ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ЛЯСКОВЧАНИ
Уважаеми съграждани,
За мен е чест да ви поздравя с
Деня на град Лясковец – 29 юни,
Петровден.
В празничния ден, когато честваме двамата светци, си спомняме за делото на лясковските
общественици, за благодетелите,
за борците и съзидателите на
нашия хубав Лясковец. Светците
Петър и Павел са закрилници на
всички лясковчани, а в тъмните
дни на робството манастирът е
бил пазител на българщината,
закрилник на нашите смели деди
и огнище на вярата и просветното дело, благодарение на които
сме оцелели.
В празничния ден - Денят на светите равноапостоли Петър и Павел, отправям своите пожелания
за здраве, успехи и празнично настроение към жителите, гостите
и приятелите на нашия град.
Благодаря на всички, които обичат Лясковец, и допринасят за
неговото развитие и просперитет!
Убедена съм, че благодарение на
съвместните усилия на Общината, Общинския съвет, институциите, бизнеса и на енергията, инициативността и волята на всеки един
лясковчанин, ще постигнем по-добро бъдеще за нашите деца, за нашия град! Защото Лясковец се нуждае
от мисълта, таланта, енергията, сърцето, обичта и усмивката на всички нас!
Честит празник!
Даниела Арабаджиева
Председател на Общински съвет - Лясковец

Уважаеми съграждани,
За мен е чест да Ви поздравя
с празника на родния ни град Денят на апостолите Петър и
Павел, покровители на нашата
светиня, изправила величествен
ръст над града ни.
Възрожденският летопис на
будното ни градче е преизпълнен
с необикновени хора, събития и
герои, които ще останат във
вечната памет на националната история. На тях дължим
доброто име на града си, от
тях тръгва градивното начало,
от техния опит и мъдри завещания черпим сила за своите
постижения в настоящето. И с
поглед, отправен към бъдещето,
крачим към успехите и поривите на новото време, знаейки,
че пътищата към бъдещето,
тръгват винаги от съхранената
мъдрост на миналото.
Скъпи лясковчани,
Петровден e ден, в който се поздравяваме с успехите си и пожелаваме нови! И нека в този ден
си пожелаем да сме здрави и
задружни, за да правим живота си по-добър, а града си предпочитано място за живот. Нека късметът
и благополучието влязат във всеки лясковски дом и да са пълни винаги душите и сърцата ни с обич, с
благодарност и човещина!
Честит и весел празник! Честит Петровден!
Д-р Ивелина Гецова,
Кмет на Община Лясковец

Анелия Димова е новият Почетен
гражданин на Община Лясковец

Архитект АНЕЛИЯ СТЕФАНОВА ДИМОВА – удостоява се със званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ” за заслуги и принос от обществена значимост и от стратегическа важност за устойчивото развитие на Община Лясковец.
Анелия Димова е родена
през 1961 г. Израства и
живее в гр. Лясковец, където завършва основното
си образование в ОУ „М.
Райкович”, а средно образование в Математическа
гимназия - В. Търново. До
1984 г. Анелия Димова учи
във Висшия институт по
архитектура и строителство в София и завършва
с отличие образователноквалификационна степен
„Магистър” по специалността „Архитектура”. През
декември същата година
започва работа като Главен архитект в Общински
народен съвет – Лясковец.
От 1986 до 1992 г. работи
като проектант в Териториална проектантска организация в гр. В. Търново.
През 1991 г. регистрира ЕТ
„АСТЕД – Анелия Димова”
в гр. В. Търново.
От 1992 година до 2014 г.
отново е главен архитект
в Община Лясковец.

През 2013 г. получава
удостоверение за пълна
проектантска
правоспособност от Камарата на
архитектите в България
и е един oт нaй-добрите apxитeкти в област
В.Търново. От 2004 г. архитект Димова е включена
като експерт в списъци
на големи консултантски
фирми, извършващи оценяване съответствието на
инвестиционните проекти
и упражняване на строителен надзор на строежите
по отделните категории в
част архитектурна. Автор
е на разработки в областта на архитектурата,
градоустройството, териториалното устройство и
регионалното
развитие,
на значими инвестиционни проекти на жилищни,
обществени,
социални,
културни, образователни,
търговски, промишлени и
стопански обекти в община Лясковец и общините

По традиция всяка година най-достойните
лясковчани биват удостоявани с почетни знаци и награждавани за своите заслуги
към Община Лясковец с плакети и дипломи
на празника на града Петровден. Почетният знак и годишните награди тази година
се присъждат на арх. Анелия Димова, на Павлина Кълчишкова и на Десислава Димитрова
на стр. 2, 3
Г. Оряховица, В. Търново,
Свищов, Елена, Златарица,
Полски Тръмбеш, Дряново
и други, на обекти на Министерството на образованието, Министерството на
културата и Министерството на труда и социалната
политика, като голяма част
от тях са финансирани по
програми на Европейския
съюз. По нейни проекти
са реализирани териториалноустройствени и градоустройствени планове,
извършени са и се извършват ремонти, реконструкция и обновяване на
знакови за Община Лясковец обекти и сгради като
читалище „Напредък-1870”,
ремонт на Заседателната
зала на Общински съвет Лясковец, на спортни площадки в града и в училищата, ремонти на детската
ясла и благоустрояване
на площадки за игра на
открито в детските градини „Пчелица”, „Радост” и
„Славейче”. Одобрени са
проектите, с които предстои да се изгради и Еко
зона за рекреация, изку-

ства и спорт в град Лясковец и да бъде възстановена зона за обществен
отдих в село Козаревец.
Предстои също по нейни
проектни идеи да се осъществи и реконструкция
на сградата на Общинска
администрация Лясковец.
Архитект Димова в продължение на 25 години работи за Община Лясковец.
С високата си квалификация и опит, тя съгласува
и одобрява инвестиционни проекти, координира
и ръководи дейностите по
устройство на територията в цялата община. Със
своята дейност допринася
за утвърждаване престижа
на Общината пред национални и международни институции, работи за съхраняване на архитектурното
ни наследство, за по-добрия градоустройствен облик на Лясковец и всички
лясковски села. Тя е не
само талантлив архитект и
творец, но и дарител, благодетел и личност с ясно
изразена гражданска и
професионална позиция.
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На официалния празник на град Лясковец – Петровден, кметът на Община Лясковец присъжда Общинска ученическа награда, с която се награждават най-добрите
ученици. Наградата е за годишните им постижения и се дава на учениците,
представили отлично през учебната година своите училища и Лясковец в различни
състезания, конкурси, фестивали. Годишната награда могат да получат ученици
от 1 до 12 клас, учещи в училищата на територията на община Лясковец, като
се определят първо, второ и трето място в четири области – български език и
литература, науки, изкуство и спорт. Годишната награда се връчва лично от кмета на Община Лясковец а материалният й израз е грамота и парично поощрение.

ВИКТОР СТЕФАНОВ ГУГУЧКОВ

ВТОРО МЯСТО
категория БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
И ЛИТЕРАТУРА
Виктор е отличен
ученик,
възпитаник на НУ „Цани
Гинчев”, с класен
ръководител Мариела Терзиева. Общинската ученическа награда му се
дава за постигнати
високи резултати
в състезанията на нацио- тематическата надпревара
нално ниво „Многознайко”, „Млад математик”, бронз
откъдето печели един зла- от състезанието по история
тен и един сребърен медал „Моята родина”, като и серв направление „Родна реч”. тификати за успешната му
Освен тях, има заслуже- творческа изява в конкурс
но второ място и купа в за млади философи „Малоще едно състезание по кият принц”, провел се в
граматика – „Пиша вярно Селановци. Виктор печели
и четливо”, в което е по- и поощрителна награда от
стигнал едни от най-добри- състезанието „Аз общувам
те резултати на областно с Европа” на Сдружениениво. Призови места вто- то на българските начални
рокласникът има и в ма- учители.

РАДОСТ ИВАЙЛОВА МИНЧЕВА

ТРЕТО МЯСТО
категория БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Радост олучава
наградата в тази
област, тъй като
има отлични резултати
през
учебната година
в
състезанието от календара
на МОН „Многознайко”. Момичето е ученичка
в ІІІ клас на СУ
„Максим Райкович”, с преподавател
Миленка
Николова и през
настоящата учебна година е получила в съревнованието „Многознайко” два златни и един сребърен
медал в областите „Родна реч” и „Аз знам английски
език”. Третокласничката с показаните знания и достойното си представяне в двата кръга на националната надпревара издига авторитета на своето училище и този на Община Лясковец.

НОСИТЕЛИ НА ГОДИШНАТА
ТЕОДОРА ПЛАМЕНОВА АНТОНОВА
ПЪРВО МЯСТО
категория БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
И ЛИТЕРАТУРА
Теодора Антонова е ученичка в І клас на НУ
„Цани Гинчев”, с класен
ръководител Кремена Тотева. Престижната годишна награда за постижения
се дава на Теодора за
успешното й представяне в двата кръга на националното
състезание
„Многознайко”, откъдето
печели две първи места и
два златни медала в раздел „Родна реч”. Освен в
областта на родния език,

малката първокласничка
има отлични познания и
по математика и история.
От националното състезание по история „Моята
родина” има също едно
златно отличие. В математическите съревнования
„Млад математик” и „Аз и
числата” е също с призови места – и в смятането
малката ученичка постига
изключителни резултати и
успява да събере максимален брой точки.

МИРОСЛАВ СИМЧОВ СТОЯНОВ
ВТОРО МЯСТО
категория СПОРТ

Мирослав е
възпитаник
на СУ „Максим
Райкович” и тази
година
завърши пети
клас. Момчето е с изявени
спортни
умения и се
представя
блестящо в
състезания
по
футбол
и
спортна
стрелба.
На
Националните игри
на победителите в Камчия той печели златен
медал на стрелба с въздушна пушка в своята
възрастова група до 12
години. Трето място по
футбол Мирослав печели
от същите Игри на победителите в националния
етап.
Тези резултати от месец
април го класират на
Световните детски игри

на победителите, специално
организирани
от Сдружението, което
помага на деца със заболявания. За световния етап нашето момче
отива в руската столица
Москва и там ще участва в надпреварите, които ще се проведат в
първата седмица на месец юли.

ИВАН ВЕСЕЛИНОВ ВЪЛЧЕВ

ТРЕТО МЯСТО
категория БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Иван е ученик във втори клас на СУ „Максим Райкович”, а негов
класен ръководител е
София Илиева.
И той като Радост
Минчева има сребърен
медал от състезанието
„Многознайко” в раздел „Родна реч”.
Ученикът има отлични
познания по български
език и литература и затова получава наградата на кмета на Община

Лясковец
за ученически постижения.
Освен високи резултати по
предмета
български
език, второкласникът
има
отлични
познания
и по математика,
както
и
спортни
постижения. През тази
учебна година е завоювал призово място и
в състезанието „Математика без граници” –
второ място от зимния
кръг на надпреварата.
Достойно се представя
и в турнирите по шахмат за купа „Момина
крепост” и „Великден”,
а настоящата учебна
2018/2019 година завършва с пълно отличие.

НАГРАДИТЕ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ЗА 2019 Г.
Павлина Кълчишкова е
художествен ръководител
на Танцов състав „Лудо
младо” при НЧ „Напредък-1870”, гр. Лясковец.
Проявява голям интерес
към българските народни
танци още от дете. Танцува в ДЮФА „Гусларче”
и с ансамбъла участва в
многобройни концерти в
България и чужбина. От
2000 г. до 2017 г. танцува
в Професионален фолклорен ансамбъл „Искра” гр.
В. Търново. Участва в концерти и спектакли в България, Египет, Турция, Южна
Корея, Франция, Гърция,
Белгия, Сърбия, Румъния,
Германия, Тайланд, Филипините. Завършва следдипломна квалификация в
Академията за музикално,
танцово и изобразително
изкуство, гр. Пловдив при
проф. Асен Диаманджиев.
През месец октомври 2017
г. става художествен ръководител на ТС „Лудо младо”. Танцовият състав е
основан през 2009 г. и е

ПАВЛИНА КОЛЕВА КЪЛЧИШКОВА
удостоена с Годишна награда за принос
към Община Лясковец в областта на културата
печелил множество награди, както в нашата страна,
така и в чужбина. Понастоящем под ръководството
на Павлина Кълчишкова
детските групи са вече три
на брой с общо 72 деца
от 6 до 16-годишни. Сформирани са и две любителски групи, които изучават
български хора. Павлина
Кълчишкова работи и с децата от ДГ „Пчелица” и „Радост”. По проект започва
занимания и с по-големите
деца от НУ „Ц. Гинчев” и
СУ „М. Райкович”. През месец ноември тази година
предстои ТС „Лудо младо”
да отбележи 10-годишен
юбилей.
През изминалите години под ръководството на
Павлина Кълчишкова тан-

цовите формации бележат множество успешни
участия, самостоятелни и
сборни концертни изяви
и завоювани награди и
отличия. Възпитаниците й
са с първо място от Танцов фестивал „Танци край
морето”, грамота и плакет
получава клубът й от Осми
фестивал на фолклорните
танцови групи и клубове
„Да разлюлеем Балкана”,
грамота за участие имат и
от Фестивала за народни
хора и танци „Хайдушка
софра”, както и грамота за
„Най-прецизно изпълнение
на хоро”. От Международния фолклорен фестивал
„Море от ритми” грабват
Наградата на журито. Много са наградите им и от
2019 година - Наградата

на кмета на Община Русе
от Националния фестивал
„Русчуклийска среща”, второ място от конкурса „Заблеяло ми агънце”, първо
място в раздел танцови
състави от ІІ Регионален
преглед „Пеем и танцуваме”, с. Драгижево и за
цялостно представяне Специалната награда на
кмета на Община Лясковец. От Националния фестивал „Насред мегдана в
Арбанаси” детският състав
„Лудо младо” спечели ІІІ
награда, младежката група – ІІ награда, а като цяло
съставът бе удостоен и с
Отличие за институция с
най-голям брой формации,
а най-малкият му представител Елия Кълчишкова получи поощрителна награда.

Многобройните
отличия,
спечелени от ТС „Лудо
младо” с художествен ръководител Павлина Кълчишкова, са свидетелство
за инициативност, усилен

труд, талант и артистизъм
и заради всички тези свои
постижения Павлина Кълчишкова става носител на
Годишната награда на кмета на Община Лясковец.
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УЧЕНИЧЕСКА НАГРАДА ЗА 2019 ГОДИНА
АЛЕКСАНДРИНА СТОЯНЧЕВА ДИМИТРОВА
ПЪРВО МЯСТО
категория НАУКИ

Александрина е третокласничка в СУ „Максим
Райкович”, с класен ръководител Миленка Николова. Присъжда й се годишната ученическа награда
за отлични постижения по
математика за трета поредна година. В международното състезание „Математика без граници” от
двата кръга, провели се
през октомври и февруа-

ри от настоящата
учебна година, тя
има два златни
медала и сертификати, удостоверяващи високите
й
постижения.
Достойно се е
представила и е
показала отлични
знания и в другата най-важна за
учениците учебна
дисциплина
– изучаването на
родния български
език. В надпреварите на състезанието „Многознайко” в
раздел „Родна реч” има
присъден още един златен
медал. С общо трите златни медала, завоювани
през учебната 2018/2019
година,
третокласничката отново заема призово
място сред талантливите
деца, достойни да носят
Годишната ученическа награда на кмета на Община
Лясковец.

ДИЯН ИЛИЯНОВ САВОВ

ПЪРВО МЯСТО
категория СПОРТ

Диян е ученик от VІ клас
на СУ „Максим Райкович”.
Момчето е отличен ученик
и спортист и наградата на
кмета за ученически постижения му се присъжда
за изключителните му резултати в спортното ориентиране. От четири години
е състезател на Спортен
клуб „Браун тим”, а негови
треньори са Калин Пенчев и Мариела Терзиева.
Две поредни години Диян
е победител в Държавното

първенство по спортно ориентиране. През
учебната
2018/2019
има завоювани общо
10 медала – 4 златни,
4 сребърни и 2 бронзови. Класира се трети в ранг листата на
България в неговата
възрастова група до
12-годишни за изминалата календарна 2018
г., като става трети в
Гранд къп. През 2019 г.
продължава да печели
медали – злато получава на Държавното първенство по колоориентиране,
както и на спринтова дистанция и става държавен шампион във възрастовата си
група. Златен медалист е и
от надпреварата „Трите хълма”, 2 сребърни медала печели от състезанието за купа
„Абритус” и от надпреварата
за купа „Сакар”. Ученикът е
също отличен и в математиката - има златен и бронзов
медал и от състезанието
„Математика без граници” .

ДАРИЯ ДЕЯНОВА СТАМЕНОВА
ПЪРВО МЯСТО
категория СПОРТ

Дария Стаменова също като
Диян Савов получава първо
място в областта на спорта в
надпреварата
за
кметската
ученическа награда за годината. Тя е в
шести клас и
учи в СУ „Максим Райкович”.
Ученичката се
състезава
за
Спортен клуб
по ориентиране „Браун
тим” от пет години. През
настоящата учебна година
участва в редица състезания и печели много призови места – колекцията й се
състои от общо 10 медала.
Три медала нашата състезателка има от съревнованията на „Вариант 5” в
Пампорово – две златни
и едно бронзово отличия.
Злато момичето печели и
в Държавното първенство

по скиориентиране във
Велинград.
Освен тях Дария има завоювани и четири сребърни медала и два бронзови от състезания за
Купа „Габрово“, от ултра
маратон, от Държавно
първенство по колоориентиране Стара Загора, от
Държавно първенство за
Купа „Лясковец“ – спринт,
от Буковец – щафети и от
състезание в Котел.

ЙОАНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ИВАЙЛА ИВАЙЛОВА МИНЧЕВА

ТРЕТО МЯСТО
категория НАУКИ

ВТОРО МЯСТО
категория НАУКИ

Ивайла е третокласничка, възпитаничка
на учителката Миленка Николова и учи
в СУ „Максим Райкович”. Ивайла проявява интерес към математиката още от
първи клас и също като Александрина
Стоянчева повтаря успехите си в три
поредни години да бъде носител на Общинската годишна награда за ученически постижения. През тази учебна година е постигнала много добри резултати
в международното състезание „Математика без граници” от двата кръга, като
е класирана на второ място в есенен и
в зимен кръг на надпреварата. За постигнатите резултати е наградена с два
сребърни медала и сертификати за показаните знания.
Освен отличен математик, третокласничката е и дете, перфектно владеещо
за възрастта си английски език. В два- заслужено печели два златни медала, подта декемврийски и мартенски кръга на крепени с грамоти за успешното справяне
състезанието „Аз знам английски език”, в надпреварата.

Йоана е третокласничка в СУ „Максим
Райкович”, с класен ръководител Миленка
Николова. Годишната ученическа награда

на Община Лясковец й се присъжда за отлични постижения
по математика. В състезанието
на международно ниво „Математика без граници” момичето
има завоюван сребърен медал
и сертификат за достойното й
представяне в есенния етап на
надпреварата. Годишната ученическа награда на кмета на
Общината й се присъжда за
показани отлични резултати в
овладяването на математиката.
Третокласничката достойно се
е представила и е показала отлични знания и в съревнованието по английски език „Аз знам
английски език”, откъдето печели два златни медала, подкрепени с грамоти за първо място
в класирането.

НАГРАДИТЕ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ЗА 2019 Г.

Десислава Георгиева Димитрова живее в град Лясковец. Завършва курса си
на обучение с пълно отличие през всичките дванадесет години. Началният й
етап на образование преминава в НУ„Цани Гинчев”,
гр. Лясковец, откъдето
тръгват и първите й успехи
в различни направления. В
четвърти клас Десислава
представя успешно община Лясковец на национално ниво в състезанието по
английски език „Spelling
Bee” и е наградена от тогавашния
американски
посланик Джеймс Уорлик.
Състезава се в отбора на
училищния гимнастически
клуб „Юначе” и има спечелени девет медала от
олимпийските събори. Учи
три години в СУ „Максим
Райкович”.
През 2014 г. постъпва
като ученичка в Старопрестолна професионална
гимназия по икономика,
гр. В. Търново - специалност „Оперативно счето-

ДЕСИСЛАВА георгиева ДИМИТРОВА
удостоена с Годишна награда за принос към
Община Лясковец в областта на образованието
водство”. Най-големите й
постижения в гимназията
са в областта на счетоводството и математиката,
към които тя има подчертан интерес и афинитет.
На Националното състезание по математика, организирано от Русенски университет „Ангел Кънчев”,
печели І място и златен
медал с оценка отличен
5,90. На училищния кръг на
Националното състезание
по счетоводство, организирано от МОН, постига рекордните 100 точки. На националния кръг се класира
трета с 93 точки. На Националната олимпиада по
счетоводство в Икономически университет, Варна
показва 95% успеваемост.
Представя се отлично и в
Национално състезание по

счетоводство в Стопанска
академия „Д. А. Ценов“,
Свищов. Десислава показва отлични резултати и в:
Национално състезание по
икономикс, УНСС София –
6.00. На изпит за прием
във Висше училище по застраховане и финанси постига резултат 94% успеваемост. Изброените успехи
й гарантират място в 5-те
висши учебни заведения в
страната още от XІ клас.
Отличните икономически
познания и много доброто владеене на английски
език й носят още един медал – от състезанието за
икономисти на английски
език в Благоевград. По
време на обучение по проект „Млад проектен ръководител в трансграничния
регион” впечатлява орга-

низаторите от „Евроинтегра“ гр. София, които й
предлагат професионална
реализация. Десислава е
и един от избраните ученици от цялата страна за
обучение на тема „Небанковият финансов сектор в
България“. Тя бе и един от
петте младежи от страната
ни, избрани да участват в
обмени в Португалия, Румъния, Германия, Австрия
и Англия. Печели І място
и в Националния конкурс
по счетоводство за средношколци, организиран от
Обединена редакция за
книги и периодика „Мисъл”
и списание „Счетоводство
плюс данъци, социални отношения”.
С тези си постижения момичето от Лясковец става
най-изявеният зрелостник

на община Велико Търново и печели наградата „24
май”. В Деня на българската просвета и култура,
абитуриентката бе наградена от кмета инж. Даниел

Панов.
Всички тези награди са
предостатъчен довод да
бъде и носител на Годишната награда на кмета на
Община Лясковец.

4
характер, на живия християнски дух, е особено
силна тук в тази красива
околност и в деветвековната сянка на манастира „Св.
св. Петър и Павел“. Нека
не забравяме, че този манастир пази епохални български събития и с него е
свързана съдбата на не
един виден възрожденски

деец. Този манастир е един
от вековните стожери на
нашата история“, сподели
в словото си Румен Радев.
Символичен домакин на
събора тази година беше
кметът на Лясковец д-р
Ивелина
Гецова,
която
също се обърна с поздрав
към хилядите на поляната
до Петропавловския мана-

Президентът откри
XV Петропавловски събор
Президентът Румен Радев
откри XV Петропавловски
събор заедно с кметовете
на Лясковец, Велико Търново и Горна Оряховица. От
сцената той поздрави всички участници и сподели, че
на събора могат да се усетят непреходната сила на
българския дух и традиции.
Държавният глава поздрави и кметовете на Триградието, които през годините
се грижат за организацията на събитието.
„Вече 30 години Петропавловският събор е утвърден
като национална среща
на единния български дух.

Този дух е жив навсякъде
около нас днес. И в красивите носии, и в музикалните ритми. Явно скоро и
двете сцени няма да стигат
за всички желаещи. Разбрах, че най-възрастният
участник е на 88 години,
а най-младият е на 4. Това
показва, че за магията на
българския фолклор няма
възраст, а участието на
състави от чужбина показва, че за нея няма и
граници. Усещането за непреходната България, тази
на силното българско творчество, на устойчивия, бих
казал жилав, български

стир.
„Петропавловският
събор на народното творчество „Хоро се вие около
манастира“ е едно събитие,
което в рамките на два дни
посреща и събира всички
песни и танци на България тук, над нашия град
Лясковец. От много години
това място празнува благодарение на това събитие.
Поляните стават по-зелени, слънцето грее по-ярко, а въздухът се изпълва
с магията на фолклора,
народните ни мъдрости, с
величието на духа на един
малък, но душевно богат
народ“, сподели д-р Гецова.
Към всички присъстващи
се обърна и кметът на община Велико Търново инж.
Даниел Панов. „Това събитие се нареди сред най-големите и най-значимите в
България. Превърна се в
един истински и общобългарски фестивал, в центъра на който са музиката и
българските обичаи. Фолклорът, традициите и народното творчество е уникалното богатство за България
и за нас като народ. Дълбок поклон към вас, уважаеми участници. Благодаря
ви, че пазите традициите,
обичаите и фолклора“, каза
Панов.
В събора участваха над
4000 изпълнители, като
най-малкият беше на 4, а
най-възрастният на 88 години.

Над 300 самодейци участваха в Деветия
фестивал на хайдушката песен в Мерданя

По традиция в началото
на месец юни в лясковското село Мерданя се
провежда фестивал на
хайдушката песен. Този
форум от години се организира от местното
Театрална трупа „Парашкев
Парашкевов”
към
козаревското
читалище
„Земеделец-1899” е пред
прага на своята 122 годишнина. За творчески сезон
2018/2019 трупата подготви
сръбската комедия на Бранислав Нушич
„Госпожа
Министершата”. Режисьор
и постановчик на състава
от 12 години е актрисата
от Великотърновския театър Стефка Петрова. Под
нейното вещо ръководство любителите актьори
представят комични ситуации и образи, търсещи
отговор на вечни житейски въпроси. На 20 април,
при препълнен салон, на
козаревска сцена беше
реализиран
премиерният спектакъл на „Госпожа
Министершата”. С новата
си рожба актьорите вече

читалище с подкрепата на
Община Лясковец, Кметство Мерданя и спонсори от селото. Тази година
за празника помогнаха
бизнесмените Арменчеви,
Хаджирадеви,
Драгневи,

Касабов, Стоян Стоянов,
Пламен Чеснаров, Евгени
Гелев.
Легенда разказва, че селото е било обитавано от
хайдути и доказателство за
това е намиращ се в окол-

ностите му хайдушки камък – исторически знак за
гордите поколения. Преди
девет години организаторите решиха да претворят
историята в песни, стихове
и възстановки, представящи събития от отминалите
хайдушки времена. От общински през първата година, още на следващото си
второ издание фестивалът
се превърна в регионален
и предизвиква интереса на
все повече участници.
След официалните приветствия от страна на кметовете – общинският д-р
Ивелина Гецова и селският
управник Красимира Владова, селото бе огласено в
продължение на часове от
звучна народна песен. Началото на събитието сложи кабагайдата на Стефан
Печикамъков и празникът
започна с впечатляващи

родопски песни, които
представиха
домакините
на фестивала – Женският
народен хор при мерданското читалище „Развитие 1902”, с художествен
ръководител
Красимира
Колева. Тази година Хайдушкият фестивал събра в
Мерданя над 300 участници, дошли да възпеят хайдутството и да представят
песенни изпълнения с мотиви от живота на българите по време на робството.
В празника се включиха
групи от лясковските пенсионерски клубове и читалището, както и състави от
общинските села – домакините от Мерданя и колективи от Драгижево, Добри
дял, Козаревец. Освен от
Лясковско, в хайдушкия
фестивал участваха и самодейци от още пет общини – от селата на Еленска,

Златаришка, Свищовска
община – от Палици,
Беброво, Буйновци, Сливовица, Морава, както и
от по-далечни места като
дряновското село Гостилица и сливенското Стара река.
Форумът няма конкурсен
характер, но е предпочитана културна изява
за много самодейци и
тази година народното
изкуство събра на едно
място от 4 до 86-годишни
изпълнители на хайдушки
песни. Гост на празника
беше лясковският състав
„Лудо младо”.
Една от най-добрите млади фолк изпълнителки тракийската певица Пепи
Христозова, събра на мегдана цяло село и гостите му, които извиха много хора и гордо развяха
българския трибагреник.

Театралите на Козаревец с нова постановка и нови награди
се изявиха на сцените на
Националните прегледи в
Нова Загора и Кортен, както и на Театралните празници в Хисаря, предстои
им участие и в Самоков.
В ролята на Министершата
майсторски се превъплъщава Дарина Димитрова,
която близо 40 години е
част от козаревския театър. След премиерата, козаревските таланти имат
няколко
гостувания
на
сцени и в региона. „Щастливи сме и благодарни за
признанието и емоцията,
която изпитахме на XII
Национален фестивал на
любителския театър. Записахме в 122-годишната
театрална история на лю-

бимото си село Козаревец
втора награда за главна
женска роля”, разказаха
доволни от успеха си козаревските актьори. Наградата заслужи главната
героиня в новата им сценична изява. Отличието
бе присъдено на Дарина
Димитрова за ролята й на
Живка. Проявите на театралната трупа се подкрепят ежегодно от Община
Лясковец, Кметство Козаревец и местния бизнес.
Читалищното ръководство,
Кметство Козаревец и Община Лясковец пожелават
успешни бъдещи гастроли на театралната трупа
и много аплодисменти от
благодарната публика.

