни
участъци на сантиметри от страховити пропасти. Това обаче
не попречи на запалените туристи да покорят третия по височина връх в страната ни.
За това свое начинание туристите споделиха, че изпитват истинско удовлетворение от изкачването, но то крие и
много рискове. Те са доволни, че са успели да се преборят с
физическите трудности, но един турист винаги трябва да
знае какви сюрпризи може да му поднесе природата.Този
връх е третия по височина след Мусала и Вихрен, но е
първия по трудност в преодоляването. Затова и в базата на
планинската спасителна служба винаги са нащрек за опасностите. Нашите туристи разказаха още, че са впечатлени
от добре поддържания каменен заслон „Ботев”. Там всички
катерачи могат да разчитат на грижите на хижаря и на денонощната радиостанция, с която са в постоянна връзка с планинската спасителна служба.
Поради бързо влошаващото се време, групата на лясковските туристи е престояла съвсем за кратко на върха - само
за бърза почивка и за да се отърси от силното вълнение. И петимата участници в трудното, но щастливо начинание са доволни от осъщественото. Доволни са, че когато човек мобилизира сили и вярва в собствените си възможности, може да
достигне до всякакви върхове.Така е не само в изкачването
на географски най-високите точки, така е и в живота.

Общинска хроника

ЛЯСКОВЕЦ

ЗАПОЧНА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

В празничния 15 септември тържествено бе открита новата учебна година във всич-

химн, издигане на трибагреника и внасяне
знамето на училището. С „Добре дошли и на
добър час” бяха посрещнати всички ученици в градските училища и в джулюнското основно училище. Директорите на
учебните заведения, общинското ръководство и гости приветстваха децата,
техните учители и родители. Поздравителни адреси към учащите се изпратиха
депутатът Христо Христов и началника
на регионалния инспекторат Розалия Личева.
Кметът д-р
Гецова беше
гост на найголямото школо в общината
- СОУ „Максим
Райкович”. Наред с хубавите
пожелания за
зд р а в е и
ус п е ш н и р езултати през
учебната 20112012 година, др Гецова изказа и своето задоволство от

добре свършената работа по обновяването
и модернизирането на материалната база в
общинските училища.
Освен освежаване на класните стаи, подмяна на врати, подови настилки и т.н. , в
учебните заведения на територията на община Лясковец в първия учебен ден официално бяха открити столовите помещения за
хранене на децата. Те са модерно оборудвани с чисто нови мебели - масички и столове, като са спазени всички изисквания за

здравословно хранене и хигиенен контрол.
В гимназията е оборудвано кухненско помещение, където на място ще се приготвя храната, а в останалите три училища обслужваща фирма ще я доставя предварително приготвена. От тази услуга имат право да се
възползват всички ученици, като за децата
от най-малките класове и пътуващите ученици храната е напълно безплатна, а част
от цената на купоните за останалите деца
се поема от училището и от общината.
Освен това в първия учебен ден учащите се бяха зарадвани с подаръци. Всички
първолаци получиха лакомства и послания
от ръководството на ПП ГЕРБ, а на поголемите ученици от втори до шести клас

ки общински училища. И в четирите общински училища началото на
поредната учебна
г о д и н а б е
съпътствано с
глъч в училищните дворове, с песни и музикални изпълнения.
По традиция
вълнуващия 15
септември започна под звуците на
националния

стр. 4
Схема BG051PO001-5.2.06
„Социални услуги за социално включване”,
Договор BG051PO001-5.2.06-0134-C-0001
Европейски съюз
Европейски
„Пълноценен живот и грижа за
социален фонд
възрастните хора в община Лясковец,
чрез създаването на Дневен център”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд
на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!

Певческата група на
дневния център с награди
от фолклорен събор

През месеците август и септември потребителите на Дневен център за възрастни хора имаха различни по съдържание и цел
участия и пътувания.
В рамките на проектните дейности представители на центъра от самото му създаване участват в певческа група. Групата се
включи и представи успешно общината ни в
юбилейното 30-то издание на престижния национален събор за автентичен фолклор „От
Тимок до Вита”. Той се състоя на 27-ми и 28ми август в с.Черни вит, община Тетевен.
Във формата взеха участие самодейци от цялата страна, а специален гост на събитието
бе доцент д-р Веселка Тончева от Института
по етнология и фолклористика. Именно тя
оценяваше всички участници и даваше препоръки към тях.
От фолклорния форум лясковските изпълнители се завърнаха с грамота за участие и с награда за най-вкусно приготвена традиционна гозба. По статут събора предвижда задължително да бъде донесено и представено за дегустация поне едно характерно
за съответния район ястие. Комисия оценява кулинарните изделия и присъжда награди. Така нашите майсторки от дневния
център грабнаха специалната награда на журито за типичната за региона ни гозба - „Лясковски гювеч”.
включително, община Лясковец със съдействието на г-жа Теодора Калейнска от
Европейски информационен център-В.
Търново, бяха раздадени ученически помагала и книги.

ВОКАЛНА ГРУПА „АЛЕН БОЖУР” ПРОСЛАВЯ СЕЛО ДЖУЛЮНИЦА

Джулюнск ата
п е вч е с к а г р у п а
„Ален божур” е
създадена преди повече от 10 години и
функционира като
вокална група към
клуба на пенсионера „Златна есен”.
От месец март 2011
г. с дейността и изявите си преминава
към НЧ „Пробуждане-1896”.
Този състав от
ентусиазирани жени, с младежки дух
и искрица в очите за
всичко българско и
родно, израства в годините и днес е на
много добро певческо ниво, като репертоара му се обновява непрекъснато и включва стари градски песни, хайдушки песни и народно пеене.
От началото на тази година, съвместно с
читалището, групата започва дейност с младия и талантлив художествен ръководител
Петър Георгиев, с когото отработва и изучава песни от изворния фолклор. Наред с упоритата подготовка, съставът взема активно
участие и във всички мероприятия и
тържества, организирани от читалището.
Не спират и участията в различни фестивали и събори не само в региона, но и в цяла
България, като понякога изявите на самодейците достигат до три в рамките на един
месец.
Задружни, дисциплинирани и винаги

Издава Община Лясковец

разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

лъчезарни и скромни жени подхождат сериозно и отговорно към следващото си участие, а именно - фестивалът за изворен фолклор в село
Черни Вит.
Дългият път до там не е пречка
за участничките, тъй като песетна е
в душата и в сърцата им и през цялото време се пее, докато автобусът
пристига в сърцето на Балкана. А
тук, природата в Тетевенския Балкан е уникална - околните баири гордо са извисили чела към висините,
докато през гръдта им се вият укро-

усмихнати, с бодър дух и силен
пламък в очите - така излизат на сцената и въодушевяват публиката с позитивното си излъчване 13-те певици. Само преди броени дни населението на Джулюница бе застинало
пред екраните и с огромно вълнение
и гордост следеше участието на фолклорната група в предаването „От
българско - по-българско”. За историята на родното село, за видните
джулюнски личности, за отличното
народно пеене, нашите „момичета”
получиха едно голямо заслужено
„Браво”!
Без да се главозамайват от успеха, тези

тените води на Черни Вит. Вековните ели и
каменната сцена, досами брега на реката,
предават авгр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
тентичност
e-mail: obshtina@lyaskovets.net , web: www.lyaskovets.net
на фестива-

ла, а огньовете с врящите курбан-гозби в казаните - самобитността на българина.
Организирането на такива събори и фестивали на народното творчество се прави с
една единствена цел - да се запазят и съхранят традициите, обичаите и фолклора. А традициите са онова, което ни кара да се чувстваме българи.
Във фестивала „От Тимок до Вита” групата ни се представи отлично. В програмата
се включи с индивидуално изпълнение и
ръководителят на певиците Петър Георгиев. С песента „Мама Стояну думаше”, младият талант буквално разплака публиката.
Джулюнските
сладкопойни самодейки участваха и в
кулинарната надпревара на празника. Булгурникът на
Димитринка Иванова , к о й то м е с е ц
преди това бе отличен с награда за найавтентична рецепта
в кулинарния фестивал „Пъстра трапеза”, отново спечели
грамота, а пълната
със зеленчуци кошница, богато аранжирана в стил „Наше
село”, заслужено обра овациите на публиката и журито.
Амбициите и желанието за развитие
на певческата група,
за обогатяване на репертоара и разширяване полето на изявите, не спират до тук. Репетициите продължават да текат усилено до
следващото им участие, до следващия фестивал.

