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Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА ВЛЕЗЕ В ТРЕТИ МАНДАТ КАТО КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА Е НОВИЯТ КМЕТ
НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ. В местните избори за кмет на община Лясковец тя се яви с
подкрепата на коалиция „Обединение”, в която участват партиите „ГЕРБ”, „ДСБ” и
„Български социалдемократи”. Първият й
мандат като кмет беше в периода 1999-2003
година, вторият си мандат спечели, издигната от Обединение ГЕРБ-ДСБ-ССД-ЗНС през
2007 година. Този трети мандат тя спечели безапелационно още на първи тур, като за нея
гласуваха 3463 гласоподаватели. 3067 избиратели дадоха своя глас за д-р Гецова за
предишния й мандат. През 2007 година тя се
бори за кметския стол с още осем кандидата,
този път опонентите й бяха петима. От раз др Гецова спечели местни избори 2011 с почти
53%. Втори остана кандидатът на коалицията „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”, ВМРО – БНД и НДСВ” - Христо Милев с 18.46%, а трети в резултата е Христо
Стателов, кандидат на коалицията между
БСП и Партия на зелените, следван от Петър
Зангов – издигнат от ПП „Ред, законност и
справедливост”.
Д-р Гецова бе единственият спечелил
още на първи тур кандидат за кмет на община, издигнат от ГЕРБ от общо 10-те във великотърновска област. „ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЪМ
БЛАГОДАРНА НА МОИТЕ СЪГРАЖДАНИ ЗА
ТОВА, ЧЕ ТАКА БЕЗАПЕЛАЦИОННО МИ
ДАДОХА ПОДКРЕПА ЗА ВТОРИ МАНДАТ.
Радвам се, че избраха разума и вярната посока за развитие на нашата община. Напълно съзнавам, че това
от днес ме прави още поотговорна за тях, защото тази
безспорна победа носи много
ангажименти и лична отговорност”, бяха първите думи на д-р
Ивелина Гецова, която получи
правото да управлява община
Лясковец още на първия тур. Тя
призна, че научила първите резултати за общината в два часа
през нощта и от тогава приема
поздравления. „Направихме
много през изминалите четири
години и всичко правихме заедно. Надявам се и останалите
идеи, които аз и екипът ми имаме за Лясковец, да получат
същата подкрепа. И започваме
с един мащабен проект за старото кино. Това е нещото, което
не успях да свърша в първия
мандат. Става дума за доста голям проект по Програмата за
трансгранично сътрудничество. Искам да
превърнем тази стара сграда в комбинирана
административна сграда, в която да има информационен туристически център и изложбена зала. Идейният проект е готов и ще работим заедно с Румъния.
Освен в Лясковец д-р Ивелина Гецова е
безспорен победител и в Козаревец, където
събра най-много гласове от избирателите.
„Хората там ми върнаха жеста за изминалите
четири години, в които в това село вложихме
повече от 1 млн. евро инвестиции по европейски проекти”, коментира вота на козаревчани д-р Гецова.
На първи тур с 85 % и 420 гласа доверието на козаревчани спечели за трети пореден
път Парашкев Парашкевов. За предишния
мандат и сега той се яви издигнат от инициативен комитет, а за първия си мандат бе кандидат на Партия „ВМРО - Българско национално движение”. Втори и трети мандат Парашкевов печели с над 80%, което показва,
че жителите на селото напълно го подкрепят
и той е един от най-желаните управници.
В останалите четири села на община Лясковец се наложи населението да отиде за втори път до урните. На втори тур в найголямото – Джулюница, се съревноваваха
Йордан Йорданов и Тодор Тодоров – представители на Обединение ГЕРБ, ДСБ и
„Български социалдемократи” и коалицията

„ЗС „Александър Стамболийски”, ВМРО –
БНД и НДСВ”. Те останаха за балотаж след
борба с още четирима
кандидати. С малка
преднина съревнованието за кмет в наймногобройното по население село, спечели
Тодор Тодоров. Този
резултат определи и
единственото различно управление на фона на общинския
център и останалите
общински селища. В
Мерданя, Добри дял и
Драгижево балотажите показаха победа за
кандидатите на „Обединение ГЕРБ, ДСБ и
„Български социалдемократи”. Единствено от селата, в Добри дял
управник ще бъде дама - Виолета Райкова,
която се бори за мястото с Росен Иванов,
представен от втората по сила в местния парламент коалиция. Същата опозиция на втори
тур имаше и в Драгижево. Там с преднина от
3% победа завоюва Цоньо Трънков, издигнат
от „Обединение ГЕРБ, ДСБ и „Български социалдемократи”. Негов противник беше досегашния кмет на селото Илия Илиев, предста-

вен от
коалицията „ЗС
„Александър Стамболийски”,
ВМРО – БНД и НДСВ”. Много
по-убедителна е победата в
Мерданя, където по-голямата
част от жителите предпочетоха
кандидата на ГЕРБобединението. На втори тур
мерданчани трябваше да избират между представители на Коалиция „Единни за общината БСП - Зелена партия” и „Обединение ГЕРБ, ДСБ и „Български
социалдемократи” – съответно
между Стоян Петров и Марин
Люцканов. Убедителна победа
с близо 100 гласа повече постигна Люцканов, който ще управлява Мерданя. Той пое поста от дългогодишния кмет
Стефан Драгански, който скоро навърши пенсионна възраст и не пожела да се кандидатира за пореден мандат. По същия начин отвод
си направи и досега управлявалия Добри
дял Димитър Василев, който през следващите четири години ще работи в полза на селото си не като кмет, а от позицията на общински съветник. Той е доайенът в новия местен
парламент – най-възрастния общински
съветник.
ДЕВЕТ ОТ ОБЩО 17-ТЕ МАНДАТА В
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА ЛЯСКОВЕЦ СА НА

КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИЕ - ГЕРБ, ДСБ И
БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”, показаха резултатите от вота на гласоподавателите. Четири места има к оалицията
„Александър Стамболийски”, ВМРО – БНД и
НДСВ и тя печели позицията на втора сила в
местния парламент. Досега втори по сила в
лясковския общински съвет бяха представителите на Българска социалистическа партия, подкрепена от ЗС „Ал. Стамболийски”. В
местни избори 2011 последните две участваха разделени – подкрепени от други партии и всяка със свои кандидати. В новия местен парламент коалиция „Единни за общината”, съставена от БСП и
„Зелената партия” печели само с два мандата. С двама общински съветници влиза и
РЗС. Новите 17 съветници, които ще защитават интересите
на гражданите на община Лясковец са: Ангел Ангелов, Даниела Арабаджиева, Даниела Николова, Димитър Дервишев, Димитър Димитров,

Иван Русев, Иван Вълчев, Костантин Катъров, д-р Людмил Гецов, Мариан Атанасов, Николай Кожухаров, Петър Зангов, Румен Стойков, Румен Карагеуров, Сергей Добрев, Спиро Петров и Христо Милев.
ТЪРЖЕСТВЕНАТА ПЪРВА СЕСИЯ И
ПОДПИСВАНЕТО НА КЛЕТВЕНИТЕ ЛИСТИ
СЕ СЪСТОЯ НА 7 НОЕМВРИ. Точно седмица
след втория тур новите общински съветници,
кметът на общината д-р Гецова и петимата
кметове на селата положиха клетва и така
официално встъпиха в длъжност. На заседанието на новосформирания лясковски общински съвет присъства лично областният

управител доц. д-р Пенчо Пенчев, който извърши официалната церемония.
Сред гостите бяха и двамата депутати
Христо Христов, Мирослав Петков, както и представители на бизнеса – инж.
Банков, Милко Дългичев, Александър
Геранлиев, също почетни граждани,
служители на администрацията и др.
След като звучаха националния химн
и този на град Лясковец, и съветници,
и кметове изрекоха клетвените думи:
„Заклевам се в името на Република
България да спазвам Конституцията и
законите на страната и във всичките
си действия да се ръководя от интересите на гражданите от лясковска община и да работя за тяхното благоденствие.” Председателят на общинската избирателна комисия Тихомир Тодоров връчи на общинските съветници,
на д-р Гецова и на селските кметове
удостоверенията за избор. С встъпването си в длъжност д-р Гецова отново
взе в ръце, както е прието по протокол, хералдическия символ на града – ключа. За разлика от други кметове, на нея не й се наложи
предшественик да й го предава. Тя влезе в
своя трети мандат и със символичен подарък
от общинска администрация – ножица, с която служителите й пожелаха да реже още много ленти при откриването на нови и нови обекти.
След като беше положена клетвата, заседанието пое да води доайенът на съветниците - 70-годишният Димитър Василев от групата на мнозинството. Спазена бе традицията
най-възрастният от местните парламентаристи да води процедурата по избирането на
председател. Всичките 17 съветници пуснаха бюлетини и с таен вот избраха бъдещия си
у п р а в н и к . П р ед л ож е н и ето Д а н и ел а
Арабаджиева да бъде новият председател
на общинския съвет бе прието с 10 гласа „за”.
На първото заседание бе направен и избор
за сформиране на временна комисия, която
ще работи по подготовката на правилника за
организацията и дейността на Общински
съвет-Лясковец.
Новоизбраният председател – 44годишната Даниела Арабаджиева благодари
на своите колеги за гласуваното доверие. От своя предшественик Петър Славчев тя
прие, както поздравления, така и плакета, с който Съвета
на Европа неотдавна удостои
община Лясковец. На стените
на дванадесетстенната прозрачна фигура са изобразени
12-те основни принципа за
добро и ефективно управление. Освен кристалния приз,
удостоверяващ етикета на
Европа за успешно местно
управление, новият председател наследи от доайена на
предишните съветници и местния парламентарен звънец,
за да въдворява ред в залата,
ако се наложи. И тъй като обществеността отдавна познава Даниела Арабаджиева като изключително ерудиран и
отговорен човек, свикнал да
поддържа отлична дисциплина сред учениците, последния подарък може
да не влезе в употреба. През следващите четири години Даниела Арабаджиева ще ръководи най-важните хора, които трябва да вземат най-разумните решения за съдбата на
гражданите от лясковска община. Иначе до
сега всички я познаваха като дългогодишен
преподавател в начален курс, взискателен,
добър и грижовен учител на децата. Наред с
тази си дейност, през последните четири години тя съвместяваше с голямо чувство на отговорност и работата на общински съветник и
председател на постоянната комисия по образованието.
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СЕЛО ДОБРИ ДЯЛ Е ВЕЧЕ С ВТОРА СТОЛЕТНИЦА ПОЖАРНИКАРИТЕ ЗА НОВИЯ ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН

В деня на
един от найпочитаните
български светци – Св. Иван
Рилски Чудотворец, е родена баба Мария Матева. Родена е на
този хубав ден
точно преди
един век – през
1 9 11 г о д и н а .
Стотният рожден ден на баба
Мария, която от
20 години живее
в Добри дял и е
жител на селото
и на община Лясковец, бе уважен
от вр. и. д. кмет
на община Лясковец Георги Петров. В празничния ден той
пристигна в дома на възрастната жена, за да
я поздрави лично за стотния й рожден ден.
Своите поздравления и подаръци поднесоха и вр. и. д. кмет на кметство Добри дял Георги Стоянов, представители на добридялското читалище и селския клуб на пенсионера,
съседи и близки приятели от селото. Да зарадват възрастната жена за 100-годишния й
юбилей бяха пристигнали и нейните приятелки от Златарица, където е живяла на младини.
На вратата гостите бяха посрещнати от
80-годишната дъщеря на столетницата Дочка, която се грижи за нея. Тя разказа на посетителите, колко чувствителна и добра е баба
Мария и как с любов се е грижила не само за
децата си, но и за шестте си внука. Въпреки

възрастта си, баба Мария Матева добре
знае, че в Чехия има и няколкомесечно праправнуче, което не е виждала още, защото е
далеч. В голямата чувствителност на старицата се убедиха и гостите, защото почти през
цялото време, слушайки пожеланията им, тя
ту се разплакваше, ту кимаше в знак на благодарност.
Освен пожелания, вр. и. д. кмет на община Лясковец поднесе на юбилярката и подаръци – парична премия, цветя и торта със
свещички с цифрата 100.
Това е втората столетница, която живее в
село Добри дял. Преди четири години по
същия повод общинското ръководство зарадва с парична награда и торта друга
възрастна жена в Добри дял - баба Фрона
Ефтимова, която е вече на 104 години.

Във връзка с новия отоплителен период,
ръководството на РСПБЗН гр. Горна Оряховица напомня основните правила за монтаж, безопасна и безпроблемна експлоатация на димоотводите и отоплителните уреди:
Фугите на зиданите комини задължително се измазват по цялата височина на комина. Горими конструкции /дървени греди, ребра, каси на врати, покривни обшивки и др./ се
предвиждат на разстояние най-малко 10 см.
от телата на комините. Ако допирането е неизбежно, коминът трябва да е измазан с негорима мазилка с дебелина най-малко 3 см. Не
се допуска включването на димоотводните
тръби в комините вертикално през подовите
конструкции. Металните комини се предвиждат на разстояние от горимите елементи на
сградата най-малко 1,5 пъти от диаметъра
на комина, но не по-малко от 30 см. За недопускане на произшествия е необходимо печките на твърдо гориво да са технически изправни: облицовани отвътре с огнеупорни
тухли, със здрави скари и вратички и да са поставени върху негорими подложки. Те трябва да са отдалечени на не по-малко от 80 см.
от горимите облицовки и материали.
Абсолютно се забранява разпалването на този вид печки с леснозапалими течности.
Електрическите нагревателни и отоплителни уреди се поставят на негорима подложка
и на безопасно разстояние от горимите материали. Не се поставят електрическите печки
в близост до леглата! Особено важно е това
правило да се спазва от трудно подвижните
хора и тези, които ги обслужват. Ако електроинсталацията е стара, не бива да се включват едновременно всички електрически прибори. Патроните на електрическите предпазители, се сменят само със стандартни. Не
трябва да се използват неизправни и не-

стандартни електрически отоплителни уреди, както и да се оставят работещи без наблюдение. Тези, които ползват газови прибори, трябва да знаят, че поставянето им в помещения под нивото на терена е опасно и поради това е абсолютно забранено. Монтирането на тези уреди трябва да се извършва от
специалисти, преминали специален курс и
запознати с инструкциите за безопасност. Необходимо е строго да се спазва последователността при паленето на газовите уреди:
първо се поднася огнеизточникът, след което се пуска газта. Бутилките за съхранение
на газ, които се използват, трябва да са технически изправни, а тяхното зареждане или
подмяна да става само в оторизирани пунктове.
Родителите не бива да възлагат на децата да палят сами печките, или друга дейност,
свързана с използването на различни огнеизточници. Опасно е да се сушат дрехи и други текстилни материали, лесно запалими
върху печките.
За безпроблемна експлоатация е необходимо всяка година преди началото на отоплителния сезон да се извършва профилактично почистване на комините от натрупаните сажди и измазване на отворените фуги.
Това се извършва и по време на отоплителния сезон, ако са възникнали проблеми като
намаляване на „тягата”, изпускане на дим
през отворени фуги и други подобни. Горимите отпадъци и ненужните вещи, струпани
в подпокривните пространства следва да се
отстранят. Те от една страна са предпоставка за лесно възникване на пожар, а от друга сериозно затрудняват гасителната дейност.
„Нека с общи усилия, спазвайки основните противопожарни правила и норми да намалим рисковете за нас и имуществото ни”,
апелират служителите от пожарната.

ЗА ЧЕТВЪРТА ГОДИНА СТАРТИРА УСЛУГАТА ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ

От 1 октомври 2011 г. в община Лясковец за четвърти пореден път функционира
за социално слабите граждани „Обществената трапезария”. Проектът се финансира
от софийския социален фонд „Социална закрила”.
Обществената трапезария има за цел
да облекчи живота на хората от социално
слабите слоеве и на хора с увреждания, които живеят на територията на град Лясковец, като им осигури топъл обяд. Средствата, отпуснати за разкриване на трапезарията са за два месеца – от 1 октомври 2011 г.
до края на ноември 2011 година. Капацитетът е отново 30 потребители, а териториалния обхват се запазва същия - територията на град Лясковец. Обществената трапезария осигурява топлия обяд всеки делничен ден, като приготвянето и разпределението на храната се извършва от работещите служители в Домашния социален пат-

ронаж. Партньори по проекта са Областния съвет на БЧК - В. Търново и Сдружение „Граждани за обществена инициатива
Св. св. Петър и Павел”.
Общата стойност на средствата, отпуснати от фонд „Социална закрила” са в размер на 2 838 лв. Средствата в размер на 2
580 лв. са за хранене на 30 лица за 43 дни
през първите 2 месеца от предоставяне на
социалната услуга - по 2 лв. за храноден и
10% от сумата, в размер на 258 лв. за режийни разходи - вода, почистващи препарати и канцеларски материали. Средствата, осигурени от община Лясковец са за
електроенергия, необходима за приготвяне на храната, средства за възнаграждение на наето лице по граждански договор
като кухненски работник. Областният
съвет на БКЧ - В. Търново участва с
безвъзмездно предоставени хранителни
продукти.

Сдружение „Граждани за обществена
инициатива Св. св. Петър и Павел”- Лясковец се включва в дейност „Популяризиране
на проекта”, чрез провеждане на консултации на хората с увреждания и другите целеви групи, обхванати от проекта. Сдружението също помага и на комисията, която прави подбора на бенефициентите. Проектът
се управлява от специален екип, в който са
включени представители на Домашен социален патронаж гр. Лясковец и представител на Сдружение „Граждани за обществена инициатива Св. св. Петър и Павел”- Лясковец. Същият е изработил и Правилник за
дейността на Обществената трапезария,
чрез който са определени и бенефициентите на новата социална услуга.
Бенефициенти са лица и семейства на
месечно подпомагане по реда и условията
на чл. 9 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, лица с дока-

зана липса на доходи и близки, които да се
грижат за тях, самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии,
скитащи и бездомни лица и деца.
Броят на постъпилите заявления от потенциални кандидат-потребители, които
са подадени за ползване на услугата са били 34, съобщи Ваня Табакова, ръководител
на проекта. След извършения от комисията подбор, включените лица, които ползват
услугата от 3 октомври и ще получават храна до края на ноември са едно многодетно
семейство, четири семейства на самотни
родители, включително и осем деца. Осем
са и лицата с увреждания, като две от тях са
без доходи и пенсия, поради явяване отново пред ТЕЛК. От услугата се възползват и
самотни пенсионери с минимални пенсии и
две лица на месечно подпомагане, както и
две лица, скитащи без жилище и средства
за издръжка.

СОУ „М. РАЙКОВИЧ” ПОСРЕЩНА ГОСТИ ОТ РАЗЛИЧНИ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ
Среща на специалисти от различни страни в Европа се състоя в края на октомври в
лясковската гимназия. Лясковското СОУ
„Максим Райкович”, заедно с търновското
училище СОУ „Вела Благоева” са единствените в страната ни, които работят по проект
„Активно учителство” към Софийския институт „Отворено общество”. С този проект бе
свързано и посещението на чужденците, които са впечатлени от работата на нашите педагози. Проф. Дейвид Фрост от Кеймбриджкия университет за втори път гостува у нас,
за да представи световните достижения в областта на професионалното развитие на учителите.
Международната делегация водеше самият проф. Фрост. Гостите бяха посрещнати
пред училището според българския традиционен обичай с хляб и сол и закичване със
здравец. Посрещнаха ги с музикален поздрав представители на училищния хор, а др Гецова ги приветства с „Добре дошли” и направи кратка презентация на община Лясковец. Директорът Николай Кожухаров разказа за историята на града и представи успехите на училището. За проф. Фрост и всички
останали чуждестранни колеги, нашите учители бяха подготвили изложба от произведе-

ния на своите възпитаници, разположена във фоайето на училището.
Нагледно всяка една
от учителките в начален
курс показа върху какво
работи в момента със
своите възпитаници и
след като делегацията
посети учениците от
първи до четвърти клас,
се отправи към модерно
оборудвания училищен
стол за хранене. Директорът радостен сподели,
че това е най-новата придобивка на СОУ „М. Райкович”, за реализацията
на която училището работи съвместно по проект с
община Лясковец.
Първите в страната
пилотни клубове по активно учителство бяха
създадени от група инициативни педагози от
лясковското и търновското училища. Водещата им задача е обмен на професионални
идеи и практики между учителите и повиша-

ване на преподавателската квалификация.
В клубовете „Активно учителство” в двете пилотни училища е създадена интернетбазирана професионална педагогическа

мрежа, в която всеки учител споделя собствените си идеи за подобряване работата с учениците, квалификацията на училищния персонал и обратната връзка с родителите. В своята дигитална педагогическа съкровищница учителите споделят и получават съвети за
справяне с трудни ситуации в работата и семейството.
Подходът „Активно учителство” стимулира преподавателите да търсят решения за ситуации
и проблеми, възникнали в ежедневната им практика. Един от ангажиментите на учителите е да описват процесите, които се случват по
време на съвместната им работа и
да ги споделят, така че да бъдат
разбираеми и приложими и в други
училища.
Процесът в България стартира
като инициатива на екип от Института „Отворено общество” с методическата подкрепа на проф. Дейвид Фрост
и неговия екип от университета в Кеймбридж
и с участието на СОУ „В. Благоева” и СОУ „М.
Райкович”.
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ТРИ ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЧКИ ЩЕ ПРЕДСТАВЯТ СЕДЕМ КРЪГЛИ ГОДИШНИНИ БЯХА
ОБЩИНАТА В ОБЛАСТНА ОЛИМПИАДА ПОЧЕТЕНИ ЗА ДЕНЯ НА БУДИТЕЛИТЕ

Три деца, възпитаници
на начално училище „Никола Козлев” извоюваха найпрестижното място в общинския кръг на олимпиада, посветена на енергията. Първото място в състезанието е за момичетата,
които показаха най-добри
резултати, благодарение
на солидната подготовка,
която получиха от класния
си ръководител Кремена
Енчева. Това са Силвена
Иванова, Марина Цанкова
и Антония Куруджикова,
чийто отбор ще се включи в
областния кръг на олимпиадата, която се реализира
от Е.ОН и от Министерството на образованието, младежта и науката.
Състезанието се организира във връзка
с изпълнението на проект под наслов „За
създаване на едно грамотно по отношение
на природата поколение”. Самият първи
кръг на олимпиадата бе наречен „За енергията”. Знанията на нашите четвъртокласници бяха проверени с помощта на тест, който целеше да покаже какво са научили те за
видовете енергийни източници и за енергията въобще. Освен възпитаниците на Кремена Енчева, в провелата се общинска

олимпиада, сили мериха още три отбора от
лясковските училища – тези на СОУ „М. Райкович”, НУ „Ц. Гинчев” и ОУ „П. Р. Славейков”-Джулюница. В надпреварата обаче
максимален брой точки събраха трите момичета от НУ „Н. Козлев” и този най-добър
резултат ги праща към следващата стъпка,
а именно - участие в областния кръг, където
ще представят общината ни. Ако момичетата се справят отлично и във В. Търново, могат да продължат участието си на национално ниво, което ще се проведе във Варна.

КОЗАРЕВСКАТА ВОКАЛНА
ГРУПА ОТПРАЗНУВА ЮБИЛЕЙ

Петнадесетгодишен юбилей отпразнува
вокална група „Младост”, която функционира към клуб на пенсионера „Здравец” и козаревското читалище „Земеделец-1899”. Преди 15 години, в далечната 1996 козаревчанката Иванка Павлова – дългогодишна учителка и музикален педагог, събира в музикална група ентусиастките, които пеят в селото любителски песни. Така се ражда вокална група „Младост”. Тази година самодейките отбелязаха 15-ти рожден ден на своята формация. Над 250 души публика уважиха важния за певиците ден.
Читалище „Земеделец-1899”- село Козаревец беше домакин на юбилейния концерт.
Началото на празника сложи прочувственото обръщение на основателката на групата
Иванка Павлова, чиито думи трогнаха до
сълзи присъстващите в салона. В концертната част взеха участие фолклорни и вокални групи към клубовете на пенсионера и
читалищата в Лясковец и четирите наши села Джулюница, Добри дял, Драгижево и Мерданя, както и гостите от село Върбица. Фон
на празничния концерт, беше мултимедийна
презентация, представяща живота на вокалната група, нейните участия в певчески фестивали и надпявания.
През изминалите 15 години, много самодейци са ставали част от Вокалната група,
много са я напускали по обективни за тях причини, но важното е, че духът и желанието на
певиците все още са живи, жива е искрата,
запалена от основателката Павлова. Под нейния съпровод и веща работа, ВГ „Младост”
печели престижни отличия от национални и

регионални прегледи и
събори на певческата самодейност. От две години ръководител на състава е професионалният корепетитор
Атанас Костов. В негово лице групата намира достоен
заместник, приятел и професионалист. Уменията му,
в съчетание с огромното желание на самодейките за изява, донесоха на състава нови победи на певческото поприще. Групата почти ежегодно участва в Старопланински събор „Балкан фолк”
във В.Търново, във фолклорен събор „Искри от миналото”, провеждан в
Априлци, в областния певчески форум
„Сребро в косите, младост в душите”, в
„Авлига пее” в Обединение, в различни певчески форуми в Дряново, Беклемето, Приморско, Полски Тръмбеш, Златарица, в Петропавловския събор на народното творчество и в редица концерти от общинско и местно значение. За 2011 година групата е носител на златен медал от Националния фолклорен събор „Авлига пее с песните на Мита
Стойчева”.
В юбилейния концерт, посветен на 15-ата
годишнина, вокална група „Младост” представи на сцена свой репертоар от народни и
стари градски песни, също и индивидуални
изпълнения на солистките на групата.
Развълнувани от прекрасно организирания
празник в тяхна чест, 10-те певици благодариха на всички спомоществователи през годините и най-вече на кмета на община Лясковец д-р Гецова, която подпомагаше изявите им през годините и стимулираше тяхната
работа, на кмета на кметството Парашкев
Парашкевов, който винаги е до тях, дори по
време на участията им.
Групата получи поздравителни адреси от
кмета на общината д-р Ивелина Гецова, от
Парашкев Парашкевов – кмет на село Козаревец и председател на местното читалище,
от ръководствата на всички клубове на пенсионера в община Лясковец, които ги уважиха с внимание и почит. Празникът завърши
подобаващо за юбилей, с огромна торта, дарение от Сладкарска къща „Аниел”- Козаревец и с „На многая лета” запята от всички
участници и публика.

Община Лясковец, Общински комитет
„Васил Левски” и Клуб „Родолюбие” при СОУ
„М. Райкович” организираха тематична вечер, която се състоя на 27 октомври 2011 година в Залата на община Лясковец. Тематичната вечер бе посветена на Деня на народните будители и в чест на исторически
значими за града ни личности. Тази година
се навършват няколко кръгли годишнини, които лясковчани трябваше да отбележат и почетат. Това направиха ученици от клуб „Родолюбие” с помощта на своя ръководител –
историкът Марийка Давидова, а също и председателя на общинския комитет „В. Левски”
– Димитър Байчев.
Събитието събра ученици и възрастни,
за да бъдат упоменати важни години и дати,
свързани с историята на нашия град и неговите достойни възрожденски дейци – това
са: 210 години от рождението на архимандрит Максим Райкович, 190 години от рождението на Тодор Хрулев, 105 години от

смъртта на Петър Оджаков,
130 години от смъртта на Павел
Теодорович, 165 години от рождението и 105 години от
смъртта на Коста Коев, 165 години от рождението на Димо
Хранов и 175 години от рождението на Марин Станчев.
В уводните си думи Марийка Давидова акцентира върху
мястото и значението на всенародния празник на българските
будители – 1 ноември, след което Димитър Байчев поднесе
пред аудиторията факти за живота, делото и ролята, която изиграва Марин Станчев за
създаването на лясковския революционен комитет, за участието на
съгражданина ни в подготовката на
Априлското въстание и за пренасянето и
съхранението на архивата на Централния
революционен комитет от Ловеч в Лясковец.
За другите шест личности и техните
кръгли годишнини говориха младите краеведи, които поднесоха доста изчерпателна информация за нашите учители и книжовници,
за духовните водачи в миналото на нашия
град. Децата показаха обширни познания за
патрона на своето училище архимандрит
Максим Райкович, за фолклориста Петър
Оджаков, за учителите, книжовниците, будителите – Тодор Хрулев, Павел Теодорович,
Коста Коев и Димо Хранов. Исторически факти за тези видни лясковчани поднесоха Веска Даскалова, Дарина Дончева, Йордан Борисов, Марин Стоянов, Християна Богданова и Цветелина Папазова, разбира се, напътствани от ръководителя на „Родолюбие”
– Марийка Давидова.

ПЕНСИОНЕРИТЕ ОТ ГРАДСКИТЕ
КЛУБОВЕ ПРАЗНУВАХА ЗАЕДНО
Пенсионерите и тази година
отбелязаха подобаващо празника на възрастните хора, като
се събраха в Центъра за младежки и социални дейности за
веселото тържество. Въпреки,
че празника им беше отминал,
макар и със задна дата, възрастните хора показаха, че могат
да се забавляват, когато решат.
За тях всеки ден е един малък
празник, защото са сплотени,
организирани и позитивно настроени. Житейският им път и
опита навярно са ги научили да
бъдат винаги в добро настроение, въпреки трудностите. Многобройните тържества, които
организират през цялата година и активното
им включване в обществения живот на града, са доказателство, че те умеят успешно
да де справят с всички предизвикателства.
„Всичко си правим сами и всички участваме
в инициативите, задружни сме, и когато трябва да свършим работа, и когато празнуваме”,
разказва председателката на „Мазневска
чешмичка” Сийка Камбурова. Тя разказа
още, че броя на желаещите пенсионери да
се включат в колектива все повече нараства,
което свидетелства за добрите взаимоотношения на хората от третата възраст. За сплотеността им говори и факта, че на последното празненство двата градски клуба се бяха
събрали, за да се веселят заедно.
Общо около 90 члена от двата клуба бяха
дошли за тържеството, с което трябваше да
отбележат отминалите празници 1 октомври
– Деня на възрастните хора и 1 ноември –
празника на будителите. Късното им празнуване естествено си имаше причина. Те искаха да споделят веселието си с д-р Гецова. Затова отложиха празничните дни за по-късно,
когато тя, след като встъпи в длъжност, ще
може да ги уважи като кмет на общината с
присъствието си. А това за нея беше първото голямо обществено събитие, откакто е
кмет на общината ни за трети път. То се слу-

чи на още един важен празник от християнския календар – 11 ноември, когато православните, отдаваме почит и уважение на Светеца, закрилник на семейството – Св. Мина.
Естествено събрани заедно, всички възрастни хора имаха възможност да поздравят др Гецова с преизбирането й за кмет. От името
на всички това направи председателката на
„Мазневска чешмичка” Сийка Камбурова.
„Вие спечелихте отново доверието на своите
избиратели с енергичната и сърцата работа,
както и с видимо постигнатите резултати за
развитието и благоустрояването на града
ни. Желаем Ви успешна и ползотворна работа за благоденствието на нашите съграждани” се казваше в поздравлението на пенсионерите към новоизбрания кмет. Освен цял
куп цветя, в знак на уважението си, възрастните хора поднесоха и музикални поздрави
към д-р Гецова. Последваха изпълнения на
певческата група „Росна китка”, както и специален поздрав за д-р Гецова от дуета Живка Стоименова и Стоянка Хлестева, които пяха за нея „Рано рани, момне ле”. В крайна
сметка се оказа, че най-истинската причина
за празника се корени в привързаността на
хората към д-р Гецова, а мероприятието бе
повод да докажат, че за тях тя е единствения
желан кмет.
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ДВАМА МИНИСТРИ РЯЗАХА ЛЕНТА В МАЛКИЯ ПАРК
Министърът на околната среда и водите
Нона Караджова и министър Томислав Дончев, управляващ средствата от еврофондовете, бяха на 8 октомври в Лясковец. Поводът за тяхното посещение бе откриването
на обновения Малък парк в града. Събитието уважиха и депутатите Христо Христов,
Евгени Стоев, Мирослав Петков, както и областния управител на В. Търново доц. д-р
Пенчо Пенчев. Гост бе и Тамара Кулева - началник на Регионален отдел Северен Централен Район, главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” при МРРБ.
Присъстващите се събраха да открият
първия завършен обект от общо петте, включени в най-мащабния за община Лясковец
проект по облагородяването на града.
Успешното приключване на ремонтните дейности на Малък градски парк в Лясковец, бе
повод да се съберат и да се поздравят за добре свършената работа и д-р Гецова с екипа,
работещ по проекта, също и представителите на фирмата-изпълнител консорциум
„Пътни строежи – Хит”, а радостта им споделиха и местни представители на бизнеса и
общински съветници. Гражданите пък, и особено най-малките жители на Лясковец, бяха
дошли да се позабавляват в обновената
градска зона, като децата с нетърпение чакаха да бъде прерязана лентата, за да започнат първите игри в парка, а възрастните хора бяха удобно заели всички пейки пред
входната площадка.
Реконструирането и модернизирането на
парка стана възможно, благодарение тригодишните усилия на общинска администрация, на екипа по разработване на проекти и
най-вече, благодарение на амбициозния
кмет д-р Ивелина Гецова, в чиито мандат
всички заедно работиха много за спечелването на проекта. Проектът е най-големия,
който е печелила общината до момента като
средствата по него възлизат на стойност близо 5 млн. лв. безвъзмездна помощ - 85 % от
Европейския фонд за регионално развитие
и 15 % национално съфинансиране. Проект
„Устойчиво и интегрирано развитие на град
Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства” има за цел да се подо-

бри физическата и жизнена среда на град
Лясковец като предпоставка за устойчиво и
интегрирано развитие и високо качество на
живот, труд и инвестиции. Договорът за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ бе подписан на 16 юли 2010 г. с МРРБ,
като неговата реализация продължава 24 месеца.
Освен в малкия градски парк, предстои
скоро да бъдат завършени и ремонтните дейности по главната улица „Трети март”, Централния градски парк, площад „Възраждане” и създаването на новата спортна площадка и игрова зона в един от найнаселените и с най-много млади семейства
квартал в града, какъвто е кв. 5 – Черникова
бара.
Строителството на обект „Благоустрояване на обществени пространства в град
Лясковец” започна на 5 юли 2011 г. с откриване на строителната площадка на обектите.
Фирмата–изпълнител консорциум „Пътни
строежи – Хит” Велико Търново работи паралелно по всички включени обекти, които обхващат над 80% от централната част на град
Лясковец. Крайният срок за завършване на
строително-ремонтните работи е 26 януари

2012 година,
като до момента изцяло
е завършен
обект 2 - Реконструкция на
Малък градски парк и
първия етап
от обект 4 - Рехабилитация
на централни
градски улици. Стойностт а н а и звършените
строителноремонтни работи в Малкия
градски парк е
269 000 лева,
а общата стойност на договора за строителство е 3 562 874
лева без включен ДДС.
Първият завършен обект – Малък градски парк, е изграден преди много години като
зона за отдих и е разположен в централното
градско ядро върху 6 дка площ. С годините
той се превръща в територия с амортизирана алейна мрежа, с унищожена дървесна
растителност и с напълно липсващи условия за спокойствие и почивка.
След тримесечна работа по проекта, малкия парк в града е облагороден и бързо се
превръща в красиво и приветливо място за
отдих. Възстановена е съществуващата растителност, озеленени са 3 130 кв. м. площи,
засадени са нови дървета и храсти, реконструирани са 2 100 кв.м. настилки, монтирани са 36 пейки и 21 кошчета за отпадъци,
Възстановена е намиращата се в близост до
него типична за възрожденския архитектурен стил каменна чешма, изградени са комбинирана автоматична поливна система и
енергоспестяващо осветление, като са монтирани 27 светещи тела, изградена е 300метрова ограда с 5 входа, и най-важното обособена е игрова зона с площ 200 кв.м. с
монтирани четири детски съоръжения, кои-

то ще се ползват от най-малките жители на
общината - децата. Именно те бяха и наймногобройните посетители в първия ден от
отварянето на парка. Общинското ръководство бе подготвило за тях детски празник
със забавления и игри, с приказни герои, с балони и награди. Преди да започне детското
шоу, се състоя тържествената част по откриването на новата придобивка.
Официално тържеството започна с музикален поздрав към гостите и жителите на града. Тематични песнички и стихове за Лясковец представиха децата от подготвителните
групи на детските градини „Радост” и „Славейче”. С „Мома Лясковчанка” децата на Габриела Иванова силно впечатлиха и министър Дончев. Своите благопожелания и поздравления изказаха както двамата министри, така и вр.и. д. кмет на община Лясковец
Георги Петров. Свещениците отец Никола и
отец Богдан извършиха празничен водосвет
за здраве и благоденствие, осветиха и питата на лясковчани.
Лентата на обновения парк прерязаха министър Дончев и министър Караджова, след
което децата буквално нахлуха с радостни
викове и окупираха люлки, катерушки,
пързалки и пейки.
След като разгледаха новооткрития обект и минаха по хубавите настилки, официалните лица се разходиха и по новата улица,
по която стигнаха до другите два обекта –
централния градски парк и площада. Министър Томислав Дончев на шега пред лясковчани си пожела да бъде поканен и на откриването на Големия парк. Шега или не, но
много скоро предстои рязане на още четири
ленти по проекта и със сигурност за големия
парк и площада еуфорията ще бъде преголяма.
Този документ е създаден в рамките на проект
“Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец
чрез благоустрояване на обществени пространства”,
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от Община
Лясковец и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган”.

ЕДИНСТВЕНАТА ОДОБРЕНА ЗА РЕГИОНА И НАЙ-ВИСОКО ОЦЕНЕНА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ Е НАШАТА
СМР, обсъди се и се прие индикативен график за отваряне на прием по мерки за
бенефициенти на територията на МИГ. Инициативната
група ще играе ролята на
малка разплащателна агенция, стана ясно по време на
общото събрание на групата. Частни и физически лица, обществени институции,
неправителствени организации и др. са тези, които могат да се възползват от средствата, като изготвят проекти. Приемането им започва от февруари 2012 г. и ще
продължи на няколко етапа,
като разглеждането на документите ще се извършва от специален съвет.
От разпределението на бюджета е видно, че
1 млн. лв. са отделени за подпомагане на земеделския сектор и още 3 млн. лв. за развитие на малките населени места. По този начин ще се модернизират производството, земеделските стопанства, ще се повишат уменията на земеделските производители и т. н.
Освен това се дава възможност и за написване на проекти, чрез които могат да се
създадат микропредприятия или да се подпомогнат вече съществуващи такива, да се
подобрят социалните услуги на населението, а също и проекти, свързани с опазване на
културно-историческото наследство и природните дадености и др. На срещата също
стана ясно, че освен единствената за района, нашата стратегия е с най-висока оценка –

от максималните 100 точки земеделските експерти са й дали 97, 4 точки – това съобщи изпълнителният директор на МИГ Мария Маринова.
Общо шестнадесет местни инициативни
групи вече имат подписани договори за финансиране чрез подхода Лидер по програмата за развитие на селските райони и МИГ Лясковец-Стражица е една от тях.Общата сума,
която ще получат местните групи, е 61.5 млн.
лв. Всяка от тях ще одобрява на местно ниво
проекти по програмата за развитие на селските райони, обясни земеделският министър Мирослав Найденов. Отпуснатото
финансиране ще обхване население от над
440 хил. души и територия от 12 600 кв.км.
Жителите на тези населени места ще участват в изпълнението на проектите и ще
бъдат крайния ползвател на получените реНа 12 ноември 2011 година в залата на обзултати, допълва министърът. Местните инищина Лясковец, екипът на МИГ направи официативни групи са: Лясковец-Стражица, Тунциалното откриване на изпълнението на
джа, Ардино, Харманли, Исперих, БеловоСтратегията за местно развитие. Това важно
Септември-Велинград, Етрополски Балкан,
събитие бе повод да се проведе Четвърто реДобричка, Разлог, Девня-Аксаково, Раковдовно свикано общо събрание на МИГ, на коски, Попово, Панагюрище-Стрелчаето присъстваха кметовете на МИГЛесичево, Преспа, Троян-Априлци, Чирпан.
територията - инж. Детелина Борисова и д-р
Бюджетът на Стратегията за местно разИвелина Гецова. На срещата бе представен
витие на територията на общините Лясковец
и приет междинен отчет по проект „Панаир
и Стражица е в размер на 2 млн.евро. МИГ
на добрите идеи". С над 70 участници
Лясковец – Стражица ще играе ролята на адтържествено стартира и изпълнението на
министративно и подпомагащо звено при инСтратегията за местно развитие. Членове и
формиране, подготовка, изпълнение и отчиучредители на СНЦ „МИГ-Лясковецтане на проектите, внесени от бенефициенСтражица" направиха нов прочит на
тите по Лидер.
съдържателната и финансова част на СтраПроцесът по създаване на капацитет на
тегията. Бяха променени и приети с гласуватериторията на общините Лясковец и Стране нови параметри на финансовата рамка на
жица за прилагане на Стратегията за местно
развитие заИздава Община Лясковец
гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
почна през
разпространява се безплатно
e-mail: obshtina@lyaskovets.net , web: www.lyaskovets.net
2009 г., когачетете и в сайта на общината

то беше реализиран проект за подготовка и
създаване на МИГ, като в него се включиха
над 2000 активни представители на всички
сектори, партньори и съмишленици. Дейността на МИГ е отговорно подкрепена от общините Лясковец и Стражица, осигурили финансовите и оперативни ресурси за създаване на МИГ в подготвителния етап. Членове
на МИГ са над 70 представители на бизнеса
и селското стопанство, местната власт и
гражданското общество от територията на
двете общини, като председател на деветчленния Управителен съвет е д-р Ивелина Гецова.
Близо 2 години продължава активната
дейност на МИГ на територията на двете общини, чрез провеждане на срещи, обучения,
комуникация, общи проекти и инициативи на
над 500 активни участници. Общата цел на
стратегията е да допринесе за устойчиво развитие и повишаване качеството на живот на
територията на МИГ Лясковец – Стражица,
като за постигане на тази цел ще бъдат финансирани и реализирани десетки проекти,
предназначени за общинските центрове и за
26-те села на МИГ-територията.
С одобрението на 4 млн. лв. за реализация на Стратегията двете общински администрации и членовете на МИГ доказаха още
веднъж, че могат да използват пълноценно
всички възможности на Европейските фондове за подпомагане на селските райони.
„Успехът който постигнахме се дължи на
екипа, на подкрепата на общините Лясковец
и Стражица, на всички, които ни повярваха,
бяха с нас и до нас. Сега ни чака огромна работа, за да може всяко евро да стигне до тези, които имат идеи и желание за работа, в полза на местното развитие”, каза М. Маринова.

