
01 - 28 февруари 2011 година брой 2 ( ), година30 IV

ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

Конкурсът „Най-
хубаво домашно вино”
има дълголетна исто-
рия. Той се е провеж-
дал за пръв път преди
повече от 15 години, ко-
гато лясковчани са чес-
твали Трифон Зарезан
като празник на града.
Първоначално официа-
лен празник на градЛяс-
ковец е именно деня на
лозаря и винаря, но по-
късно общински съвет
Лясковец решава праз-
ника на града да се чес-
тва на 29 юни Петров-
ден, когато е храмовият
празник на един от най-
големите символи на
Лясковец - Петропав-
ловския манастир. Ве-
че години наред, жите-
лите и гостите наЛяско-
вец отбелязват, както
Деня на Светите покро-
вителиПетъриПавел, така и втория помасо-
вост ден - този на лозарите и винопроизво-
дителите.

Зарезан в Лясковец по традиция започва
с провеждането на конкурса, в който се изби-
ра най-хубавото домашно вино. Целта на
организаторите е да се запази жива тради-
цията и сред поколенията да има прие-
мственост в отглеждането на лозята и при-
готвянето на омайната напитка. Въпреки че,
в годините на икономическа криза, масовото
производство на вино и славата наЛясковец
като един от първенците по износ на вина в
страната отшумява, лясковчани все още па-
зят умело занаята и го предават на своите си-
нове. И днес вмного домакинства възрастни
и млади отглеждат грозде, от което правят
хубавото лясковско вино, толкова прочуто в
миналото в страната ни и зад пределите й.
Приготвят го, следвайки старите рецепти на
бащи и дядовци, които много от тях пазят в
тайна.

От пет години насам в конкурса участват,
освен червени вина, също и бели и розе. В
предишни години в конкурса са се съревно-
вавали около 30-40 проби. Миналата година
те бяха 54, което показва, че има интерес
към проявата. През последните 4-5 години
става ясно също, че лясковската жена е дос-
тоен продължител на традицията. Старите
лясковски винари предават майсторлъка си
не само на своите синове. В приготвянето на
вината участва все по-често и нежният пол.
Доказателство за това е наличието на про-
би, които дамите предоставят, за да се вклю-
чат в конкурса с лично приготвени от тях ви-
на. Например най-силно дамско присъствие
във винарското съревнование имаше мина-
лата година - тогава участваха 9 представи-
телки, през 2009 жените-майсторки са били
3, а през 2008 - 6. Организаторите отчитат
също, че в историята на конкурса като при-
зьори са записаниимената на няколкофами-
лии лясковски винари - Банови, Дермишко-
ви, Качамакови.

Тази година конкурсът се състоя в само-
то навечерие на големия празник - на 11фев-
руари. За пети път в надпреварата бяха
включени освен червени и бели вина. Право
на участие имаха всички пълнолетни жите-
ли на община Лясковец. Компетентна коми-
сия от дегустатори с членове Димитър Ди-
мов, Свилен Георгиев и Иван Кожухаров,
оценяваше качествата на представените на-
питки.

40 от вината, които се състезаваха бяха
на лясковски производители, имаше и един
престрашил се джулюнчанин - Спиро Спи-
ров, който представи бутилка червено вино
от своята продукция. С неговото произво-
дство общо 30 от вината бяха червени, а 11 -
бяха белите, 3 от които розе. В конкурса се
включиха и осемдами.

Друга интересна
подробност е, че и
тази година в сърев-
нованието със свои
вина участваха три-
ма членове на едно
семейство - Димит-
ринка, ПламениМи-
рослав Качамакови
- майка и синовете й
- и тримата със со-
бственобяло вино.

Първото място
за най-хубаво бяло
домашно вино бе
присъдено на Пла-
мен Георгиев Геор-
гиев - проба №7. На
второ място е бяло-
то вино наДимоСте-

фанов Банов - проба№ 3. Трето е виното на
ПетърТахрилов - проба№6.

От червените вина на първомясто се кла-
сира виното на Васил Илиев Бонев - проба
№5, на второмясто е проба№18 - червеното
вино наПламен Георгиев. Третомясто в раз-
дела на червените вина заслужи Петър Бо-
жилов с проба№29.

По статут конкурсът предвижда парични
награди за класиралите се на І, ІІ и ІІІ място в
двата раздела за бели и за червени вина.
Общината осигури паричните награди и гра-
моти за победителите, които връчи кметът
д-р Ивелина Гецова по време на традицион-
но провеждащия се празничен концерт в чи-
талище “Напредък-1870”, гр. Лясковец.

Концертът бе открит с обявяване на побе-
дителите и награждаване на винарите, спе-
челили призовитеместа в конкурса.Следце-
ремонията започна тържеството, посветено
на празникаТрифонЗарезан. В него се вклю-
чиха със свои изпълнения колективите при
лясковското читалище „Напредък-1870”.
Поздрав към жителите на града поднесоха
Вокална група „Белиружи” с ръководителДи-
митърРусев, Балетнашкола “Ритъм” с бале-
тен педагог Валя Атанасова, Танцов състав
„Лудо младо” с ръководител Йордан Зангов,
както и най-младите певци, възпитаници на
читалището - ВГ „Мелъди” смузикален педа-
гог Мария Петрова. С тематични зарезански
изпълнения участваха и Певческа фолклор-
на група „Чаровна възраст” с ръководител
Славка Стаматова и Вокална група „Росна
китка” при клуб на пенсионера „Мазневска
чешмичка” с ръководителПеткоСтоев.

В концертната програма участваха имес-
тнитефолклорни колективи при селските чи-
талища и певчески групи при клубовете на
пенсионера от съставните на общината се-
ла - Женски народен хор и Група за стари
градски песни „Незабравки” с.Мерданя, доб-
ридялската Певческа група „Еделвайс”, Во-
кална група „Младост” - с. Козаревец, Фол-
клорна група „Ален божур” при Клуб на пен-
сионера „Златна есен”, с. Джулюница, както
и драгижевската група за обработен фол-
клор при клуба на пенсионера. Специален

Ипенсионерите от лясковския клуб „Маз-
невска чешмичка” подобаващо отбелязаха
празника на виното. Голямото веселие за
празничния Зарезан започна с порязването
на лозите в двора на пенсионерския клуб.
Той се помещава в типична за града ни стара
лясковска къщасдворномясто и хубаво под-

редена градинка. Петима ду-
ши, които се оказаха най-
големите ентусиасти от всич-
ките 100, членуващи в клуба,
с бъклица и ножици преляха
лозичките и ги подрязаха. Те-
зи ритуални действия из-
вършиха председателят на
клубаСийка Камбурова, ръко-
водителят на певческата гру-
па Петко Стоев, както иЖивка
Андреева, Мария Грозданова
иСтоянка Хлестева. Отпивай-
ки от виното и свивайки венец
от лозовите пръчки, възрас-
тните хора наричаха и редица
благопожелания и отправяха
молитвени думи за изобилие
и плод. След това от двора,
празничният Трифон Зарезан

се пренесе в топлата и уютна обстановка на
хубавата възрожденска къща, в която пенси-
онерите прекарват по-голямата част от свое-
то свободно време. Тук се състоя и конкурс
за домашно приготвени вина, които възрас-
тните хора донесоха в клуба за празничната

41 ВИНА УЧАСТВАХА ТАЗИ ГОДИНА В КОНКУРСА ЗА ДОМАШНО ВИНО

ПЕНСИОНЕРИТЕ ЗАРЯЗАХА ЛОЗИТЕ В ДВОРА
НА СВОЯ КЛУБ "МАЗНЕВСКА ЧЕШМИЧКА"
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поздрав към жителите на Лясковец отправи
имладатамузикална звездаНиколаЧочев.

ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА
14 ФЕВРУАРИ СЕ СЪСТОЯ
НА ЛАНДЖОВ ДВОР, ПРЕД
МУЗЕЯ НА ЛЯСКОВСКИТЕ
ГРАДИНАРИ.Празникът бе от-
крит с водосвет за здраве ибе-
рекет, който отслужиха све-
щеници от града - отец Богдан
и отецАнгел. Гости на тържес-
твото бяха депутатите от 41-
то народно събрание - Христо
Христов, Мирослав Петков,
ЕвгенииСтоев иСпасПанчев.
Да засвидетелстват своето
уважение към съседите си и
лозаро-винарските им успе-
хи, бяха дошли и областният
управител на Великотърнов-

ска област доц.
д-р Пенчо Пен-
чев, зам. облас-
тният управител г-жа Любо-
мира Попова, председателят
на Общински съвет Г. Оряхо-
вица, също и зам. кметовете
на общините Г. Оряховица и
Златарица. Присъстваха и
много директори на институ-
ции и управители на фирми,
почетни и заслужили гражда-
ни на общината идр.

Кметът д-р Ивелина Гецо-
ва поздрави лозарите и вина-
рите по повод Трифон Заре-
зан и приветства гостите, дош-
ли да почетат празника на ви-
ното в Лясковец. Като дома-
кин на общината, в приве-
тственото си слово, тя при-

помни, че Лясковец е с утвърдени традиции
влозарството и винопроизводството. Д-р Ге-
цова с гордост разказа за развитието на от-
расъла в нашия район. От някогашното дру-
жество „Пчела”, прераснало в лозаро-
винарска кооперация, в която се включват
над 1000 домакинства до днес, до съвре-
менните технологии, прилагани във виноп-
роизводството. Тя подчерта също, че града
ни е първи с още нещо на винената карта на
България - още преди век и половина имен-
но тук, започва практиката на винените де-
густации, които са талантливо описани от

българския белетрист Цани Гинчев, възрож-
денски писател, роден в Лясковец. 50-те го-
дини наминалия век са значими заЛясковец

и с производството нашампанизираното ви-
но - именно в старата лясковска изба за
пръв път гръмва тапата на първата бутилка
родношампанско. На земеделските стопани
илозарите тя пожелановата стопанска годи-
на да ебогата и здрава, пожела спорна рабо-
та, изобилен плод и берекет, а на винопроиз-
водителите - търговски успехи.

На мегдана на Ланджов двор се изви
кръшно хоро. Музиката бе в изпълнение на
Сборна формация „Трапезица”, а зарезан-
ската бъчва с пелин бе подарък за жители и
гости от лясковската винарна „Лясковец
ООД”. След тържественото откриване на
празника, общинското ръководство, жители
и гости в празнично шествие, съпроводено
от музикантите, се отправиха към лозовия
масив за ритуалното зарязване. Отец Бог-
дан благослови и освети лозовите насажде-
ния, а д-р Гецова първа заряза лозичките.
След нея лозов венец си свиха и народните
представители Христо Христов, Мирослав
Петков, Евгени Стоев и областният управи-
тел доц. д-р Пенчо Пенчев. Всички гости по-
желаха от сърце берекет и плодородна да е
2011 година за лясковските лозари. Нарича-
ния за плодородие произнесе и царят на ло-
зето Димитър Цветков, който прикани гости-
те, преливайки корените на лозите с вино,
да отчупят и по къшей от българската пога-
ча, символна плодородието и изобилието.
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трапеза. Състезаваха се около десетина бутилки с червена-
та напитка, имаше и едно бяло вино, но то не беше класира-
но на призовите места. Организаторите на винарското
тържество - ръководството на пенсионерския клуб, бяха
предвидили награди за авторите на най-хубавите три вина.
Майстор-специалист, член на пенсионерския клуб дегусти-
раше вината и оценяваше техните добри качества. Донка
Балджиева е била дълги години лаборант в лясковската ви-
нарна и затова възрастните хора възложиха на нея тази неле-
ка задача. Висока оценка за своето домашно производство
получиха Георги Стефанов, Мария Стоева и Дамян Дамя-
нов, които се класираха съответно на първо, второ и трето
място. Председателят на клуба Сийка Камбурова имаше
честта да им връчи предвидените предметни награди - сер-
виз чашиидруги домашнипособия.

Във вихъра на празника интересенмомент бешеиобявя-
ването рождения ден на една от възрастните дами. От името
на всички членове на „Мазневска чешмичка” бе поздравена
кулинарката на клубаМарияСтоева - поздрав и подарък под-

несе отново СийкаКамбурова. Тя благодаринаСтоева за по-
мощта, която винаги е оказвала при подготовката на празни-
ците и й пожела още дълги години да радва пенсионерите
със своите вкусни сладки произведения. За доброто настро-
ение на всички, бе подготвена имузикална програма, в която
участваха певиците от функциониращия към клуба фолкло-
рен състав „Росна китка” с ръководителПеткоСтоев. За свои-
те приятели те изпяха песента „Хладнамехана”, а „Кажи, Рай-
не” изпълниха в дует Живка Андреева и Стоянка Хлестева.
Имаше ощемного награди, които най-остроумните получиха
от викторина, чийто въпроси бяха свързани с лозаро-
винарската тема. За приготвянето на ястията на пищната тра-
пеза помогна известния бизнесменМънгов, от чиито търгов-
ски обекти пенсионерите напазаруваха за празника с от-
стъпка.

Така, след Бабинден, хората от третата възраст посрещ-
наха още един голям празник - Зарезан. Скоро те отпразну-
ваха и 15-годишнина от създаването на ПК „Мазневска чеш-
мичка”, а сега се готвят да отбележат и мартенските празни-
ци.

Измина по-голямата част от отоплителния период. Обез-
покоителен е фактът, че голяма част от пожарите, възникна-
ли по време на отоплението на сградите се дължи на оста-
релия сграденфонд и липсата на елементарни грижи за под-
дръжката му в добро и безопасно състояние. Конкретно тук
става дума за коминните тела, които се нуждаят от ежегодно
обслужване за осигуряване на правилното имфункционира-
не. Не е случайно, че през този отоплителен сезон имаме ре-
кордните 21 пожара, възникнали точно поради неизправнос-
ти и запалване надимоотводите. Проблемът стои и в сгради-
те, чиято конструкция е пожароустойчива. Израз на тези слу-
чаи едругият рекорд - броят нажалбите срещу съседиот дол-
ните етажи, които се отопляват на твърдо гориво.

За избягване на тези колкото неприятни, толкова и опас-
ни инциденти, пожарникарите ни алармират да следваменя-
кои основни правила за монтаж, безопасна и безпроблемна
експлоатация на димоотводите. Фугите на зиданите комини
задължително трябва да се измазват по цялата височина на
комина. Горими конструкции (дървени греди, ребра, каси на
врати, покривни обшивки и др.) се предвиждат на разстоя-
ние най-малко 10 см. от телата на комините. Ако допирането
е неизбежно, коминът трябва да е измазан с негорима ма-
зилка с дебелина най-малко 3 см. Не бива да се допуска
включването на димоотводните тръби в комините вертикал-
но през подовите конструкции, съветват още специалистите.
Металните комини се предвиждат на разстояние от горими-
те елементи на сградата, най-малко 1,5 пъти от диаметъра
на комина, но не по-малко от 30 см.

Забезпроблемнаексплоатация е необходимовсяка годи-
на преди началото на отоплителния сезон да се извършва
профилактично почистване на комините от натрупаните саж-
ди 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 отворе-
нифуги идруги подобни. Горимите отпадъцииненужните ве-
щи струпани в подпокривните пространства следвада се от-
странят. Те от една страна са предпоставка за лесно възник-
ване на пожар, а от друга затрудняват гасителнатадейност.

От областниящаб за координация при спасителниинеот-
ложни аварийно-възстановителни работи информираха, че
се наблюдава бум на пожарите в областта в дните около
празника Трифон Зарезан. При повечето случаи на възник-
нали пожари става въпрос за запалване на сухи треви, пора-
ди небрежност при боравене с открит огън. Наближават и
пролетните празници, голяма част от които хората предпочи-
тат да отбележат сред природата. Хубавото време със сигур-
ност ще предразположи много граждани да излязат наоткри-
то ида прекарат свободното си времена пролетен пикник.

Затова апелът наРайонна служба „Пожарна безопасност
и защита на населението” Г. Оряховица, е да не помрачава-
ме празничните дни и уикендите си, пренебрегвайки еле-
ментарните противопожарни правила за ползване на открит
огън.Съветът на специалистите еда почистваме терена око-
ло огнището преди запалването и в никакъв случай да не
оставяме огъня без надзор. „Уверете се, че е загасен, преди
да си тръгнете!”, се казва в апелана пожарната служба.

,

, ,

На 22.02.2011 г., Общински съвет - Лясковец прие бюдже-
та наОбщинаЛясковец за 2011 година в общразмер на 5 786
012 лв. Приходите са планирани от обща допълваща субси-
дия за държавни дейности - 2 867 539 лв и субсидия за мес-
тни дейности - 582 700 лв; целв субсидия за капиталови раз-
ходи зафинансиране на общински дейности - 129 000 лв, ка-
то разликата са собствени приходи.

Бюджетът е разпределен по следните функции: „Общи
държавни служби” - 794 165 лв; „Отбрана и сигурност” - 99
750 лв; „Образование” - 2 512 453 лв; „Здравеопазване” - 348
243 лв; „Социално осигуряване и грижи” - 270 175 лв; „Жи-
лищно строителство и БКС” - 1 228 397 лв; „Почивно, култура
и религиозно дело” - 189 396 лв; „Икономически дейности и
услуги” - 168 322 лв и за лихви - 49 988 лв. Приета беше
Инвестиционната програма за капитални вложения за 2011 г.
в размер на 3 946 570 лв, в това число и средства по проекти
в размер на 3 103 829 лв - финансирани по програми на ЕС.
Прие се разчет на разходи за: помощи за погребения - 500
лв, други помощи, след решение на общински съвет - 1 500
лв, за еднократна помощ в размер на 50 лв при раждане на
дете с родител, живеещ на територията на Община Ляско-
вец - 2 500 лв. Утвърдена бе субсидия за подпомагане на
спортни клубове и туристическо дружество по 200 лв за: ТД
„Янтра”, ФК „Левски” гр. Лясковец, ФК Джулюница, ФК Коза-
ревец, ФК Мерданя, ФК Добри дял, ХК „Владислав” с. Джу-
люница, Волейболен клуб гр. Лясковец. Приета бе субсидия
за Местна инициативна група на териториите на Общините
Лясковец - Стражица от 10 000 лв. Бюджетът е разпределен
по населени места и звена по следният начин: Община Ляс-
ковец - 2 177 054лв; Кметство с. Джулюница - 205 063лв; Кме-
тство с. Козаревец - 121 847 лв; Кметство с. Добри дял - 134
503 лв; Кметство с. Драгижево - 120 465 лв; Кметство с. Мер-
даня - 93 614 лв; общо общообразователни училища - 1 356
850 лв; общо детски градини - 828 595 лв; ДСП гр. Лясковец -
173 189 лв; ДЯ „Мир” гр. Лясковец - 267 884 лв; общо читали-
ща - 135 232 лв. С бюджета се осигурява издръжката на всич-
ки училища, целодневни детски градини, детски ясли, Дома-
шен социален патронаж, кметствата и Община Лясковец
през 2011 година.

Община Лясковец представи проект за иновативно кул-
турно събитие „Карвинг Фестивал – Лясковец пъстра столи-
ца на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”, за фи-
нансиране по Оперативна програма ”Регионално развитие”,
по приоритетна ос 1 ”Устойчиво и интегрирано градско раз-
витие”, Операция 1.1. ”Социална инфраструктура”, по схема
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промо-
тиране на иновативни културни събития”. Основна цел на
проекта е качествено обновление на Лясковец, чрез засил-
ване ролята на културата като фактор за развитие на ареа-
ла. Основен инструмент за обновлението и обогатяването
на културния живот е провеждането на ново по формат и
съдържание културно събитие. За идентифициране на ино-
вативно културно събитие на територията на общината се
проведе обществено проучване, няколко обществени фору-
ма за обсъждане на събитието, срещи в населените места с
потенциални заинтересовани страни, изготвен бе анализ и
доклад.

С изброените стъпки е идентифицирано желаното от об-
щността на Лясковец за иновативно културно събитие-
КарвингФестивална зеленчуците и гурбетчийското градина-
рство. Събитиетоще повиширазбирането средместната об-
щност за иновативното културно събитие като генератор на
икономическото, културно и социално развитие на градската
територия. Ще бъдат създадени условия за равен достъп до
културата на гражданиот различни социалнииетнически гру-
пи, гарантиращо тяхното включване в културните процеси на
градски ареалЛясковец.

Иновативната идея в Лясковец трябва да обедини кул-
турните, историческите, фолклорните, художествените и
традиционни ресурси в населените места на общината за
презентирането им по нов начин, чрез създаването на уни-
кално по съдържание, смисъл и адресат събитие. Иноватив-
ните културни събития създават нови форми на самоизява,
привличат нови публики, опират се на нови партньорства, от-
варят границите между творци-професионалисти и аматьо-
ри, произвеждат нови социални ефекти на солидарност и
идентичност, основаваща се върхумястото, квартала, града.
Често те се характеризират със синтез на изкуствата, с обе-
диняване на възможностите за изкуство и наука, изкуство и
педагогика, култура, екология, здравеопазване, спорт и др.
При реализирането на тези събития се използват и нови тех-
нологии, (включително технологиите на широкото участие –
participative technologies), нови канали за информация и но-
вимоделина потребление.

Събитието в лясковска общинаще надхвърли настоящи-
те граници и стандартно мислене при експонирането и ин-
терпретацията на три познати вече местни теми: градина-

рството, традиционните домашни дейности и произво-
дството на зеленчуци.

Фестивалът включва 30 микросъбития с осигурени
условия за участие на цялото местно население, тъй ка-
то събитието е обърнато къмместната общност, към гра-
да, към всяка улица, квартал, целева група. За провеж-
дане на събитието и включване на участниците ще
бъдат подсигурени костюми, декори, сцени, материали
за арт-творчество и др. Целеви групи на проекта са мес-
тното население с потенциална креативна нагласа, ак-
тивна позиция и ангажираност - самодейните колективи,
аматьори и творци с иновативно мислене и идеи, мес-
тните читалища, деца, младежи и ученици от СОУ „Мак-
сим Райкович”, НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев”,
Детска ясла „Мир”, ЦДГ „Пчелица”, ЦДГ „Радост” и ЦДГ
„Славейче”, участници в театрални, балетни, музикални
и танцови студия, групи в неравностойно положение: хо-
ра с физически увреждания на територията на община-
та, социално уязвими, етническите малцинства - ромска
малцинствена общност, децата и семействата в риск, со-
циално слабите и хората със специалнинужди, стари хо-
ра, трайнобезработнилица, граждани.

С реализирането на проект „Карвинг Фестивал-
Лясковец-пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското
градинарство” ще се постигне дълготрайно качествено об-
новление и обогатяване на културния живот в Лясковец. С
провеждане на иновативното културно събитиеще се създа-
дат условия за засилване ролята на културата като фактор
за развитие.

Ако бъде одобрена идеята, първият карвинг фестивал
ще се проведе идната пролет. Финансирането ще покрие об-
що две провеждания на атрактивното мероприятие, а общи-
ната има задължение да го организира поне още веднъж
след това. Със сигурност ще бъдат поканени и гости от по-
братимения унгарски градТисафюред, тъй като първителяс-
ковски градинари са трупали опит именно там. Карвинг-
градина, виртуална приказка за зеленчуците, възстановки „7
дни в лясковската кралска градина”, зеленчуков пазар,
състезания за най-добър зеленчуков костюм и ред други
пъстри занимания са част от планираните дейности, които
трябва да се организират в близост до Музея на градина-
рството, на Ланджов двор и в началото на старинната
калдъръмена улица. Тъй като не само град Лясковец, но це-
лият ройон, включващ и прилежащите към общината села, е
известен с традициите си в градинарството и зеленчукопро-
изводството, се предвижда също някои от мероприятията да
се състоят в селата.

След като на общественото обсъждане идеята за кар-
винг-фестивала срещнаодобрението на културнидейцииак-
тивни граждани от общината, по време на февруарското за-
седание на Общински съвет-Лясковец, бе направено пред-
ложениеи предместните парламентаристи, които дадоха зе-
лена светлина за реализирането на събитието и с почти бол-
шинство взеха решение община Лясковец да кандидатства
по този проект.

Промотирането, рекламата, маркетинга и участието на
местното население в такова събитие ще насърчат развити-
ето на културна марка за градски ареал Лясковец, съобразе-
на с местните потребности, запазваща местния дух и попу-
ляризираща Лясковец като територия на зеленчукопроизво-
дството и гурбетчийското градинарство.

Ако проектът бъде одобрен, цялата тази идея ще може
да се реализира за около 420 хил. лева по мярката в опера-
тивна програма „Регионално развитие”. Предвид фактът, че
града и общинските селища са от векове известни с развити-
ето на зеленчукопроизводството, с отглеждането на лозя и
различни зеленчукови видове, пренесени дори зад граница
от лясковските градинари, авторите на идеята за този проект
се надяват, че много скоро тяще бъде реализирана успешно
ипразниците на градинарството и атрактивното изкуство кар-
вингще станат емблема за общинаЛясковец.
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ПЕНСИОНЕРИТЕ ЗАРЯЗАХА ЛОЗИТЕ В ДВОРА...

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ПОДГОТВИ ПРОЕКТ
ЗА ИЗБОР НА ИНОВАТИВНО КУЛТУРНО СЪБИТИЕ

ПОЖАРНИКАРИТЕ СЪВЕТВАТ

БЮДЖЕТ 2011 БЕ ПРИЕТ
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От началото на месец януари община Лясковец стартира
реализирането на проект „Пълноценен живот и грижа за
възрастните хора в общинаЛясковец, чрез създаване надне-
вен център”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ре-
сурси”. Основната цел на проекта е да се създаде дневен
център за възрастни хора в община Лясковец, чрез който да
се подобри качеството имнаживот ида се намали социална-
та имизолация.

Във връзка с реализирането на проекта, са ремонтирани
помещения в сградата на Домашния социален патронаж, с
адрес гр. Лясковец, ул. Младост №2, като хората от третата
възрастщемогат да ползват пакет от различни социални, ме-
дицински и образователни услуги в новооткрития дневен
център. На разположение на ползващите услугата ще бъдат
различни специалисти - социален работник, психолог, реха-
билитатор, медицинско лице. Възрастните хора ще имат
възможност да се включат в различниформи за организира-
не на свободното време чрез клубове по интереси: цвета-
рство, Бон Апети, компютърни занимания, певческа група,
развлекателни игри, седянка, клуб „От нищо нещо”, устрое-
ни в рамките наДневнияцентър.

През месец февруари се проведе подбор на персонала
заДневния център, като одобрените специалистище преми-
нат обучителен курс по теми, свързани с предоставянето на
социални услуги на хора от третата възраст.

След 10-ти март 2011 г. ще стартира набирането на доку-
менти на кандидатите за потребители на услугите в центъра.
Повече информация във връзка с това и необходимия набор
от документи за кандидатстване, заинтересованите ще мо-
гат да получат в стая№7 на община Лясковец при ръководи-
теля на проекта -НевенаПетрова.

Откриването наДневния център се предвижда за 1 април
2011 г., като предоставянето на социалната услуга ще про-
дължи10месеца.

Този документесъздаден сфинансоватаподкрепа наОперативна про-
грама „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския
съюз чрезЕвропейския социаленфонд. Цялатаотговорност за съдържани-
ето на документа се носи от Община Лясковец и при никакви обстояте-
лстванеможеда се приема, четози документотразява официалнотоста-
новищенаЕвропейския съюзиАгенция за социално подпомагане.

Схема BG051PO001-5.2.06
„Социални услуги за социално включване”,

Договор BG051PO001-5.2.06-0134-С-0001 „Пълноценен живот
и грижа за възрастните хора в община Лясковец, чрез създаване на дневен център”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на човешките

ресурси” 2007-2013, съфинансирана чрез Европейския социален фонд.

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЩЕ

По повод 138 години от героичната смърт на Апостола на
свободата Васил Левски община Лясковец организира по-
клонение, което се състоя на 19 февруари пред барелефа
наЛевски в града. Въпреки големия студ и непрестанния ва-
леж, да почетат паметта на великия син на България, бяха
дошли ученици, представителина партии, организации, пен-
сионерски клубове, общественици и граждани. Ритуалът за-
почна с изпълнение на Ботевата ода „Обесването на Васил
Левски”, която вокална група „Белиружи” представиха смно-
го силно чувство на скръб. Заупокойна молитва в памет на
иродякон Игнатий отслужиха отец Богдан и отец Ангел. Сло-
во за живота и делото на Апостола произнесе председате-
лят на общински комитет „Васил Левски” Димитър Байчев.
На барелефа на Апостола бяха поднесени венци и цветя, в
знак на преклонениеи почит пред великото делонаЛевски.

Епохата е знаменателна част от нашата история -
българскотоВъзраждане. Тя се характеризира с развито сто-
ково-парично стопанство, демографски взрив - над 4милио-
на население в българските земи (според проучването на
проф. Н. Генчев), с национално ангажирана и отговорна
църква, добре развита и функционираща училищна и чита-
лищнамрежа, будна и патриотична интелигенция.

От нея излязоха плеяда българи, които с оглед обста-
новката на Балканите и Европа решиха, че България трябва
да ябъде, с готовност да платят високата цена за това.

Ето защо, когато ставадума за тях, най-малкото коетомо-
жем да направим (ще си послужа с думите на големия
български писателЙордан Радичков), е да останем прави и
да замълчим , ако не от гордост, то поне от срам, защото тях
ги имаше, зарадинас.

Много са големите не-
ща у Левски. След опитите
му с четите в Балкана и ле-
гиите в Белград, той стига
до идеята за Вътрешната
революционна организа-
ция, като единствена ал-
тернатива народът да се
освободи. Сам се заема да
реализира тази идея (забе-
лежете - Раковски и Кара-
велов са за външна помощ,
съвместни инициативи, чет-
нически форми и др. - все
неуспешниопити).

Той създаде устава за
изграждане на организаци-
ята и програмата за нейна-
та дейност, приети на общо
събрание в Букурещ (ап-
рил-май 1872 г.), по която
няколко години по-късно се
провежда Априлското
въстание - предвестникът
на българската свобода. Когато след решението на Гюргев-
ския революционен комитет през 1876 г., апостолите
тръгват по революционните окръзи, самЗахариСтоянов каз-
ва: „Ние намерихме на много места отворени врати и отъ-
пкани пътеки, които беше направил Апостола”. А той,
Апостолът направи това, което беше казал и каза по-малко
от това, което направи за нас.

Рождената дата, т.е. година на Левски - 1837, е наложена
от неговия пръв историограф Захари Стоянов, но на първия
разпит в София през януари 1873 г., на въпросът кой е той,
Левски отговоря „Васил, по баща Иван, от Карлово, на 26 го-
дини”, тоест с 10 години по-млад. Случай, който съобразно
конкретните условия, трябва да се прецизира. Защото Лев-
ски през цялото време на процеса се опитва да дезинфор-
мира съда или да поема вината върху себе си. Така че това
изявление там, не бива да се приема безусловно и в прав
текст. Вярно е, че неговите съвременници загиват сравни-
телно рано - Хаджи Димитър, Караджата, Ботев са на по 28
години, Каблешков, Волов, Бенковски, Карагюзов - на по 25,
а Ангел Кънчев е бил само на 22 години. Изследователите

смятат, че това, коетоЛевски прави, подхожда
наедин зрял по интелект и по възраст човек.

Кръг от въпроси е последното пътуване на
Левски от Пазарджик, където получава нови-
ната за провала в Арабаконак и решава да
тръгне за Румъния. Дали той минава през Со-
фия, а там турската власт вече има негова
снимка. В кой манастир отсяда около Троян,
къде получава писмата със загадъчното
съдържание на В. Хашнова и от къде тръгва
за Ловеч, за да провери тяхната достоверност
и прибереархивата?

Друга група въпроси касаят състоянието
на комитетските организации в Ловеч, Търно-
во, Севлиево - гръбнакът на революционната
структура в Северна България. Наред с това,
на дневен ред са попълване фактите за дей-
ността на отделни личности и локални съби-
тия. В това отношение добра роля изигра ед-
на национална конференция преди време в
Севлиево, но се чувства липсата на повество-

вателот ранга наЗ.Стоянов заСевернаБългария.

По залавянето наЛевски вече ималитература, която опо-
нира на наложената отдавна теза за предателство. Тук вре-
мето не е достатъчно, за да се спрем по-конкретно на този
въпрос. Добреще бъде, ако избледнее петното в нашата ис-
ториография и по-важното е в народопсихологията, склон-
на понякога към отрицание на светлите образи и светите не-
ща.

Той е истински.Животът, делото и съдбатаму продължа-
ват да вълнуват цялата наша общественост, заради голямо-
то му обаяние и трайното му присъствие в съзнанието на
българина като самобитен и самороден талант. И мисля, че
Яна Язова - писателка от средата на миналия век, най-
добре схвана смисъла на подобна оценка, като видя в него
култивирания човек от народа, ерудирания учител за време-
то си, перспективен политик и държавник, и революционе-
ра, надминалепохата си.

Ето защо, той е гордост от миналото, пример за настоя-
щето и упование за бъдещето.

Господин Славчев, вече 138 години Апостола на
българската свобода стои на пиедестала си недости-
жим и неотразим. Изправени сме пред въпроса - хората
липравят епохитеилиобратното?

Това, което се знае за него показва, че той е наясно с
потребностите на делото, с което се заема, че има прак-
тическаиполитическаподготовка за това, плюсобаяни-
ето на народния водач, който става моторът на нацио-

нално-демократичната
революция.

Преди време в пресата беше повдигнат въпросът за
рождената дата (година) на Левски. Как стои сега този
въпрос?

Конфигурацията на събитията във вто-
ратаполовинана1872 г - настроение, пове-
дение и състояние на вътрешната револю-
ционна организация, които нагнетяват об-
становката?

Въпросът за предателството не слиза от дневен ред
инапоследък, каточелибалансътсепроменя?

Накрая, накратко ще ви поставя така въпроса - Лев-
ски - велик, неповторим, обикновенинеобходим?

“
”

.

138 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА

В навечерието на годишнината от смъртта на Левски,
историкът и председател на Общински съвет - Лясковец
Петър Славчев, в интервю с радиожурналиста от
Общинско кабелно радио Елена Берова, отговори на ак-
туални и вечни въпроси, свързани с личността и делото
на Апостола. Въпроси, които вече 138 години не преста-
ват да будят интереса на поколения българи към лич-
ността на революционера и да засилват уважението към
него все повече и повече:

ПРОЕКТ № BG0024
Финансов Механизъм на

Европейско Икономическо Пространство Община Лясковец приключи първия си

През мезецфевруари 2011 година община Лясковец при-
ключи първия си проект № B 0024 „Укрепване капацитета
на общинаЛясковец замодерно, ефикасно и прозрачномес-
тно самоуправление”, финансиран по грантово споразуме-
ние№BG0024-GAE-00073-E-V1-EEAFMпоФинансовМеха-
низъм наЕвропейско икономическо пространство. Проектът
се осъществи в партньорство с областна администрация В.
Търново. Стойността на проекта възлезе на 309 711 евро.
Дейностите по него се реализираха в рамките на 18 месеца.
Основната цел на проекта бе укрепване на капацитета на
местната власт за предоставяне на качествени и достъпни
административни услуги, чрез подобряване комуникацията
между граждани и общинска администрация. В рамките на
проекта бяха изпълнени следните дейности: обновяване за-
лата на общински съвет и изграждане на информационни
центрове по селата, доставка на комуникационна техника и
система за електронно гласуване, подобряване на инфор-
мационната система за градско планиране, подобряване на
комуникацията между общинсикя център и населените мес-
та, организиране на обучения за общинските съветници и
служители за използване на информационни технологии, об-
мяна на добри практики при развитие и прилагане на интег-
рирани услуги, както идейности по публичност.

С реализацията на проекта бяха постигнати следните ре-
зултати: изградени и оборудвани са 5 информационни це-
нтъра в кметствата на общината, осигурена е свързаност за
дистанционно предоставяне на административни услуги на
населението, доставено е обзавеждане и оборудване за ин-
формационните центрове и общинска администрация, из-
вършена е реконструкция и модернизация на залата на об-
щински съвет Лясковец - внедрени са мерки за енергийна
ефективност, изградена е рампа за хора с увреждания, ин-
сталирана е озвучителна система и е внедрена система за
електронно гласуване за Общински съвет. С реализацията
на проекта бе създаден и цифров модел на кадастралните и
регулационни планове на селата Драгижево, Джулюница и
Добри дял. Беше разработена и внедрена комуникационна
платформа за прозрачност на работата наОбщински съвет и
общинска администрация, чрез изграждане на информаци-
онна витрина, информационни табла и оn-line достъп до за-
седанията на общински съвет. Благодарение на проекта бе
подобрен капацитета на общинска администрация иОбщин-
ски съвет за използване на информационни технологии.

През януари приключи работата и по актуализирането и

обновяването
на официал-
ният сайт на
Община Ляс-
ковец, което
цели да улес-
ни, кактожите-
лите на общи-
ната, така и ту-
ристи и гости.
Освен подо-
брените ин-
т е рфей с и
функционал-
ност на сайта, посетителите му могат да открият актуализи-
рани материали във всички досега съществуващи раздели,
както и добавени нови такива с допълнителна подробна ин-
формация, относно характеристиката на общината и пред-
оставяните от нейните звена услуги. Внедрени са и 10 елек-
тронни услуги, като се предоставя възможност за подаване
на документи и искания за получаване на административни
услуги on-line. Сайтът позволява и достъп до деловодна
справка, чрез която всеки гражданин може да направи про-
верка за състоянието на подадени от него различни видове
документи. Други електронни услуги достъпни на сайта на
общинаЛясковец са електронни регистри на общинската со-
бственост и информационно гише за предприемача. Новост
на сайта е и представянето на актуалната информация в раз-
делите Новини и Обяви, а обогатената функционалност
включва e-mail абонамент за електронното издание на ин-
формационния бюлетин на общината. Освен публикуваната
подробна информация за контакти с общинска администра-
ция и нейните звена, обновеният сайт предлага и вградени
средства за подаване на сигнали за нередности и корупция.
С актуализирането на интернет страницата се цели улесня-
ване на гражданите при ползването на услуги и комуникаци-
ята им с общинска администрация, както и повишаване про-
зрачността наместното самоуправление.

G

Този документ е създаден в рамките на проект „Укрепване на капаци-
тета на Община Лясковец за модерно, ефикасно и прозрачно местно само-
управление”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия,
Лихтенщайн иНорвегия чрезФинансовия механизъм на ЕИП. Цялата отго-
ворност за съдържанието на документа се носи отОбщина Лясковец и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалнотостановищенаФМнаЕИП.

проект по Финансов Механизъм на Европейско икономическо пространство

ФУНКЦИОНИРА В ЛЯСКОВЕЦ



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

Издава Община Лясковец
разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината
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За четвърта поредна година се състоя традиционната
мъжка сватба, която се организира в лясковското село Коза-
ревец. След дългогодишно прекъсване обичаят бе възста-
новен през 2008 година и оттогава козаревчани в началото
намесецфевруари не пропускат да си направят пищно сват-
бено тържество. Преди четири години ритуалът на мъжката
сватба бе възстановен по спомени на участници в предишни
карнавалнишествия, читалищниархивниматериалии сним-
ки и благодарение на ентусиазма на козаревчани, решилида
превърнат сватбата в невероятно зрелище, представяйки
различни персонажи от народния бит и герои от нашето
съвремие.

Облечени в дамски одежди мъже още рано сутринта на

12 февруари се превъплътиха за пореден път в ролите на
булка, младоженец, кумове, заложник, свекър и свекърва,
тъстове и т.н. и изиграха по неповторим начин една типич-
на българска сватба. В пищнотошествие, което имитира ис-
тинска сватбарска върволица, участваха изцяло лица от
силния пол. Двама младежи играха главните роли на мла-
доженците и се венчаха пред очите на почти цялото село,
излязло да види зрелищното събитие. Играта е много ко-

ОТНОВО ВДИГНАХА ЕРГЕНСКА СВАТБА В КОЗАРЕВЕЦ

На 11 февруари 2011 година се проведе третият
областен фестивал на детските и юношески театри
на английски език. Той се състоя в едно от най-
елитните великотърновски училища - СОУ ”Емилиян
Станев”. Учениците от Начално училище ”Цани Гин-
чев” в Лясковец участваха с пиесата ”Трите прасен-
ца”. Малките възпитаници на лясковското училище,
ръководени от своя преподавател Лидия Илиева, се
включват във фестивала на театрите от самото му
създаване. За трета поредна година те печелят ова-
циите на публиката и заслужено заемат челна пози-
ция.И тази годинаименно нашитемалки актьори спе-
челиха първото място в съревнованието. Журито
остана очаровано не само от тяхната артистичната
изява, но и от майсторската им игра. Децата впечат-
лиха и членовете на оценяващата комисия, и публи-
ката, която бурно ги аплодираше. Журито следеше
най-вече за артистичност, произношение на англий-
ски език и сценично оформление. Нашите
четвъртокласници се справиха отлично с тези крите-
рии и заеха за трети пореден път първа позиция,
следвани от учениците на СОУ ”Иван Вазов” - Горна
Оряховица.

Фестивалът се организира отМинистерството на образо-
ванието науката и младежта, от регионалния инспекторат

във Велико Търново под ръководството на старши експерт
по чуждоезиково обучение Милка Михайлова. Тази година в
надпреварата се включиха участници от 16 училища - т.е.
възпитаниците на нашето училище оставиха зад себе си ак-
тьорите от 15 училищни театри.

Спортен клуб по ориентиране "Хемус" Троян организира
на 19февруари крос „По стъпките наАпостола” с маршрут от
гр. Троян до Троянския манастир. Дължините на трите мар-
шрута бяха 3 км. за деца, 7 км. и 12 км. за по-големите
възрастови групи. Обилният снеговалеж и студа не попречи-
ха на най-подготвените да спечелят. При момчетата до 14 го-
дини на три километра тройката бе изцяло от наши лясков-
ски състезатели на Браун тим - Димитър Дамянов, Николай
Стоев и Валентин Йотов, които спечелиха съответно първо,
второ и трето място. При момичетата на същата дистанция
Кристияна Гецова е втора. На 7 км. трасе победител стана
Йордан Стоянов, а след него са Венцислав Трифонов и Иво
Дончев. Доминацията на клуба се запази и при елитните бе-
гачи на 12 км, където Кирил Николов, Иван Сираков и Нико-
лайДимитров заеха призовитеместа.Победителите бяха на-
градени от кмета на градТроян и владиката наТроянскияма-
настир.

КРОС "ПО СТЪПКИТЕ НА
АПОСТОЛА" ДОНЕСЕ МНОГО
МЕДАЛИ НА БРАУН ТИМ

мична, защото всичко се пра-
ви наобратно, а целта е да се
осмеят позакъснелите да
стъпят в брак ергени от село-
то.

Преди да се врекат във
вярност и любов до края на
живота си и да си обещаят да
се обичат и в здраве и в бо-
лест, в радост и в мъка, мла-
дите обиколиха селото, след-
вани от цяла свита сватбари.
Преди това обаче в 9,30 часа

музиката загърмя,
а п ощ у р ел и т е
мъже излязоха с
танцова стъпка от
читалището. Кар-
навалното шес-
твие, водено от ез-
дач на бял кон и
три каруци, се от-
прави към площа-
да. В каруците
трябваше да се събират даровете за младожен-
ците. Имаше и персонаж рицар, който предвож-
даше свитата и като верен страж проправяше
път на множеството. Според правилата, преди
да отидат в къщата на булката, верните прияте-
ли на жениха го завеждат на бръснар. Ритуално-
то бръснене се състоя насред селото.
Докато бръснарят подготвяше инстру-
ментите си, бъдещите свекър и све-
кърва едва удържаха сина си на стола.
“Не се бой, бе момче, няма страшно”,
успокояваше го бръснарят, а между
другото наричаше: “Сите булки в село-
то да оправиш”. След това бяха взети

кръстниците и булката. Пред къщата на булката
нейни приятелки пазеха и чакаха за откуп, както
повелява традицията. Там, преди да я предадат
на младоженеца, любимата му бе прегледана от
доктора, за да са сигурни всички, че е годна за же-
нене.

Сред сватбарите всяка година неизменно при-
съства един много специален персонаж, наречен
тулум, който върви с чувал, пълен с пепел, и опуш-
ва всички ергени, които са забравили да си наме-
рят девойка. Запознати с живота на селото
твърдят, че всички ергени, които участват в риту-
алната сватба, след това се задомяват. Така се е
случило с дядо Иван Иванов, например, който е
бил участник в първата ергенска сватба. След то-
ва дядо Иван се оженил. Така станало със сина
му, а в тазгодишния ритуал участваха двамата му
внуци, единият от които в ролята на булката. Дядо Иван пък
тази година имаше специална и много актуална задача - иг-
раеше ролята на Кризата, т. е. трябваше да събере пари за
младото семейство и до края на сватбата старецът се спра-
ви доста успешно с това. С музика и смях пъстрото мъжко
шествие в продължение на повече от един час обикаля се-
лото. Домакините на всеки дом ги посрещаха с винце, суд-

жук и дарове, а
мъжете извиваха
дружни хора.

Някъде след
12 по обяд, всички
участници и гости
станаха част от
тържествената
“венчавка” в це-
нтъра на селото.
“Венчавката” из-
вършиновият сел-
ски поп. В неверо-
ятният карнавал
се включиха око-
ло 40 мъже, пове-
чето от които ерге-
ни. Ролите намла-
доженците бяха
поверени тази го-
дина на 16-годиш
ния Александър
Тасев и 19-го
дишния Иван Ди-

митров. И двамата участват в карнавала за трета поредна
година, но сега за първи път бяха в центъра на вниманието.
“Това, че булката е с три години по-голямаотжениха, не пре-
чи, важното е любов да има”, обясняваха приятелките на
двойката.

Ветеранът сред участниците в обреда бе 68-годишният

Илия Димитров -Шефа, който е дългогодишен режисьор на
театралната трупа при селското читалище „Земеделец-
1899”.

Гостите дариха младото семейство с такъми за риба -
“да си ловят, та да има с какво да се прехранват”. Ергенска-
та сватба завърши с почерпка на старите ергени, със скара
и веселие намегдана.

-

-

НАШИ ДЕЦА ЗА ТРЕТА ПОРЕДНА ГОДИНА СА ПЪРВИ
ВЪВ ФЕСТИВАЛ НА ТЕАТРАЛНОТО ИЗКУСТВО


