
Скъпи съграждани,
Поздравявам всички с 
празника на нашия град 
Петровден. За всички 
нас той е повод да изя-
вим най-доброто, най-
светлото от себе си, да 

Уважаеми съграждани, 
Поздравявам Ви с празни-
ка на нашия роден град. 
Празник на манастир-
ската обител и на всич-
ки хора, които с гордост 
се наричат лясковчани. 
Историята на Лясковец е 
красиво белязана от тру-
долюбието на будните му 
жители, чиито постиже-
ния в градинарството и 
лозарството са разнасяли 
славата му из много евро-
пейски страни. Вярвам, 
че ние, достойните им на-
следници, ще се възполз-
ваме от всички възмож-
ности, които предлага 
съвремието в европей-
ския начин на живот и 
ще дадем своя принос в 
стопанския и духовния 
подем на града ни. В деня 
на храмовия празник ще 
почетем вековните тради-
ции и достойното минало 
на Лясковец, ще напра-
вим равносметка за по-
стигнатите резултати, ще 
споделим общата си воля 
и желание за нови успехи, 
и ще се помолим мечтите 
ни за по-добър живот да 
се сбъднат. Нека това, 
което градим бъде устой-
чиво и нека допринесе за 

добруването и просперите-
та на красивия ни град. 
Пожелавам Ви здраве, лич-
но щастие и ползотворен 
труд! Бъдете уверени в себе 
си, упорити и всеотдайни 
творци на родните блага. 
Нека тържествата, посве-
тени на Петровден се пре-
върнат в незабравим праз-

ник за всички лясковчани, 
носещи духа на славното 
минало, гордостта на съв-
ремието и вярата в бъдни-
те дни!

Честит празник!

Даниела Арабаджиева,
Председател на ОбС

Лясковец

отворим сърцата си за 
позитивното, което ни 
обединява и ни прави по-
силни и по-горди. Нека с 
достойнство и мъдрост 
пазим традициите, да 
пренесем във вековете 

Äîñòîéíèòå 
ëÿñêîâ÷àíè çà 2017

Ó÷åíèöèòå, ñ êîèòî
ñå ãîðäååì

Îáðàçîâàòåëíîòî äåëî 
â Ëÿñêîâåö âå÷å
å íà 200 ãîäèíè стр. 6 стр. 4,5

стр. 2,3

трудолюбието и ини-
ц и а т и в - ността 
на поколения лясков-
чани и заедно да рабо-
тим за авторитета на 
града, за превръщането 
му в желано място за 
нашите деца, нашите 
партньори, туристи и 
гости. Наш дълг е ние, 
настоящите стопани 
на Лясковец, да строим 
напредъка на този ма-
лък, но красив град със 
137-годишна история. 
Искам от сърце да бла-
годаря на всички, които 
обичат Лясковец и под-
крепят нашите усилия 
за развитието на об-
щината.
В днешния празничен 
ден, нека си пожелаем 
здраве и благоденствие. 
Нека Светците Петър 
и Павел ни носят вяра и 
сили, да ни вдъхват ку-
раж и увереност за по-
щастливи бъдни дни! 
Честит празник!

д-р Ивелина Гецова, 
Кмет на Община

Лясковец
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НАЙ- ДОСТОЙНИТЕ НИ 
На специална церемония на 29 юни на централния площад, пред всички жители и гости, по традиция се обявяват Почетните граждани на Община Лясковец, както и 
удостоените с Годишни награди за заслуги и принос в развитието на града и общината. На Петровден се награждават и млади лясковчани, които получават Годишната 
ученическа награда на кмета, заради своите постижения през годината. Тези награди се присъждат на най-талантливите деца от лясковска община, отличени в наци-
онални или международни състезания, конкурси и олимпиади.
С „Годишна награда на Община Лясковец” се награждават граждани, колективи, фирми, организации, които са допринесли за развитието на общината през текущата 
година. Те получават плакет и диплом за придобиване на „Годишната награда”. Тя се присъжда  в областта на духовността, образованието, културата и науката, биз-
неса и икономиката, здравеопазването, социалните дейности и спорта. Общинските съветници разглеждат предложенията и вземат решение, кой да бъде удостоен с 
почетните титли. Тази година те решиха титлите да носят следните граждани и организации:

„ТИМ“ ООД получава Годишна награда за 
заслуги към Община Лясковец в областта 
на икономиката. „ТИМ“ ООД е създадено 
през 2003 година с управители Милена и 
Тодор Дамянови. Основният предмет на 
дейност на дружеството е търговия, дист-
рибуция и логистика на едро и дребно с 
безалкохолни напитки и български и вно-
сен алкохол. Дейността му се разпростира 
в Централна северна България - на тери-
торията на областите В. Търново, Шумен, 
Плевен и Ловеч. Дружеството има добре 
развит търговски екип, който спомага за 
осъществяване на продажбените процеси 
и превръщането на „ТИМ“ ООД в лидер на 
пазара. „ТИМ“ ООД е съдружник в „СВА 
БЪЛГАРИЯ“ и управлява Регионален цен-
тър „СВА В. Търново“. Собственик и опе-
ратор е на четири супермаркета СВА във 
Велико Търново, както и на супермаркет 
„КЛАСИКО“ в МОЛ В. Търново.
На 1 октомври 2013 година „ТИМ“ ООД 
печели проект „Гарантиране на здравето и 
безопасността при работа”. В резултат на 
реализацията му успешно подобрява усло-

ТАНЦОВА ШКОЛА „РИ-
ТЪМ” ПРИ НЧ „НАПРЕ-
ДЪК-1870”, ГР. ЛЯСКО-
ВЕЦ – получава Годишна 
награда за принос към 
Община Лясковец в об-
ластта на културата.
Балетната школа при НЧ 
„Напредък - 1870” е съз-
дадена през 1976 г., а от 
1996 г. носи името „Ри-
тъм” и неин балетен педа-
гог е  Валя Атанасова.
В танцовата школа се обу-
чават деца на възраст от 
4 до 12 години, а в балет 
„Ритъм” – момичета на 
възраст от 13 до 18 годи-
ни. Децата изучават рит-
мика и пластика, основи-
те на класическия танц, 
характерни и исторически 
танци, както и съвремен-
ни техники по програма, 
разработена от балетния 
педагог и съобразена с 
възрастта на момичетата. 
Балет „Ритъм” е домакин 
и организатор на Нацио-
налната детско-юношеска 
балетна среща „Празник 
на балета”, която тази го-
дина записа Десето юби-
лейно издание и винаги 
протича под патронажа 
на кмета на Община Ляс-
ковец. Балет „Ритъм” се 

ЗА ПРИНОС В ИКОНОМИКАТА ТИМ ООД
вията на труд и повишава ефективността 
на производството при спазване нормите 
и изискванията на законодателството по 
безопасност и здраве. На 27 март 2014 го-
дина стартира изграждането на Логистич-
на база ТИМ в град Лясковец, с разгъната 
застроена площ от близо 5 декара. Целта 
на инвестицията е да се създаде съвремен-
на база, отговаряща на всички европейски 
стандарти в областта на логистиката, като 
след нейното изграждане да се централи-
зира цялостното обслужване на пазара в 
област В. Търново. 
През декември 2016 „ТИМ” ООД обедини 
два от големите си склада в Горна Оряхо-
вица и Велико Търново и отвори в Ляско-
вец новата сграда за обслужване на своята 
логистична дейност. 
Със стъпването си на територията на град 
Лясковец, фирмата осигури за жителите 
на община Лясковец и региона заетост и 
то в модерна и безопасна среда на труд и 
реализация. Към настоящия момент ра-
ботещите в Управлението и администра-
цията, в търговския и оперативен отдел в 

Логистична база Лясковец, наброяват 105 
души от общо заетите в цялата фирма 297 
души. За четиринадесетте години на своя-

та дейност „ТИМ“ ООД е защитило името 
си на надежден партньор и коректен рабо-
тодател. 

ЗА ПРИНОС В КУЛТУРАТА

ТАНЦОВА ШКОЛА РИТЪМ

включва активно в култур-
ния живот на общината, 
участва и в редица наци-
онални и международни 
конкурси и фестивали. 
Школата осъществява са-
мостоятелни концерти и 
турнета в Полша, Маке-
дония, Румъния, Гърция и 
Турция. 
През изминалата 2016 
възпитаниците на балет 
„Ритъм” спечелиха първо, 
второ и трето място в раз-
личните категории танци 
от Национален конкурс за 
класически, характерни и 
модерни танци „Фестивал 
на розата” в Казанлък, две 

първи места, три втори и 
едно трето място имат в 
ХVІІІ Национален конкурс 
„Празник на танца” в гр. 
Варна. 
Тази година отново пече-
лят наградите в Национал-
ния конкурс „Фестивал на 
розата” – 2017 г.  - І място 
в категория „Съвременен 
танц” и ІІІ място в катего-
рия „Класически танц”, а 
на ХІХ Национален кон-
курс за класически, харак-
терен, съвременен танц и 
фрий-денс в Бургас отново 
грабват челните места сред 
танцовите състави – І и ІІ 
място в категория „Класи-

чески танци”, ІІ място в 
категория „Характерни 
танци” и ІІІ място в кате-
гория „Съвременни тан-
ци”. На международния 
танцов фестивал „Танцу-
ващата река” в Русе про-
славят Лясковец, вземай-
ки отново І място за танца 
„Кукли”.   
През годините от своето 
основаване дейността на 
танцова школа „Ритъм” 
се разширява, обогатява 
и надгражда в зависимост 
от културните и научно-
технологични тенденции 
на съвременния свят, но в 
устоите на традициите. 

ЗА ПРИНОС

ЗДРАВКА
ЦОНЕВА 
МАНЕВА
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ЗДРАВКА ЦОНЕВА МА-
НЕВА получава Годишна 
награда за заслуги към Об-
щина Лясковец в областта 
на образованието.
 Здравка Цонева Манева е 
родена през 1956 година в 
село Добри дял. Завърши-
ла е основно образование 
в родното си село, а средно 
в Математическа гимназия 
„Николай Коперник” във 
Велико Търново. 
Продължава образовани-
ето си в ПУ „Паисий Хи-
лендарски”, Пловдив, спе-
циалност „Математика”, 
където се дипломира през 
1978 година. 
Първоначално преподава в 
село Камен, а от 1980 го-
дина постъпва на работа в 
ОУ „Максим Райкович”, гр. 
Лясковец, където премина-
ва целия й професионален 
живот. 
От 1986 до 1990 година 
е заместник-директор по 
учебната дейност, а от 1991  
отново се връща към лю-
бимата си работа и започва 
обучението на първата па-
ралелка с природоматема-
тически профил. Работи в 
прогимназиален и гимна-
зиален етап. 
Нейните ученици постигат 
високи резултати при външ-
но и вътрешно оценяване, 
на олимпиади, конкурси и 
различни математически 
състезания. 
В своята работа учителка-
та използва съвременни и 

СЪГРАЖДАНИ ЗА 2017
СТЕФКА ЕФТИМОВА 
ПЕТРОВА получава Го-
дишна награда за принос 
към Община Лясковец в 
областта на духовността и 
културата.
Стефка Ефтимова Петрова 
е родена в гр. Плевен през 
1956 г. Завършва ВИТИЗ 
„Кръстьо Сарафов” гр. Со-
фия през 1980 г.
Актриса е в Драматичен 
театър гр. Видин до 1988, 
от тогава до днес е актри-
са в МДТ „Константин 
Кисимов” гр. В. Търново. 
От 2013 г. освен актриса 
е и асистент-режисьор на 
постановчика Димитър 
Шарков. От есента на 2006 
година Стефка Петрова се 
включва в културния живот 
на НЧ „Земеделец-1899” с. 
Козаревец. Нейно дело са 
обработката, сценографии-
те, режисурата, музикално-
то оформление, сценични-
те костюми в спектаклите 
на Театралната трупа и 
множеството празници от 
културния календар на чи-
талището. 
Освен с трупата, Стефка 
Петрова работи и с Дет-
ската група за литературно 
слово. По нейни сценарии, 
постановка и режисура са 
редица интерпретации на 
обичаи, литературни че-
тения и рецитали, юбилеи 

МАРИЯ-СОФИ ХРИСТО-
ВА МИЛЕВА получава Го-
дишна награда за заслуги 
към Община Лясковец в 
областта на спорта. 
Мария-Софи Милева е ро-
дена на 16 април 2000 г. в 
гр. Горна Оряховица, живее 
в гр. Лясковец. Основното 
си образование завършва в 
СУ „Максим Райкович” - 
гр. Лясковец, а  към насто-
ящия момент продължава 
образованието си в ПГСАГ 
„Ангел Попов” - гр. Велико 
Търново. 
От 2009 г. започва да тре-
нира спортно ориентира-
не в спортен клуб „Браун 
тим” в град Лясковец. През 
2011 г. печели „Купа Сли-
вен” - златен медал и „Купа 
Дряново” - сребърен медал. 
На Националния заклю-
чителен етап от трениро-
въчната година по спортно 
ориентиране през 2012 г. 
Мария-Софи печели златен 
медал от „Купа Никулден”. 
През последната година 
с поредицата спечелени 
купи от различни състеза-
ния, спортистката отново 

В ОБРАЗОВАНИЕТО
интерактивни методи на 
преподаване и обучение, 
притежава добри орга-
низационни умения, а в 
работата си като учител 
и класен ръководител 
привлича успешно като 
партньори родителите и 
членовете на училищното 
настоятелство. Профили-
раните паралелки стават 
традиция за града и учи-
лището, а поколенията 
възпитаници с природо-
математически профил 
на лясковската гимназия, 
представят Община Ляс-
ковец във Висшите учеб-
ни заведения изключител-
но успешно и на ниво. 
Към настоящия момент 
г-жа Здравка Манева е 
старши учител, класен 
ръководител на успешно 
дипломиралия се Випуск 
2017 година. 
Зад успехите и постиже-
нията й през почти 40-те 
години отдадени на лю-
бимата професия, се крие 
любовта й към децата.
„Исках да разкрия на уче-
ниците си красотата на ма-
тематиката, да им предам 
своите знания, да събудя 
интереса им към царица-
та на всички науки, да им 
покажа, че математиката 
е начин на мислене, стил 
на живот”, казва за своята 
мисия учителката, преда-
ла целия си професиона-
лен опит в полза на поко-
ления лясковски деца. 

ЗА ПРИНОС В КУЛТУРАТА СТЕФКА ЕФТИМОВА
ПЕТРОВА

на самодейните състави, 
тематични концерти, бене-
фиси на самодейци. Под 
нейно ръководство театъ-
рът се превръща в най-ус-
пешно работещия самоде-
ен състав на територията 
на Община Лясковец. Тя 
възражда театралната са-
модейност, внася новатор-
ство и съвременен поглед 
в постановките и наградите 
не закъсняват. От 2007 го-
дина насам до настоящата 
2017, козаревският театър 
всяка година се представя 
с нова постановка, участва 
в прегледи на театралното 
изкуство в Драганово, Кор-
тен, Нова Загора, Хисаря 
и други и печели награди 
за цялостно представяне 
и индивидуални за роли. 
За десет годишната си ра-
бота със състава, Стефка 
Петрова добавя към 120-го-
дишната театрална история 
на козаревския театър 21 
отличия за актьорско май-
сторство, пет Специални 
награди на организаторите, 
три първи награди за жен-
ски роли, две първи, една 
втора и една трета награда 
за спектакъл. Всички те са 
за спектакли, предимно по 
наши български комедии, 

драми, трагикомедии като 
„Михал”, „Българи от ста-
ро време”, „Милионерът”, 
„Службогонци”, „Боряна” 
и др. Заради престижните 
отличия театърът на Стефка 
Петрова вече пет години е 
част от Театралните праз-
ници в град Хисаря, където 
има своята вярна публика 
и където могат да участват 
само най-добрите театри, 
преминали през предвари-
телен подбор. За първи път, 
след селекция от комисия 
театроведи и актьори, със-
тавът на Стефка Петрова 
е одобрен за участие във 
Фестивала на любителски-
те театри с международно 
участие на името на Кръс-
тьо Пишурка в град Лом 
през 2016 година. В резул-
тат на престижните награ-
ди на трупата, козаревските 
актьори записват и първото 
си участие извън граница, 
представяйки за публика-
та в Република Румъния 
„Службогонци” по големия 
Вазов. Творческата рабо-
та на Стефка Петрова като 
сценарист, режисьор, музи-
кален оформител и сцено-
граф, извежда козаревската 
театрална трупа на високо 
ниво, което се отбелязва ви-

наги от престижното жури 
на Националните театрал-
ни прегледи, чиито чле-
нове са видни театроведи, 
драматурзи и актьори като 
Крум Гергицов, Северина 
Гьорова, Светла Бенева, 
Наташа Куртева, Гергана 
Пирозова и др.
Стефка Петрова отваря сце-
ната и сърцето си за всеки 
млад талант на Козаревец. 
Дебюта си в нейни поста-
новки са направили десет-
ки младежи, а в момента 
40% от състава са млади 
хора до 25 години. Нейна-
та всеотдайна помощ към 
всеки самороден талант 
отвори пътя на приемстве-
ността в самодейното теа-
трално изкуство. 
В следствие на нейната ра-
бота в сферата на любител-
ския театър, читалището в 
Козаревец шест поредни 
години печели допълващата 
субсидия на Министерство 
на културата за подпома-
гане художествено- твор-
ческата работа. Със своя-
та любов към културата и 
любителското театрално 
изкуството тя заслужи при-
знанието на самодейни със-
тави, на неправителствени 
организации, на всички 
козаревчани, които милеят 
за българската духовност и 
култура. 

ЗА ПРИНОС В СПОРТА

МАРИЯ-СОФИ ХРИСТОВА 
МИЛЕВА

прославя град Лясковец, 
трупайки в актива си нови 
отличия в състезанията по 
ориентиране. През 2016 
взема златото от Крос „По 
стъпките на Васил Левски” 
от надпреварата в Ловеч, 
сребърен медалист е от 
състезанието за „Купа Раз-
град”. От „Браун къп” има 
сребърен и бронзов медал, 
а от планинско бягане за 
„Купа Кипра Данаилова” -  
бронзов медал. Последните 
й отличия от 2017 година 
са два сребърни медала от 
Международен ултра мара-
тон – „Купа Търново ултра” 
на разстояние 25 км и пла-
нински маратон в Сливен 
на разстояние 18 км.
Упоритостта и амбицията 
на Мария-Софи Милева да 
е винаги на почетната стъл-
ба в спортното ориентира-
не, я допуска до участие в 
предстоящия Междунаро-
ден ултра маратон в Трявна 
през месец юли тази годи-
на.
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НОСИТЕЛИТЕ НА ГОДИШНАТА
От няколко години в празничния Петровден талантливите деца на Лясковец получават Годишната ученическа награда на кмета на Общината на тържествена 
церемония. Наградата връчва лично кмета д-р Гецова, а тя се присъжда на най-добрите ученици в общината за успехите им в овладяване на науките през текущата 
учебна година. През годината децата  представят своите училища и общината в различни състезания, конкурси, олимпиади и фестивали. Основна цел на наградата е 
насърчаване на творческите заложби на учениците и потребностите на деца с изявени дарби. Комисия разглежда внесените предложения за удостояване с награда-
та и взема решение на кого да бъде присъдена. Годишната награда получават ученици от 1 до 12 клас, като се определят призовите І, ІІ и ІІІ място в четири области 
- литература, природни науки, изкуство и спорт. Материалното изражение на наградата е грамота и парично поощрение. Тази година журиращата комисия присъди 
наградите на следните ученици: 

Носител на годишната награда за пости-
жения в област „Науки”. Получава награ-
да за ПЪРВО МЯСТО в тази област. Уче-
ничката е във втори клас и е възпитаник 
на НУ „Цани Гинчев”, с класен ръководи-
тел Евгения Коева. Годишната ученическа 
награда получава за постигнати отлични 
резултати в Националното състезание по 
история „Моята Родина”. Нашето момиче 
стига до финалния трети кръг на нацио-
налната надпревара. От първи и втори 
кръг е със златни медали и сертификати, 
а в третия кръг, където се състезава с деца 
на нейната възраст от цяла България, вто-
рокласничката печели трето място – брон-
зов медал и сертификат за отличното си 
представяне. Ученичката работи систем-
но и с амбиция по всички учебни дисци-
плини, като постига отлични резултати в 
овладяване на науките.  

Носител на годишната награда за пости-
жения в област „Науки”. Получава награ-
да за ПЪРВО МЯСТО в тази област. Ка-
рина за трета поредна година е носител на 
Годишната ученическа награда. Момиче-
то е възпитаничка на НУ „Цани Гинчев”, 
с класен ръководител Кремена Тотева. 
Годишната ученическа награда тази го-
дина й се присъжда за постигнати високи 
резултати в две направления – история и 
математика. Третокласничката е с чети-
ри престижни награди, завоювани през 
настоящата учебна година. От Междуна-
родния турнир „Математика без граници” 
има спечелен сребърен медал, а от Наци-
оналното състезание за България „Моята 
Родина” за постигнати отлични резултати 
получава сребърен, златен и отново сре-
бърен, съответно в първи, втори и трети 
кръг. Освен медали и сертификати, от със-
тезанието по история е заслужила и купа-
та на надпреварата – Купа „Победител”. 
Нашето момиче за втора година е в челната тройка на националната надпревара по 
история. Два пъти печели общинската награда в област „Науки” и веднъж в облас-
тта на изобразителното изкуство. Освен първенец по история, третокласничката е 
отлична ученичка и работи системно и с амбиция по всички учебни дисциплини. 

Носител на годишната награда за пости-
жения в област „Науки”. Получава годиш-
на ученическа награда за ВТОРО МЯСТО 
в тази област. Ученичката учи в СУ „Мак-
сим Райкович”, с класен ръководител 
Миленка Николова. И тя е един от най-
малките наградени ученици тази година 
– ученичка е в първи клас на лясковската 
гимназия.
Годишната ученическа награда й се дава 
за успехите, които е постигнала през 
учебната година в областта на математи-
ката. Печели първо и второ място в про-
летен и зимен кръг на Международното 
математическо състезание „Математика 
без граници”. Златен медал и сертификат 
получава през април, подобрявайки ре-
зултата си от февруарския кръг, когато е 
завоювала второ място - сребърен медал 
и сертификат. 

Носител на годишната награда за постиже-
ния в област „Науки”. Получава годишна 
ученическа награда за ТРЕТО МЯСТО в 
тази област. Ученичка е в първи клас на 
НУ „Никола Козлев”, с класен ръководител 
Кремена Енчева. Получава наградата зара-
ди успешното си представяне в междуна-
родната надпревара за ученици от първи до 
дванадесети клас - математическото състе-
зание „Европейско кенгуру”. Инициатива-
та е една от най-масовите и се провежда 
при огромен интерес върху едни и същи 
задачи в близо 50 държави. В състоялия се 
областен кръг от всички математици-пър-
вокласници нашата ученичка е на 7 място. 
Момичето активно участва и в други реги-
онални конкурси и състезания. През насто-
ящата учебна година се е включвала и в две 
благотворителни инициативи, организира-
ни в подкрепа на деца с увреждания. Носи-
тел е и на наградата за 24 май „Най-добър 
ученик”.

Носител на годишната награда за постиже-
ния в област „Науки”. Получава годишна 
ученическа награда за ТРЕТО МЯСТО в 
тази област. Ивайла е възпитаничка на СУ 
„Максим Райкович”, учи в класа на Миленка 
Николова. Първокласничката е с постигнати 
високи резултати от престижни математиче-
ски състезания на международно ниво, със-
тояли се в рамките на учебната 2016-2017 
година. Със златен медал е от пролетния 
кръг на „Математика без граници”, а от „Ев-
ропейско кенгуру” е получила престижното 
четвърто място в надпреварата. Постижени-
ята й са подкрепени и със сертификати от 
Педагогическата асоциация и от Съюза на 
математиците в България. Призово място 
има и от „Великденско математическо със-
тезание”, също организирано от Съюза на 
математиците в България.

Носител на годишната награда за пости-
жения в областта на изкуството. Полу-
чава награда за ВТОРО МЯСТО в тази 
област. Цветелина също е възпитаничка 
на учителката Анита Костадинова. Мо-
мичето учи в лясковската гимназия и е 
в VІІ клас. В областта на изкуството е и 
нейното голямо постижение за година-
та. Общинската ученическа награда й се 
дава за завоюваното от нея трето място 
в състезание на национално ниво. През 
учебната година тя печели трета награда 
на Националния конкурс в Сунгурларе, 
посветен на Свети Трифон Зарезан. Гра-
мота и медал са наградите, които наше-
то момиче е завоювало в надпреварата в 
раздел декоративно-приложно изкуство. 
Цветелина Николова впечатлява жури-
то и организаторите на конкурса с май-
сторската изработка на своята приложна 
творба „Кукла-Зарезанче”. 

ИВАЙЛА ВЕСЕЛИНОВА ДИМИТРОВА КАРИНА ИБРЯМОВА ИБРЯМОВА

ЦВЕТЕЛИНА БОЯНОВА НИКОЛОВА

ИВАЙЛА ИВАЙЛОВА МИНЧЕВА
ЕКАТЕРИНА ЯВОРОВА ПАНГЕЛОВА

АЛЕКСАНДРИНА СТОЯНЧЕВА
ДИМИТРОВА



5ЛЯСКОВЕЦ Общинска хроника

Носител на годиш-
ната награда за 
постижения в об-
ластта на спорта. 
Получава годишна 
ученическа награда 
за ВТОРО МЯС-
ТО в тази област. 
Ученичка е в V „а” 
клас на СУ „Мак-
сим Райкович”. И 
тя е от децата, ко-
ито за трети път 
са носители на об-
щинската Годишна 
награда за учени-
чески постижения. 
От няколко години 
тренира спортно 
ориентиране и има 
вече много прес-

тижни награди от състезания, в които представя спортен 
клуб „Браун тим”. За учебната 2016/17 г. Тони има отлично 
представяне в Международно състезание по ориентиране 
„С карта из Търновград”, организирано от Българската фе-
дерация. В него тя е трета в своята възрастова група. През 
тази година второ място има от състезанието „Ден без асан-
сьори”, също трето място и бронзов медал от надпреварата 
„Благодарим ти Пане”. Отличия носи за училището и от 
гимнастическите съревнования, провеждани в рамките на 
Националния детски олимпийски събор „Юначе”.

УЧЕНИЧЕСКА НАГРАДА ЗА 2017
Носител на годишната награда за постиже-
ния в област „Науки”. Получава годишна 
ученическа награда за ПЪРВО МЯСТО 
в тази област. Ученичката учи в СУ „Мак-
сим Райкович”, с класен ръководител Недка 
Павлова. През учебната година момичето 
е участвало в поредица от математически 
състезания. Третокласничката от малка 
проявява интерес към математиката и още 
в първи клас печели много награди, три 
златни медала имаше и във втори клас. Тази 
година Йоана получава Годишната учениче-
ска награда на кмета заради завоювани един 
златен, сребърен и бронзов медала в меж-
дународното състезание „Математика без 
граници” в трите му кръга, както и бронзов 
медал от турнира „Иван Салабашев”, седмо 
място от областния кръг на „Европейско 
кенгуру” и грамота за пето призово място от 
„Великденско математическо състезание”. 
Предстои й участие във финалния кръг на 
„Математика без граници”, който ще се про-

веде в Несебър с участието на най-добрите ученици на нейната възраст от различни 
държави.

Носител на годишната награда за постижения в областта на изкуството. Получава 
награда за ПЪРВО МЯСТО в тази област. Петя е ученичка в VІ клас на СУ „Максим 
Райкович”. Изявява се като млада художничка и е възпитаничка на Анита Костадино-

ва, старши учител по изобразително изку-
ство. Ученическата награда шестокласни-
чката печели за отличното си представяне 
в Осмия международен конкурс за детска 
рисунка „Слънчевите руни в българските 
носии и тъкани Силистра 2017”, където пе-
чели първа награда. Първо място има и от 
съревнование за най-оригинална картич-
ка, посветена на Свети Валентин. Първа 
награда й отредиха и организаторите на 
регионалния конкурс за детска рисунка, 
посветен на Седмицата на гората и проте-
къл под мотото „Гората е живот”. Шесток-
ласничката печели награди и за участието 
си в Националния кулинарен конкурс за 
рисунка „Рецептите на баба” и в конкурса 
за антиреклама на пушенето на тема „По-
следствията от тютюневия дим”

Носител на годишната награда за пости-
жения в областта на спорта. Получава 
годишна ученическа награда за ПЪР-
ВО МЯСТО в тази област. Мартина е в 
трети клас и учи в НУ „Цани Гинчев”, с 
класен ръководител Кремена Тотева. За 
трета поредна година печели Годишната 
ученическа награда в областта на спорта. 
Тренира в клуб по таекуондо „Хемус”, гр. 
Горна Оряховица от петгодишна. През 
учебната година има завоювани второ 
място на Балканско първенство по пумсе 
в град Дупница и бронзов медал от Дър-
жавното първенство по пумсе, състояло 
се в град София. Годишната ученическа 
награда й се присъжда именно за тези две 
престижни отличия, но момичето има из-
яви и награди и от училищни състезания 
по гимнастика и математика. Освен като 
спортист, Мартина се изявява и като пе-
вица. 

Носител на годишната награда за постижения в областта на изку-
ството. Получава награда за ТРЕТО МЯСТО в тази област. Уче-
ничката е възпитаничка 
на СУ „М. Райкович” и е 
от ІV „б” клас. Предимно 
се занимава с музика, по-
сещава и допълнителни 
уроци в школа по китара, 
но обича също да рисува, 
интересува се и от конна 
езда и спортно ориентира-
не. Има разностранни ин-
тереси и дарби в различни 
направления. Учениче-
ската награда за учебната 
година Василена заслужи 
заради отличното си пред-
ставяне в Националното 
състезание „Ключът на 
музиката”. Ученичката е 
постигнала високи резул-
тати на националния кръг 
в град Пловдив, където се 
е явила, придружавана от 
своя класен ръководител София Илиева. Там момичето се е сърев-
новавало с деца от цялата страна, показвайки знания от Теория на 
музиката, придобити през последните две години. От престижния 
форум четвъртокласничката има грамота за активно участие и по-
стигнати отлични резултати и статуетка със знака на музикалното 
състезание. 

Носител на годишната награда за по-
стижения в областта на спорта. Полу-
чава годишна ученическа награда за 
ТРЕТО МЯСТО в тази област. Уче-
никът е от V „а” клас на СУ „Максим 
Райкович”. И той е от изявените деца, 
които представят Община Лясковец и 
училището си, участвайки в надпре-
вари, организирани от спортен клуб 
по ориентиране „Браун тим”. С първо 
място е от състезанието „Ден без асан-
сьори”, а най-престижната му награда 
е спечелената „Купа Аглика” от състе-
зание по спортно ориентиране. 

ЙОАНА ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА ПЕТЯ БОРИСОВА ПЕТКОВА 

МАРТИНА РУМЕНОВА ДИМИТРОВА
ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА НЕНОВА
Носител на годишната награда за постижения 
в областта на изкуството. Получава награда за 
ВТОРО МЯСТО в тази област. Момичето е 
възпитаничка на СУ „М. Райкович”, ученич-
ка в VІІ клас. Изявява се в много области, но 
Годишната ученическа награда заслужи за по-
стиженията си през настоящата учебна година 
в областта на изобразителното изкуство. Неин 
преподавател по рисуване е Анита Костадино-
ва. Най-голямото постижение на седмокласни-
чката през тази учебна година е наградата й за 
рисунка от Националния конкурс „Свети Три-
фон Зарезан – Сунгурларе 2017”. Той се про-
вежда под патронажа на Министерството на 
образованието, Националния дворец на децата, 
Регионалното управление на образованието в 
Бургас и други и с годините е заслужил голямо 
признание. В престижния форум нашата уче-
ничка се нарежда на достойното трето място. 

НИКОЛА ИЛИЕВ 
МОМЪКОВ

ТОНИ СТОЯНОВА
ТОНЧЕВА

ВАСИЛЕНА ВАСИЛЕВА
ГЕЦОВА
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В средата на юни в мест-
ността „Яза” в Джулюница 
се проведе ежегодното със-
тезание по спортен рибо-
лов. Организатори на съби-
тието от години са местната 
Ловно-рибарска дружинка 
и джулюнското читалище 

Първоприемникът на най-
старото училище в Ляс-
ковец - Начално училище 
„Цани Гинчев” отбеляза две 
юбилейни годишнини - 200 
години образователно дело 
в Лясковец и 110 години от 
построяването на училищ-
ната сграда. По най-стари 
данни първото училище в 
Лясковец е открито в Кон-
дьовата махала в периода 
между 1815 и 1820 година. 
Първи учител там бил Гру-
ята – шивач-кожухар. Той 
учел децата на славянско 
четмо и писмо, а учениците 
пишели на панакида – дъска 
от кайсиево-зарзалово дър-
во. По-късно била въведена 
и друг вид дъска – шкедра, 
обшита с кожа. През пери-
ода от 1904 до 1906 годи-
на, със средства, дарени 
от братята Атанас, Цоню 
и Илия Бурови и тяхната 
майка – Станка, по планове 
на горнооряховския архи-
тект Петко Иванов Момчи-
лов, се построява училище, 
станало известно като Бу-
ровото или училище „Братя 
Бурови”. В него вече 110 
години се учат децата на 
Лясковец. Днес то се нари-
ча „Цани Гинчев“ и носи 
името на известния учител 
и възрожденски деец, поет, 

Проведе се 13-и национален 
събор-надпяване „Авлига 
пее“, посветен на именита-
та българска певица Мита 
Стойчева. Организатори на 
събора са Община Полски 
Тръмбеш, кметство Обеди-
нение и читалище „Мита 
Стойчева 1900”. Тази годи-
на в надпяването в Обеди-
нение се включиха над 300 
групи самодейци от цялата 
страна. Нашите певици от 
козаревската група, която 
носи името на събора, се 
представиха блестящо и 
грабнаха златен медал от 
фестивала. Всяка година 
те участват в Обединение 
и печелят награди. Групата 
за народни песни „Авлига” 
при козаревското читалище 
„Земеделец-1899” и пенси-
онерския клуб „Здравец” и 
техният ръководител Аспа-
рух Костов и този път обра-
ха овациите на публиката 
и журитетната комисия. 
По традиция председател 
на журито е проф. Тодор 
Киров – декан на факултет 
„Музика, фолклор и хоре-
ография” в Музикалната 
академия за музикално и 
танцово изкуство в Плов-
див.
По регламент всички учас-

     200 ГОДИНИ ОБРАЗОВАТЕЛНО
ДЕЛО ЧЕСТВАХA В ЛЯСКОВЕЦ

писател, фолклорист и об-
щественик, роден и живял 
в Лясковец. За историята на 
училището е написана кни-
гата „История на образова-
телното дело в Лясковец” с 
автор Владимир Давидов. 
При земетресението през 
юни 1913 г. училището е 
съборено, а през лятото на 
същата година сградата е 
напълно възстановена и 
училището вече официално 
се именува „Братя Бурови”. 
Това име носи до 1950 го-
дина, когато е преименува-
но в НУ „Цани Гинчив” – 
самостоятелно, независимо 
и със собствен официален 
печат. От първото килийно 

училище в Кондьовата ма-
хала /днес „Св. Атанас”/ до 
сега, в училище „Цани Гин-
чев” са работили над 150 
учители. Документирано е 
директорството на Ангел 
Беров за периода от 1888 г. 
до 1895 г., когато, освен ръ-
ководител на кварталното 
училище, е и главен учител 
на всички училища в Ляс-
ковец. 
И днес по-възрастните ляс-
ковчани си спомнят с благо-
дарност за директорите на 
училище „Братя Бурови”. 
А това са: Христо Христов, 
Иван Славчев, Цанко Туте-
ков, Веска Стойкова, Цоню 
Цонев, Василка Братовано-

ва, Моско Дицов, Христо 
Мъркушев, Стоян Панайо-
тов, Венка Трайкова, Цанка 
Караиванова, Йордан Йор-
данов, Димитър Маринов, 
Недка Павлова. От 2004 г. 
директор на училището е 
Диана Петкова. Днес в НУ 
„Цани Гинчев” учат 75 деца 
от І до ІV клас. 
Тържествата, посветени на 
юбилея, започнаха с про-

жекция на филм за братя 
Бурови, а в коридорите на 
школото всички присъст-
ващи на празника можеха 
да видят изложба от копия 
на документи, представяща 
историята на банкерския 

род Бурови. Гости на праз-
ника бяха кметът на Об-
щината д-р Гецова, също 
учила в най-старото ляс-
ковско училище, областни-
ят управител проф. Любо-
мира Попова, началникът 
на Регионалното управле-
ние на образованието инж. 
Личева, бивши директори, 
учители, почетни гражда-
ни, общински съветници, 

кметове на лясковските 
села, бивши възпитаници 
и много родители. Дирек-
торът на училището Диана 
Петкова приветства всички 
присъстващи на големия 
юбилией. Поздрав отпра-

виха и официалните гости, 
а поздравителни адреси 
изпратиха министъра на 
образованието, образова-
телни институции, фирми 
и свързани с училището ор-
ганизации. 
Богата концертна програ-
ма представиха учениците 
на „Цани Гинчев” – пре-
зентация за възникването 
на училището, тематични 
песни, стихове и танци, 
посветени на род и родина 
и много други, изпълнени 
както от настоящи, така и 
от бивши възпитаници на 
училището. По време на 
тържеството директорът 
връчи награди и грамо-
ти на Карина Ибрямова и 
Ивайла Димитрова. Те бяха 
наградени за отличните си 
постижения в националния 
конкурс по история „Моя-
та Родина”. За пръв път бе 
връчена и учредената през 
тази година награда „Ви-
пускник на годината”. По 
статут тя се присъжда на 
един от завършващите чет-
въртокласници за показан 
отличен успех по време на 
обучението в училище и 
добро отношение към уче-
ниците и учителите. Пръв 
неин носител стана Дарина 
Хараламбус.

ДЕЦА, МЛАДЕЖИ И ВЪЗРАСТНИ
ЛОВИХА РИБА В ДЖУЛЮНИЦА

„Пробуждане-1896”, под-
крепени с финансиране от 
Община Лясковец и фирма 
„Енигма”. В риболовната 
надпревара участваха 24 
състезатели на възраст от 3 
до 60 години, разпределени 
в три категории. Мераклии 

да участват, въпреки дъжда 
имаше - възрастни рибари 
мъже и жени, млади моми-
чета и много малки деца. 
Организаторите бяха оси-
гурили грамоти за всички 
участници, а за класира-
лите се на челните места 
имаше многообразие от 
предметни награди - атрак-
тивни пособия за риболов, 
а за всички деца - рекламни 
тениски. При мъжете най-
добър рибар е Диян Сла-
вев, нежният пол отсрами 
Ангелина Добрева, а при 
децата първо място заслу-
жи Ивелин Бориславов. 
В категория „Най-голяма 
риба” – първенството отно-
во е за Диян Славев. В наг-
раждаването на призьорите 
се включиха кметът на об-
щината д-р Гецова, замест-
ник-областният управител 
Детелина Борисова, както 
и председателят на Общин-
ския съвет Даниела Араба-
джиева и председателят на 
дружинката Румен Стой-
ков. Те пожелаха още мно-
го успехи на всички рибо-
ловци, наслука през целия 
ловен сезон и поздравиха 
наградените за уменията и 
майсторството им в рибо-
лова.

КОЗАРЕВСКИТЕ ПЕВИЦИ СЪС
ЗЛАТЕН МЕДАЛ ОТ „АВЛИГА ПЕЕ”

тници се представят с две 
песни, като поне едната 
трябва да бъде от реперто-
ара на Мита Стойчева. Във 
всички възрастови групи се 
присъждат награди. Призът 
„Мита Стойчева” се дава в 
три възрастови групи – за 

индивидуални изпълните-
ли до 20 години, над 20 го-
дини и на певчески състав. 
Нашият състав заслужено 
грабна златото и за поредна 
година представи община-
та ни на много високо ниво 
в този престижен форум.
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Самодейците от село Добри 
дял се представиха в прес-
тижния Фолклорен фестивал 
„Павликени”. Нашата група 
при НЧ „П.Р.Славейков-1903” 
участва с „Годеж по добридял-
ски”, а младежката самодейна 
танцова група „Добридялски 
мераклии”, с художествен ръ-
ководител Красимир Николов, 

Фестивалът „Хайдушка песен” тази година се 
проведе за седми пореден път. По традиция един-
ственото по рода си събитие, посветено и възпя-
ващо хайдутството, юначеството и българската 
хайдушка песен, се състоя в центъра на село 
Мерданя. Организатори са мерданското читали-
ще „Развитие-1902”, кметство Мерданя и Общи-
на Лясковец, подкрепени от местни спонсори, а 
именно фирмите на Хаджирадеви, Арменчеви, 
Стоян Стоянов, Евгени Гелев, Драгневи, Пламен 
Чеснаров.
Както обикновено откриването беше на площад 
„Свобода” и надпяването започна още в ранния 
преди обед, като старт на събора дадоха кветове-
те на Лясковец и Мерданя д-р Ивелина Гецова и 
Красимира Владова. Над 25 самодейни състава 
изпяха избрани хайдушки песни от репертоара си 
в синхрон с празника, посветен на хайдутството. 
Освен песни, някои самодейци бяха подготвили 
и рецитация на стихове с хайдушка тематика като 
баладите „Хаджи Димитър”, „Изворът на Бело-
ногата” и други. Хайдушка възстановка е запа-
зената марка на фестивала и този път тя отново 
беше най-зрелищния момент от празника. Гости, 
участници и жители на селото видяха постанов-

С Втора Награда за спектакъла 
„Годеж” по Светислав Минко-
вич се завърнаха театралите от 
лясковското село Козаревец. 
Постановката е на актрисата 
от великотърновския театър 
Стефка Петрова. Театрална-
та ни трупа към НЧ „Земеде-
лец-1899” представи Лясковец 
достойно в Десетия Национа-
лен фестивал на любителските 
театри в Нова Загора. И този 
път, както обикновено новата 
рожба на талантливите актьо-
ри, с искрената, хармонична 
и дълбоко емоционална игра, 
предизвика възторга и възхи-
щението на новозагорската 
публика. В ролите влязоха ак-
тьорите Стоян Златев, Дарина 
Димитрова, Иван Стаматов, 
Галин Жеков, Елена Томанова, 
Йорданка Андреева, Красимир 
Радев, Катя Златева и най-мла-
дите актьори Атанас Златев, 
Ивона Йотова, Иван Христов 

    НОВИ НАГРАДИ ПОЛУЧИ 
КОЗАРЕВСКИЯТ ТЕАТЪР

и Свилен Цанев. Помощник-
режисьор е Иванка Димитро-
ва, музика Денислав Иванов и 
осветление Тодор Тодоров.
Десетото юбилейно издание 
на Националния фестивал на 
любителските театри - Нова 
Загора 2017, организиран от 
Община Нова Загора и чи-
талище „Диньо П. Сивков - 
1870” е ярко доказателство, 
че театърът е магия по-силна 
от времето. Фестивалът беше 
изпълнен с разнообразни по-
становки. Те бяха представени 
умело и сърцато, с много дух 
и ентусиазъм от артистите-са-
модейци от градовете Радне-
во, Карлово, Нова Загора, Гъ-
лъбово, Трявна, Костинброд, 
София, Сопот и единственото 
село Козаревец. Невероятният 
талант на всеки един от люби-
телите-актьори направи зада-
чата на журито с председател 
Наташа Куртева и членове 

четири индивидуални награди 
и една колективна. За актьор-
ско майсторство признание 
получиха Стоян Златев, Дари-
на Димитрова, Иван Стаматов 
и младият Атанас Златев. Спе-
циалната награда за спектакъл 
на Кметство Кортен е именно 
за цялостното представяне на 
нашия състав. 
Ден по-късно козаревската 
трупа се представи и на най-
престижния театрален преглед 
в Хисаря. Там форумът няма 
конкурсен характер, но в него 
участие могат да запишат със-
тави след подбор и селекция. 
Самата покана за представяне-
то на театъра ни в Хисаря до-
казва, че козаревските театра-
ли са на много високо ниво, а 
участието им отново достойно 
защити името на Община Ляс-
ковец, на село Козаревец и на 
козаревския театър, който тази 
година празнува 120 години.

Светла Бенева и Иван Петру-
шинов, изключително трудна. 
Нашите самодейци премериха 
сили с театри от много по-го-
леми селища и за майсторска-

та си игра заслужиха призна-
нието както на журито, така и 
на местната публика. Трупата 
ни получи Диплом и втора на-
града за спектакъл.

След участието си в Нова За-
гора, своята пиеса нашите теа-
трали показаха и на сцената на 
още един престижен форум. От 
Кортен актьорите ни донесоха 

В ДВА ПРЕСТИЖНИ ФОРУМА СЕ ИЗЯВИХА
                     ДОБРИДЯЛСКИТЕ САМОДЕЙЦИ

която функционира към мест-
ното читалище, също се изя-
ви на сцената на фестивала в 
Павликенско.
Проявата се провежда под 
егидата на кмета на Община 
Павликени инж. Емануил Ма-
нолов. Организатори на Фол-
клорен празник „Павликени” 
са читалище „Братство-1884”, 

Общината и Историческия 
музей. Близo 1200 изпълни-
тeли нa ceвepняшки фoлклop 
пpeдcтaвихa 110 изпълнeния 
в paмкитe нa пpoвeдeния ХХII 
фoлклopeн фecтивaл. Дa ce из-
явят тyк дoйдoхa индивидyaл-
ни изпълнитeли и cъcтaви пpи 
читaлищaтa пoчти oт вcички 
кpaищa нa Сeвepнa Бългapия. 

Пpeдceдaтeл нa жypитo и тaзи 
гoдинa бeшe гoлямaтa бъл-
гapcкa нapoднa пeвицa Янкa 
Рyпкинa. Нашите самодейци 
освен с танци, се включиха в 
събора и с „Годеж по добри-
дялски”. Идеята е взета от 
сценарий в читалището от ми-
налото, но целта е да се при-
общят младите поколения към 
нашите фолклорни традиции. 
Това стана с участието на че-
тири поколения добридялчани 
- бебета, деца, млади и въз-
растни, събрани на една сце-
на. Сюжетът на постановката 
е годяването на двама млади, 
съпроводено с всичките тради-
ционни обреди, които нашите 
деди стриктно са изпълнява-
ли. По своята същност, някои 
детайли от годежа като обред, 
са запазени и до наши дни, ко-

ето говори, че ние харесваме, 
обичаме и тачим своите тра-
диции от миналото. Нашата 
самодейна група получи заслу-
жени аплодисменти и грамота 
за отличното си  представяне 
в престижния фолклорен фо-
рум. В поставянето на „Годеж 
по добридялски” участваха де-
ветмесечното бебе Станимир 
Николов, а най-възрастна сред 
самодейците ни бе 75-годиш-
ната Николинка Григорова.
В друг престижен фестивал 
се включи и добридялската 
певческа група за стари град-
ски песни „Еделвайс” с худо-
жествен ръководител Живка 
Иванова. Певците представи-
ха отлично селото и Общината 
ни, както и своето читалище 
„П.Р.Славейков-1903” и клу-
бът на пенсионера „Еделвайс”, 

към които функционира съста-
вът. 
Добридялчани се надпяваха 
с много други певци от Бъл-
гария, участници в ХVІ-ти 
Национален събор на пенси-
онерите „От дума на дума, от 
песен на песен”, състоял се в 
Дряново. Певчески състави 
от В. Търново, Г. Оряховица, 
Троян, Долна Митрополия, 
Карнобат, Д. Оряховица, Нови 
пазар, Лясковец, Карлово, Тър-
говище, Нова Загора, Дряново 
представиха богат репертоар 
с фолклорни, стари градски и 
авторски песни. Традиционно-
то надпяване, организирано от 
Община Дряново, клуб на пен-
сионера „Колю Фичето“ и НЧ 
„Развитие-1869“ тази година 
събра в лятното кино в Дряно-
во 24 певчески състава. 

ХАЙДУШКИ ПЕСНИ ЗВУЧАХА ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА В МЕРДАНЯ
ка, представяща едно действително историческо 
събитие. По повод 150 години от битката между 
турски башибозуци и четата на легендарния ни 
войвода Филип Тотю, бе показана възстановка 
именно на това сражение. Всяка година тя е дело 
на талантливите мердански певици от Женски 
народен хор, на театрали от местното читалище, 
както и с професионалното участие на велико-
търновското Национално дружество „Традиция”, 
с ръководител Стефан Стефанов.
Около 30 актьори и самодейци представиха бит-
ката между турци и българи, състояла се по път 
към Балкана, където четата на Филип Тотю тряб-
вало да се слее с тази на Панайот Хитов. 
В празника се включиха групи от лясковските 
пенсионерски клубове и читалището, както и 
състави от общинските ни села. Освен от Лясков-
ско, в хайдушкия фестивал участваха и самодей-
ци от още шест общини – от селата на Еленска, 
Златаришка, Горнооряховска, Великотърновска, 
Павликенска и Сражишка община. Оркестър 
„Оникс” от Горна Оряховица със солист народ-
ния певец Петър Георгиев бе гост-изпълнител на 
празника и весели с избрани български народни 
песни, на които се извиха и много хора.
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Националният събор  на на-
родното творчество „Хоро 
се вие край манастира” е 
най-мащабното фолклорно 
събитие в Северна Бълга-
рия, провеждащо се през 
година именно в родния 
ни град. Нарича се Петро-
павловски, защото протича 
на поляните край Петро-
павловския манастир. Тази 
година на сцените на съби-
тието се представиха 4000 
участници. В два дни 24 и 
25 юни на две сцени се из-
явиха певци и танцьори от 
всички фолклорни области 
на страната ни и от чети-
ри държави – Грузия, Ис-
пания, Молдова и Сърбия. 
Официалното откриване и 
тази година бе съпътства-
но от емблематичната за 
събора песен „Хоро се вие 
край манастира”, която 

Танцьорите от лясковското 
„Лудо младо” спечелиха оваци-
ите на публиката в Гърция. 25 
деца на възраст от 12 до 17 годи-
ни, възпитаници на Йордан Зан-
гов, представиха град Лясковец 
в VІІ Международен конкурс за 
фолклорни танци, състоял се в 
Ней Пори. В съревнованието те 
спечелиха най-големите награ-
ди, представяйки „Копаница” и 
„Шопски танц”. Международ-
ният фолклорен форум беше с 
конкурсен характер и в Гърция 
децата от Лясковец се съревно-
ваваха с други свои връстници 
в петдневно надиграване – от 
1 до 6 юни. В него участваха 
колективи от 12 държави - до-
макините от Гърция и танцьо-
ри от страните Полша, Сърбия, 
Унгария, Литва, Украйна и др. 
Нашите момичета и момчета 

ДВЕ КУПИ СПЕЧЕЛИ В ГЪРЦИЯ „ЛУДО МЛАДО”
спечелиха първо място в нади-
граването и наградата на публи-
ката и се завърнаха в родния си 
град с две купи.
Това за младия състав не е пър-
вата и единствена голяма награ-
да от съревнование на междуна-
родно ниво. Лясковските деца 
за втори път печелят награда 
от южната ни съседка. Отлично 
представяне през годините със-
тавът има и в международния 
фолклорен фестивал „Ханио-
ти” в Гърция, както и в между-
народния фестивал „Охридски 
вълни” в Македония, успешно 
участие записаха миналата го-
дина и в Букурещ и в редица 
други конкурси в страната ни. С 
първа награда „Златна лира” са 
от „Орфеево изворче” в Стара 
Загора, печелят купата на дет-
ски фестивал „Смехоранчета”, 

град Габрово, отлично се пред-
ставят и в конкурса „Еленско 
надиграване” и много други. 
Детски Танцов състав „Лудо 
младо” е създаден през 2009 г. 
като естествено продължение 
на Детски танцов състав „Дъга” 
при читалище „Напредък-
1870”, гр. Лясковец. В началото 
е сформирана група от младежи 
над 13-годишна възраст, кои-
то с огромно желание изучават 
българските народни танци. 
Талантливите деца през 2010 
печелят Втора награда на кон-
курс „Напеви от Северозапада” 
гр. Монтана. Оттогава успехите 
не спират и днес те вече могат 
да се похвалят с много награди 
не само на национално, но и на 
международно ниво от различ-
ни формати като надигравания, 
фестивали, конкурси и др.

НАД 4000 УЧАСТНИЦИ СЪБРА
XIV ПЕТРОПАВЛОВСКИ СЪБОР

лични български обичаи. 
Най-възрастният участник 
бе на 88 години - Тодорка 
Митева от Русе, а Пенка 
Цанева от село Добри дял, 
община Лясковец, солистка 
на група за народни песни 
„Пъстра китка“ бе най-въз-
растния участник от само-
дейците, представящи се 
от страна на организатори-
те. Най-малкият участник 
в събора беше Светослав 
Йоргов - на 2 г. и 10 месеца 
от село Правда, община Г. 
Оряховица. 
Съборът от две години е с 
конкурсен характер и награ-
ден фонд. Общо 32 Лауре-
атски награди в двата дни 
на двете сцени определи за 
отделните жанрове жури-
тетната комисия. Наградите 
на лауреатите са парични в 
размер на 100 лева, диплом 
и плакет, а специалните 
парични награди на кмето-
вете на трите общини са в 
размер на 200 лв, плакет и 
диплом. Всички участници 
в Петропавловския събор 
след изпълненията си по-
лучиха грамоти за участие 
и сувенир със знака на съ-
бора.

и професионални колек-
тиви за песенно, инстру-
ментално, танцово и сло-
весно изкуство. Участваха 
над 220 фолклорни групи, 
като над 40 бяха детските 
и младежки формации, 100 
индивидуални изпълните-
ли - певци и инструмента-
листи, 34 танцови състава 
и клубове и още толкова 
групи, представящи и раз-

директор на Държавен 
фолклорен ансамбъл „Фи-
лип Кутев”, проф. Дани-
ела Дженева - директор на 
ансамбъл „Тракия” и Галя 
Чохаджиева, главен уред-
ник в отдел „Етнография” 
на великотърновския Реги-
онален исторически музей. 
Два дни поляните около 
лясковския манастир бяха 
огласявани от любителски 

бяха в журиращата коми-
сия. Изпълненията бяха 
изслушвани и оценявани от 
етномузиколога акад. Крум 
Георгиев, председател на 
Обществото за фолклор в 
България, носител на на-
градата на Министерство 
на културата „Златен век“ 
за 2017 г. и златен Оскар 
за фолклор, проф. д-р Еле-
на Кутева - изкуствовед, 

На 1 юни централният площад в Лясковец се изпъстри от цветни 
костюми, балони, знаменца и усмихнати деца, а откритата сцена 
стана арена на игрите и забавленията. По повод Международния 
ден на детето, за малчуганите бе поканен екип от аниматори от 
великотърновския Детски център „Роси”. Преди да се отдадат на 
игри с артистите, нашите деца показаха, че са талантливи певци 
и танцьори. Празника откри група „Синигерчета”, а в концерта на 
лясковските деца взеха участие представителни групи от трите 
детски градини в града – „Пчелица”, „Радост” и „Славейче”, как-
то и по-малките ученици от начален курс на обучение от първи до 
четвърти клас на трите училища – „Максим Райкович”, „Никола 
Козлев” и „Цани Гинчев”.

изпълни Виевската фолк 
група – гост-изпълнител на 
фестивала. Професионали-
сти в областта на фолклора 


