Л ЯСКОВЕЦ

ОБЩИНСКА ХРОНИКA
1 - 29 февруари 2012 година

брой 2 (41), година V

ЗАРЕЗАН В ЛЯСКОВЕЦ
В Л Я С К О В Е Ц Б Я Х А И З Б РА Н И
МАЙСТОРИТЕ НА НАЙ-ДОБРО ДОМАШНО
ВИНО
Зарезан в Лясковец по традиция
започва с провеждането на конкурса, в който се избира най-хубавото
лясковско домашно вино. Всяка година той протича в самото навечерие на
празника – ден
преди тържествения ритуал по зарязването на лозята. Целта на организаторите е, чрез
конкурса да се запази жива традицията и сред поколенията да има приемственост в отглеждането на лозята и приготвянето
на омайната напитка. От няколко години конкурсът „Най-хубаво домашно вино” се
състои в Музея на градинарството – символ
на трудолюбието на нашите предциградинари. Но някои лясковчани си спомнят
добре, че още преди около 20 години, на открито, в центъра на града, са се избирали
най-добрите майстори на червената напитка.
Тази година за шести път в съревнованието бяха включени, освен червени, и бели вина. През годините в историята на конкурса
организаторите записват още един забележителен факт – все по-активното участие на
лясковската жена в надпреварата за избиране на майстор-винар. Оказва се, дамите са
достоен продължител на традицията.
Тайнството в приготвянето на напитката се
предава не само от баща на син. Старите
лясковски винари учат как се прави хубаво
вино и своите дъщери. В приготвянето на вината участва все по-често и нежният пол и доказателство за това е наличието през последните години на проби, които дамите
предоставят, за да се включат в конкурса. И
не само участват, но и печелят призови награди. Например най-силно дамско присъствие във винарското съревнование имаше през 2010 година, когато 9 жени предоставиха вина, произведени лично от тях, с
грозде, отгледано от трудолюбивите им
ръце. Организаторите отчитат също, че в историята на конкурса като призьори са записани имената на няколко фамилии лясковски винари – Банови, Дермишкови, Качамакови, като често в конкурса са се включвали
всички членове на тези семейства – всеки
със свое вино.
И този път право на участие, според регламента на конкурса, имаха всички пълнолетни жители на община Лясковец. През годините в съревнованието са се състезавали
от 30 до около 60 проби – все качествени напитки от различни сортове грозде, направени с много любов и грижа. С този конкурс години наред участниците доказват, че независимо от какъв сорт правят своето вино,
към него всеки изпитва уважение, любов,
страст и респект. Виното е част от народопсихологията, бита и културата на лясковчанина.
Големият брой хубави домашни напитки,
с високо качество, добър вкус и цвят, които
представят жителите на Лясковец, доста често затрудняват оценяващата комисия, тъй като по статут конкурсът предвижда отличия
само за три най-добри такива в двете категории – бяло и червено вино.
Компетентното жури от дегустатори, което оценява вината тази година беше в
състав Свилен Георгиев, инж. Димитър Димов и Иван Кожухаров.

Общо 58 вина се състезаваха в тазгодишното издание на конкурса. 42 от представените вина бяха червени, а 16 - бели. В

конкурса участваха
и 12 жени.
Титлата „Найдобър майсторвинар” в категорията за червени вина
спечели Стефан
Дермишков с проба
№21. На второ място е червеното вино на Пламен Георгиев – проба №24.
На трето място в
съревнованието се
класира Стефан Георгиев с проба
№40.
Първото място за най-хубаво бяло домашно вино бе присъдено на Милко Маринов – проба № 2. На второ място е бялото ви-

но на Петър Тахрилов – проба № 8. Трета позиция в класирането на бели вина журито отсъди за виното на Пламен Георгиев – проба
№9 – и той получава две награди – втора при
червените и трета при белите вина.
ГРАМОТИ И НАГРА ДИ НА
ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ КОНКУРСА ВРЪЧИ
КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ Д-Р
ИВЕЛИНА ГЕЦОВА НА ПРАЗНИЧНИЯ
КОНЦЕРТ В ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК1870”, ГР. ЛЯСКОВЕЦ, КОЙТО СЕ СЪСТОЯ
В НАВЕЧЕРИЕТО НА 14 ФЕВРУАРИ.
В концерта, посветен на Зарезан участваха Гласът на България – Стелияна Христова, финалистът в „Х-фактор” – Богомил Бонев, участникът в „Детска Евровизия” Иван
Иванов, Вокален състав „Нова музика”, с музикален педагог Аделина Колева, Балет „Калина” с ръководители Калинка Генова и Со-

ня Георгиева, Фолклорен клуб „Балканика”,
с ръководител Петър Петърчев, Фолклорен
ансамбъл „Сидер войвода” с художествен
ръководител Георги Петров – всички при Читалище „Напредък-1869” - Горна Оряховица.
ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕ НА
ПРАЗНИКА БЕ НА 14 ФЕВРУАРИ И СЕ
СЪСТОЯ НА НОВИЯ ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД
НА ОТКРИТАТА СЦЕНА.
Честването на втория голям празник за
град Лясковец и неговите жители, започна с
водосвет за здраве и берекет, който отслужиха свещениците от Лясковец.
Гости на тържеството бяха културното
аташе на Генералното консулство на Русия
в Русе Андрей Малакей, депутатът от 41-то
Народно събрание Христо Христов, зам. областният управител на Великотърновска област Любомира Попова, саксонската принцеса с български корени, дъщеря на извес-

тния великотърновски бизнесмен Петър
Аладжов Теофана фон Саксен-Катте, председатели на Общински съвети, кметове на
общини, зам. кметове, също и много
директори на институции и управители на регионални
и местни фирми, почетни и заслужили
граждани на общината и др. Гости, които пожелаха да документират зарязването в нашия
град, бяха и телевизионен екип журналисти от китайската информационна агенция

СИНХУА, воден от главния кореспондент
Сие Сюемин. Господин Сюемин обясни, че

милиарди китайци ще видят филма за винарския ни град и обичая, съпътстващ зарязването на лозите. За всички тях ще бъде
любопитно да узнаят повече за пътя на виното от нашите земи към Китайската Република, тъй като българската напитка получава
все по-широка популярност на китайските пазари, но се нуждае от реклама.
Кметът д-р Ивелина Гецова поздрави лозарите и винарите по повод Трифон Зарезан
и приветства гостите, дошли да почетат празника на виното в Лясковец. Като домакин на
общината, в приветственото си слово, тя припомни, че Лясковец е с утвърдени традиции
в лозарството и винопроизводството, че ритуалът ни връща към светостта на обреда и
лясковчани са длъжни да пазят завещаното
от дедите ни - старите винари.
След официалната церемония на реконструирания централен площад се изви
кръшно хоро, в което се включиха много лясковчани. Музиката бе в изпълнение на Фолклорен ансамбъл „Сидер войвода”, а 300литровата зарезанска 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 отправи към лозята за ритуалното зарязване. Отец Богдан благослови и
освети лозовите насаждения, а д-р Гецова
първа заряза лозите. След нея венец си свиха и аташето на консулството, депутатът
Христо Христов и зам. областният управител Любомира Попова. Своят принос в зарязването даде и председателят на Общински съвет-Лясковец Даниела Арабаджиева,
директорът на „Аркус-АД” инж. Банков, гости
и граждани. Всички си пожелаха от сърце берекет и плодородна да е 2012 година за лясковските лозари.
Наричания произнесе и Царят на лозето
Димитър Ангелов, който прикани гостите,
преливайки корените на лозите с бъклица вино, да отчупят и по къшей от българската погача, символ на плодородието и изобилието.
„Лозята да нямат обиране, вината да нямат
изпиване! Да бъде!” – с тези гръмки думи дружината огласи лозето на стопанина Петю
Хрулев.
На всички тези обредни действия свидетели станаха и китайските гости, които гледаха с интерес българския обичай, с който
нашите стопани показват привързаността си
към земята и дават израз на човешкия копнеж за богата реколта.
ДЕНЯТ НА ЛОЗАРЯ ОТПРАЗНУВАХА ЗА
ПОРЕДНА ГОДИНА И ДРАГИЖЕВЧАНИ.
По стар местен обичай 14 февруари всяка година се отбелязва подобаващо и в Драгижево.
Честването на този ден е свързано с поминъка на хората
от това село.
Лозарството по
тези места било
развито още преди
Освобождението.
В селото се отглеждат преди всичко
старите сортове
грозде, но след
1900 г. започват да
се внасят нови американски сортове.
Гроздето от Драгижево е с много добри вкусови качества и намира добър
пазар. И до днес почти няма къща, в която да не се отглеждат по няколко лозови реда. Ето защо,
на Трифон Зарезан
драгижевчани празнуват в чест на лозата и
на стр. 2
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Общинска хроника

ПОЧЕТОХМЕПАМЕТТАНАЛЕВСКИ ЗАРЕЗАН В ЛЯСКОВЕЦ СЕДЕМ РАБОТНИ МЕСТА СА ОСИГУРЕНИ
ПОРЕГИОНАЛНАТАПРОГРАМАЗАЗАЕТОСТ
Община
Лясковец и
Общински комитет „Васил
Левски” организираха честване на 139 години от гибелта на Апостола
на Свободата.
Поклонението
се състоя на
19 февруари
2012 година от
11 : 0 0 ч а с а
пред барелефа на Левски в
град Лясковец.
Слово за
живота и делото на Апостола
произнесе
п р е д с е д а т елят на Общински к омитет
„Васил Левски” Димитър Байчев. Петокласничката от СОУ „М. Райкович” Десислава Димитрова прочете свое есе, написано за
139-ата годишнина от обесването на Левски. Отец Богдан отслужи трисагия и приля вино пред паметника на загиналия
велик син на България. В знак на признателност към героичната саможертва на Левски, лясковчани сведоха чела и с едноминутно мълчание почетоха паметта му. Представители
на местната власт, ученици, организации, партии и клубове,
родолюбиви граждани, положиха венци и цветя на барелефа на Апостола.

Европейски
съюз

от стр. 1
години наред трудолюбивите стопани излизат в лозята си, за
да зарежат ритуално всички заедно.
Организатор на празника и тази година бе кметството.
Празничното шествие, начело с отец Данаил и иконата на
Св.Трифон, водено и от именника Трифон Трифонов, превъплътил се за поредна година в ролята на Цар на лозето,
тръгна с музика към лозето на стопанката Мария Дюлгярова.
Там свещеникът отслужи литургия за здраве и берекет, извършен бе ритуалът зарязване и всички си отнесоха венец
от порязаните пръчки по домовете.
Празникът продължи в читалищния салон, където за
всички присъстващи кметът на селото Цоньо Трънков бе осигурил буре, пълно с червено вино и много мезета от местни
спонсори, а ракията бе почерпка от именника Трифон Трифонов.
Проведе се и конкурс за избор на най-хубави домашни вина и ракии. Оказа се, че майстор-винар на годината в Драгижево е Тодор Дюлгяров, който бе класиран в съревнованието на първо място. Второ и трето място заслужиха вината на
Иван Минчев и Георги Георгиев. Като най-добра домашна ракия комисията отличи производството на Георги Христов, а
второ и трето място бяха присъдени на жени-майсторки на
домашната напитка - Мария Дюлгярова и Иванка Паришева.
Поощрителна грамота за добър ракиджия бе връчена и на
Стефан Шикаланов.
В празничната веселба, редом с местните хора, се почерпиха за здраве и англичаните Питър и Джейн Картрайт, които
живеят в Драгижево. До отрупаните маси с обилно мезе за вино и различни други вкусотии, на видно място бе поставена и
клетвата на винарите. Според нея „Виното се прави само от
грозде и не се разрежда с вода, опитът и знанията се предават и виното не се използва за постигане на нечисти цели”.
Близо до клетвата, грижливите стопани бяха поставили и закачливи сентенции: „Ахмак лозе копае - юнак вино пие” и „Лозето не ще политика, иска мотика”.

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

Европейски
социален фонд

ПРИКЛЮЧВАТУСЛУГИТЕСОЦИАЛЕНАСИСТЕНТИДОМАШЕНПОМОЩНИК
От началото на миналата 2011 г. в община Лясковец
се реализира проект „Хората в неравностойно положение на територията на община Лясковец - равни и независими”, договор № BG 051PO001-5.2.07-0115-С-0001,
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз. Общата стойност
на проекта и размерът на безвъзмездната финансова
помощ е 140 480,72 лв. Продължителността му е 14 месеца и дейностите му приключват на 29.02.2012 г.
Партньор на община Лясковец в изпълнение на проектните дейности е Сдружение „Граждани за обществени инициативи Св. св. Петър и Павел” гр. Лясковец.
Проектните дейности преминаха през два етапа: първи
/подготвителен/ и втори етап - предоставяне на самите
социални услуги в общността - Социален асистент и Домашен помощник с продължителност 12 месеца, считано от 07.03.2011 г. до 29.02.2012 г. /включ./. Вече 12 месеца 94 лица се възползват от двете социални услуги.
Териториалнят обхват на проекта е: гр. Лясковец и
съставните на общината села - с.Драгижево, с. Мерданя, с. Козаревец, с. Добри дял и с. Джулюница.
Услугите, които предоставя Социалния асистент са: помощ при общуването и поддържането на социалните контакти; административни услуги; медицински услуги, организиране на срещи с приятели и роднини, подаване на документи
в дирекция „Социално подпомагане” и за явяване на ТЕЛК.
От тези услуги се възползват 10 потребители.
Услугите, които предоставя Домашен помощник са: приготвяне на храна; подпомагане при хранене; помощ при
ежедневен тоалет и обличане, помощ при прием на лекарства; поддържане на хигиената в жилищните помещения,
обитавани от обгрижваното лице; закупуване на хранителни
продукти, хигиенни материали и вещи от първа необходимост; закупуване на лекарствени средства; извършване на
плащания за битови услуги със средства на обгрижваното лице; помощ при ръчно пране. От тези услуги се възползват 84
лица. Потребителите, възползващи се от социалните услуги
са от следните целеви групи: лица с увреждания и/или самотно живеещи лица или хора.
За предоставянето на социалните услуги са наети 33 лица. Наети са 4 лица като Социални асистенти и 29 лица като
Домашни помощници. Услугите, които се предоставят на потребителите са битови, персонални, социални и др, съобразно изготвения индивидуален план на всеки потребител и
графика за работа на Социалния асистент или Домашен помощник. Наетите лица спазват принципите на зачитане на
личното пространство и достойнство на потребителите, тяхната самостоятелност и независимост, както и поверителност на личните им данни. На шест месеца индивидуалните
планове се актуализират, с цел отчитане напредъка и подобряване на емоциолното и здравословно състояние на потребителите. Подобряване се отчита и в битовия им живот удовлетвореност при справяне със задачите - например раз-

риване на сняг, внасяне на дърва, закупуване на хранителни
продукти и лекарства, заплащане на сметки и др.
Всеки месец екипът по проекта и пратньорите извършваха мониторинг на предоставяне на двете социални услуги,
чрез посещения в домовете на потребителите и получаване
на информация от тях за работата на наетите лица и качеството на предоставените социални услуги. За целия период
на предоставяне на социалните услуги жалби за работата на
Социалните аистенти и Домашни помощници няма.
За придобиване на необходимите базисни знания и умения за предоставяне на качествени социални услуги за хората в неравностойно положение се проведоха две 3-дневни
обучения - въвеждащи, надграждащи и поддържащи. Целта
на въвеждащото и надграждащото обучение бе наетите лица да се запознаят с правата и задълженията си, спецификата на предоставяне на социалните услуги в общността, мерки при кризисни ситуации, свързани с безопасността на потребителите, обсъждане и разглеждане на казуси. По време
на поддържащото обучение се поставиха акценти на рефлексията върху собствения опит, модифициране на поведението и усвояване на ефективни модели при вземане на решения и удовлетворение от постигнатите резултати в процеса на работата. В края на всяко обучение се прави качествена оценка на резултатите, чрез провеждане на анкета сред
всички участници в него. За повишаване на професионалната компетентност, снемане на напрежението в трудни работни ситуации, мотивиране на изпълнителите на социалните
услуги се проведоха индивидуални и групови супервизии на
всеки три месеца. В хода на изпълнение дейностите на проекта се провеждат консултации на потребителите на социалните услуги и членове на техните семейства с психолог. Целта на работата на психолога по проекта е промяна в мирогледа на потребителите и възможност за социално включване
на стр. 3

Със своя заповед от 27 януари тази година и на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 31, ал. 5
и чл. 33 от Закона за насърчаване на заетостта, министър Тотю Младенов утвърди регионалната програма за заетост, която включва освен община Лясковец, още осем общини от
областта. Програмата е със срок на действие до края на текущата 2012 година, като необходимите средства за изпълнението й са от държавния бюджет и за община Лясковец те възлизат на 15 456 лв. Финансирането от държавата
е за трудови възнаграждения за разкритите работни места
за лицата, за допълнителни възнаграждения по минимални
размери, установени в Кодекса на труда и в нормативните
актове по прилагането му, възнаграждения за основен платен годишен отпуск и т.н.
През есента на 2011 година община Лясковец кандидатства с проект по Регионална програма за заетост, с наименование „SOS за лицата и семействата в риск от община
Лясковец” и получи одобрение от Министерството на труда
и социалната политика. Основната цел на Програмата е осигуряване на заетост и намаляване на безработицата, като
непосредствено с изпълнението й ще се осигурят трудови
доходи на безработни лица. В община Лясковец ще бъдат
разкрити 7 работни места за срок от 6 месеца, евентуално
със стартирането на проекта от месец април. Лицата, участници в програмата са безработни граждани от общината,
регистрирани в Дирекция Бюро по труда. Наетите на работа
ще са на пълно работно време в дейности за образователна
подкрепа на деца и семейства в риск. Разпределени по населени места в територията на община Лясковец седемте
бройки заети лица са предвидени да обслужват лясковското читалище „Напредък-1870”, добридялското и драгижевското читалища, както и основното училище в Джулюница.
Три ще са работните места в читалището в общинския
център, по една бройка ще получат читалище „П.Р.Славейков-1903” - Добри дял и „Развитие-1894” - Дрвагижево и 2
броя наети лица ще работят в джулюнското училище
„П.Р.Славейков”. Дейностите, които ще извършват новонаетите включват проучване, подкрепа, консултиране, информиране и оказване на индивидуална методическа помощ на
деца в риск, формиране на групи по интереси, работа в ателие за занимателни дейности, арттерапия, обучения на открито и др.

НОВ СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ
СТАРТИРА В ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Общо 58 безработни лица от Лясковец и петте села ще
придобият професионална квалификация по нов социален проект на община Лясковец. Той се нарича „Нов избор развитие и реализация” и е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Обучението се провежда в
рамките на два месеца, след което общината ще разкрие
работни места в общинска администрация, за които ще наеме одобрените от нея обучени лица. Три са професионалните направления - „Помощник пътен строител”, „Помощник в строителството” и „Организатор спортни прояви и
първенства”.
След приключване на обученията кметът д-р Гецова ще
назначи на трудови договори за 1 г. 33 безработни на
длъжност „Помощник пътен строител”, 14 като „Помощник
в строителството” и 3 на длъжност „Организатор спортни
прояви и първенства”. В Лясковец ще бъдат наети 22 души,
в Добри дял - 14, в Джулюница и Козаревец по 3, а в Драгижево и Мерданя - по 4 човека.
За община Лясковец това е втори етап на кандидатстване и одобрение по схема „Развитие” на ОП „Развитие на човешките ресурси”, обясни Невена Петрова, експерт в общинска администрация. През 2010 г. Общината обучи и назначи 27 безработни лица на длъжност „Помощник пътен
строител”, 7 на длъжност „Електромонтьор” и 11 души на
длъжност „Озеленител”. Беше осигурена заетост от 12 месеца на безработни, които са на възраст над 50 г., продължително безработни и млади хора до 29 години.

Общинска хроника

ЛЯСКОВЕЦ

Проект
„Заедно да преоткрием нашето училище”
Договор № БС/РОФ 33.8-2011/ 013

ПРОДЪЛЖАВА РАБОТАТА ПО ПРОЕКТ
„ЗАЕДНО ДА ПРЕОТКРИЕМ НАШЕТО УЧИЛИЩЕ”

Джулюнското училище ОУ „П.Р.Славейков” вече пети месец работи успещно по проект „Заедно да преоткрием нашето училище”, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.
Проектът включва реализацията на разнообразни дейности, чрез които участниците в клуб „Заедно” да изградят
не само умения за общуване, себепредставяне и културна

идентичност, но и знания и опит за работа в екип по теми от ромския и българския фолклор, от фотографското изкуство и много други области.
За работата на двете групи - „Знайко” и „Мечтатели”
е създадена привлекателна работна среда - мобилни
модулни масички, настройващи се според тематичните
занимания, където ромските и българските ученици заедно общуват, творят, разказват за празниците и героите на своята общност. За часовете по фотография са закупени два фотоапарата, с които през месец февруари
участниците в клуб „Заедно” запечатаха уникални зимни мигове. През този месец те работиха по една от темите на проекта „Моето село през сезоните” и обогатиха
своите фотоалбуми „Представи се в 7 снимки” с нова
фотосесия - „Аз и зимата’’. Малките знайковци изработиха чудесни кукли от картон, а по-големите от плат, памук и прежда. Готовите модели ще бъдат експонирани
на предстоящи изложби. Последните занимания за
февруари приключиха с изработване на мартенички, с
които участниците ще отправят пролетен поздрав към
Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Община Лясковец, Регионалния инспекторат по образование - В.Търново и към своите приятели.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Център за
образователна интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства и Ромски образователен фонд.

Хандбален клуб „Владислав – 2009”, с. Джулюница

СТАРТИРА ПРОЕКТ НА
ХАНДБАЛНИЯ КЛУБ В ДЖУЛЮНИЦА
Хандбален клуб „Владислав - 2009”, с. Джулюница
получи одобрение на проект по програма на МФВС
„Спорт за децата в свободното време” и в началото на
месец февруари се подписа договор между Министерство на физическото възпитание и спорта и Хандбален клуб „Владислав - 2009”, с. Джулюница. Проектът
стартира от началото на месец февруари, като той е насочен към придобиване на първоначални знания, умения и навици за практикуване, създаване на мотивация
у децата за участие в спортни занимания, популяризиране на спорта хандбал в село Джулюница.
Чрез настоящият проект се цели създаване условия и възможности за участие на деца в спортни занимания в свободното им време, подобряване на тяхното
здраве, физическа дееспособност, подобряване двигателната им култура, придобиване първоначални знания, умения и навици за практикуване на спорта хандбал в свободното време. Основна насока на работа по
програма „Спорт за децата в свободното време” с учениците е запознаването с колективния спорт хандбал, с
неговата спортно-техническа част. Всяка една от дейностите
предвидени по проекта е насочена към придобиване на
първоначални знания за историята, философията и етикета
в колективните спортове. С практикуването на хандбал ще
се създаде интерес и мотивация за занимания със спорт
сред учащите и на по късен етап след приключване на проекта те ще могат да вземат участие в спортно-състезателния
живот на Хандбален клуб „Владислав - 2009”, с. Джулюница,
като пълноправни членове, имащи своите права и задължения.
Основна роля при реализирането на проектното предложение има партниращата организация ОУ „П. Р. Славейков”,

с. Джулюница, която ще вземе участие при подбора на децата. Дейностите по проекта ще се осъществяват два пъти седмично по един астрономически час в разстояние на 4 месеца. Предвидените занимания ще бъдат осъществявани във
физкултурния салон и на спортната площадка в ОУ „П. Р.
Славейков”, село Джулюница. Проектното предложение
възлиза на стойност 3 200 лв., а продължителността на проекта е 6 месеца.

Този документ е създаден в рамките на проект по програма
„Спорт за децата в свободното време”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на физическото възпитание и
спорта. Отговорност за съдържанието на документа носи таекуондо Хандбален клуб „Владислав - 2009”, с. Джулюница.

УДЪЛЖАВА СЕ УСЛУГАТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”

Кметът на община Лясковец д-р Ивелина Гецова ще преподпише трудовите договори на личните асистенти, тъй като
срока на социалната услуга „Личен асистент” се удължава с
шест месеца по Проект „Подкрепа за достоен живот”,
„Алтернативи”, Договор BG051РО001-5.2.09-0001-C0001. Към
момента в община Лясковец са сключени 18 договора с лица
за социалната услуга „ Личен асистент”. Обслужват се потребителите от гр. Лясковец и всички съставни села на общината.
Процесът на кандидатстване, оценка и класиране се реализира, съобразно „Методика за извършване на оценка на потребностите от услугата и определяне на индивидуален месечен
бюджет за „Личен асистент” в края на 2010 г. и началото на

стр. 3

ПРИКЛЮЧВАТ УСЛУГИТЕ СОЦИАЛЕН
АСИСТЕНТ И ДОМАШЕН ПОМОЩНИК

от стр. 2
на потребителите в обществения живот.
В процеса на работа по проекта се създадоха много добри взаимоотношения между потребители, Социални асистнети и Домашни помощници, между екипа за управление на
проекта и партньора. При посещенията на място потребителите изказват своята искрена благодарност за грижата и помощта, която получават. В знак на балгодарност потребителите от всички населени места на общината са изпратили
писмо до Кмета д-р Ивелина Гецова и екипа на проекта за
оказаната помощ и отличното обгрижване.
Усеща се обаче и тяхната загриженост от факта, че проектът приключва и вече няма да има кой да им помага. Тогава отново ще са обречени на социална изолация, става ясно
от писмото на ползвателите на услугите. Всеки един от тях си
задава въпроса какъв ще бъде животът му по-нататък? Но
остава надеждата за нов проект и вярата, че ако има такъв,
всичко ще продължи, както е било.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Лясковец носи цялата отговорност
за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приема като официална позиция на Европейския
съюз или Агенцията за социално подпомагане.

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

ДНЕВНИЯТ ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА
СТАВАДЕЛЕГИРАНАДЪРЖАВНАДЕЙНОСТ

На 29.02.2012 година приключи проект „Пълноценен живот и грижа за възрастните хора в община Лясковец, чрез
създаване на Дневен център”. От 1 март Дневният център за
възрастни хора става делегирана държавна дейност. Социалната услуга стартира през април миналата година и се ползваше с желание и интерес от целевата група по проекта –
възрастните хора на територията на община Лясковец.
Община Лясковец осигурява устойчивост на проекта и дава възможност да продължат грижите за ползвателите на социалната услуга. Дневният център за възрастни хора е втория в региона след този в гр. Велико Търново.
Услугите на Дневен център за възрастни хора могат да ползват 30 души едновременно, като социалната услуга им
предоставя възможност да водят самостоятелен начин на
живот, подпомогнати от професионалисти, с цел превенция
на попадането им в институция.
Дневният център за възрастни хора беше създаден в началото на 2011 г. по проект, финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". За оборудването на
помещенията и реализация на дейностите в дневния център
бяха осигурени 178 197 лв. от Европейския социален фонд
на Европейския съюз.
Дневният център се помещава в сградата на Домашен социален патронаж в гр. Лясковец, като разполага със седем
зали – зала за социални контакти, зала за рехабилитация и
подобряване на жизнения тонус, зала за занимателни игри,
столова, кухненски бокс, медицински кабинет и административна част.
Досега екип от специалисти е провеждал с потребителите различни занимания според индивидуалния интерес на
всеки потребител и предвидените в рамките на проекта организирани клубове по интереси – „Бон апети”, „Седянка”, „От
нищо нещо”, „Компютърни занимания”, „Пеене”.
Потребителите на социалната услуга имаха и възможност да получават и храна в рамките на престоя си – две закуски – основна и следобедна, както и обяд.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Лясковец и
при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз и Агенция за
социално подпомагане.

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

2011 г. Този процес се извършва при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст,
етническа принадлежност и т.н.
За ползватели на социалната услуга „Личен асистент” по
проекта кандидатстваха хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни
увреждания, отговарящи на едно от следните изисквания: лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ; лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ, както и лица с по-нисък процент на трайно увреждане - с

установена невъзможност за самостоятелно обслужване към
момента на оценка на потребностите; деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или
деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто
степен на трайно намалена работоспособност, с определена
чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите.
За лични асистенти по проекта в община Лясковец кандидатстваха: безработни лица; трудово заети лица; неактивни
лица. Повече от година е осигурена заетост на лицата, като една част от тях са роднини на потребителите, а други са външни
лица.
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ЛЯСКОВЕЦ

И ТАЗИ ГОДИНА ЕРГЕНСКАТА СВАТБА В КОЗАРЕВЕЦ СЪБРА СТОТИЦИ ПОЧИТАТЕЛИ
За пета поредна година се състоя традиционната Мъжка сватба, която се организира в село Козаревец. След дългогодишно
прекъсване обичаят бе възстановен през
2008 година и оттогава козаревчани в началото на месец февруари не пропускат да си
направят пищно сватбено шоу. Главните
персонажи в него са мъже - мъже играят ролята и на булката, кумата, свекървата, тъщата и т. н. Пищното шествие, което имитира истинска сватбарска върволица и тази година
обиколи селото с музика, танци, смях и каруци, предназначени за даровете на булката.
И този път, след като ритуално обръснаха
жениха, младите се венчаха пред очите на
мало и голямо. Цяло село бе излязло да види зрелищното събитие, а популярността на
Мъжката сватба всяка година довежда в Козаревец все повече и повече гости. Играта е
много комична, а целта на ритуала е да се
осмеят позакъснелите да встъпят в
брак ергени от селото. В Козаревец разказват, че всеки, който е участвал в
Ергенската сватба,
не след дълго се жени. С пълна сила това важи за мъжете,
били булка или младоженец. Типичен
пример за сбъдването на поверието е
24-годишният Ивайло Димитров. Броени месеци след като
станал част от Вартоломеевата сватба, казал „Да!” и в истинския живот. Днес
вече е горд татко на

2-годишна дъщеричка. Ивайло разказва, че
не е единственият от рода си, който е участвал в сватбата - в годините назад в нея са
се включвали и баща му Иван, и брат
му Димитър.
Сред сватбарите всяка година неизменно присъства
един много специален персонаж, наречен тулум, който
въ р в и с ч у ва л ,
пълен с пепел, и
опушва всички ергени, които са забравили да си намерят
момиче.
Началната точка, както винаги, бе

читалището в Козаревец. Мъжете излязоха
и се отправиха към площада за ритуалното
бръснене на младоженеца. Наложи се то да

бъде направено не от бръснаря, а от околийския, който пусна в действие сабята си.
После карнавалното шествие продължи
към дома на кръстниците и булката, както се
прави на истинска сватба. По пътя си то поздравяваше с песни и танци, викове и наричания всеки срещнат. Начело на шествието
се кипреха две момчета с плакат „По-здрав
на всички красавици”, а в края му имаше каруца, в която се събираха дарове за новобрачните.
В целия си блясък шествието се отправи
към дома на булката. Момата с набол мустак бе подложена на специален медицински
преглед, който трябваше да покаже дали е
девица.

Малко след това пъстрата група стигна
отново до площада пред кметството. По обяд всички видяха тържествената венчавка в
центъра на селото.
Точно пред кметството на снежнозаледена сцена се чу и заветното „Да!”. Тази година в ролите на Кютюк Мара и Дълъг Мочо
влязоха Николай Петков и Атанас Минчев.
Двамата мъже си казаха „Да”, не защото
имат различна сексуална ориентация, а защото такъв е обичаят - всички участници да
са от силния пол. А всичко - наричания, пожелания, действия, се прави наобратно. Традицията е заложена и в имената на самите
младоженци - Дълъг Мочо се играе от нисичък ерген, а Кютюк /дънер/ Мара е високичък младеж - т.е. булката е доста повисока от избраника си, за да изглежда всичко смешно, комично.
За пет години Вартоломеевата сватба се
превърна в интересно и забавно шоу за жители и гости на Козаревец. Тя бе възстановена по идея на читалище „Земеделец1899”. Според неговите архиви за пръв път
мъже са се венчали през 30-те години на миналия век. И това е продължило до 1989 година. След това традицията е прекъсната,
но обичаят бе възроден по стари фотоси, архивни документи, по спомените на козаревчани и благодарение подкрепата на кмета
на селото П. Парашкевов, читалищното настоятелство и разбира се с финансовата помощ на община Лясковец. От 2008 година в
началото на всеки февруари има такава
сватба - в студ, сняг и минусови температури, каквито бяха и тази година. Желанието
на актьорите да играят е огромно, а зрителите се забавляват до насита. Но за да не
омръзва на хората и да я чакат още понетърпеливо, организаторите решиха в
бъдеще мъжка сватба да правят само във високосна година.

ПРИКЛЮЧИХА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ЛЯСКОВЕЦ

В края на януари консорциум „Пътни
строежи - Хит” Велико Търново приключи
изпълнението на строително-ремонтните
работи на обектите, включени за изпълнение по проект „Устойчиво и интегрирано
развитие на град Лясковец, чрез благоустрояване на обществени пространства” по
договор за безвъзмездна помощ №
BG161PO001/1.4-05/2097/010, финансиран по Оперативна програма „Регионално
развитие 2007-2013” със средства от Европейския фонд за регионално развитие и
държавния бюджет. Изпълнението на строително-ремонтните работи стартира на 12
юли 2011 година и продължи 7 месеца.
С и з п ъ л н е н и ето н а с т р о и тел н о ремонтните работи се благоустрои изцяло
централната градска част на Лясковец, бяха създадени нови зони за отдих, осигурена бе достъпна среда за хората с увреждания, изградени бяха съвременни и безопасни детски площадки, подобрена е уличната и тротоарна настилка на централните градски улици и т. н. През тези няколко
месеца бяха постигнати следните резултати:
Обект 1: Реконструкция на Голям градски парк - реконструирани и изградени 3
500 кв. м. алейна мрежа, възстановена
съществуваща растителност и озеленени
над 8 800 кв.м. зелени площи, засадени иглолистни и широколистни дървета и храсти, изградени две водни площи - декоративен воден фонтан и каскада на три нива, изградена детска игрова зона на площ от 1
800 кв.м. с монтирани 7 детски съоръжения за деца от 3 до 12 години, изградена
комбинирана автоматична поливна система, монтирани 61 броя осветителни тела и
монтирани 76 бр. пейки и 57 броя кошчета.
Обект 2: Реконструкция на Малък градски парк - реконструкция на настилки и изградени 2 100 кв.м. алейна мрежа, възстановена съществуваща растителност и озеленени 3 135 кв.м. зелени площи, засадени иглолистни и широколистни дървета и
храсти, възстановена чешма в малък градски парк, изградена детска игрова зона на
площ от 200 кв.м. с монтирани 4 детски

Издава Община Лясковец

разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

съоръжения
за деца от 3
до 12 години, изградена комбинирана автоматична поливна система, изградена 300 м.
оградна система с 5 входа и монтирани 27
броя осветителни тела.
Обект 3:
Реконструкция на Централен площад гр. Лясковец и
обособяване на пешеходна зона и зона за
отдих - изградени 2 430 кв.м пешеходна зона и тротоарни настилки, оформени 1 330
кв.м. зелени площи и засадена нова растителност, обособена панорамна площадка
пред читалище „Напредък-1870”, изградена рампа за достъп на хора с увреждания,
изградена поливна система в зона за отдих, монтирани 49 декоративни осветителни тела, 18 броя пейки, 12 броя кошче-

гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
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та и 26 броя
енергоспестяващи осветителни тела.
Обект 4: Рехабилитация
на централни
градски улици изцяло рехабилитирани централна улица
„Трети март”,
ул. „Д-р Иван
Касабов” и улици, прилежащи

към централен площад, извършена реконструкция на асфалтова настилка с дължина
1900 м., реконструирана 10
193 кв.м. тротоарна настилка, подменени пътни и градински бордюри, положена
постоянна вертикална и хоризонтална маркировка, обособени 15 ниши за поставяне на
контейнери за смет, извършено повдигане на дъждоприемни и ревизионни шахти,
оформени подходи за хора с
у в р е ж д ания по всички тротоари

и възстановени 1 030 кв.м. зелени площи и
цветни градинки по ул. „Трети март”.
Обект 5: Благоустрояване в квартал 5 възстановяване и преустройство на обществена зона за отдих със спортна и детска площадка - възстановена зона за обществен отдих във вътрешно квартално
пространство на площ от 1 500 кв. м., изградена детска площадка за деца от 3 до
12 години с монтирани 5 детски уреда и пясъчник с тента, възстановена спортна площадка за ползватели от 12 до 18 години монтиране на спортни уреди, оформяне
на зона за бадминтон и тенис на маса,
оформени кътове за отдих - изграждане на
две беседки, монтиране на
пейки и кошчета, изградено
енергоспестяващо осветление - с монтирани 8 броя прожектори и 4 стълба и осигурена достъпна среда.
Общата стойност на извършеното строителство по
д о го во р а с и з п ъ л н и тел я
възлиза на 3 562 874.49 лв, като община Лясковец участва
със 236 400 лв. собствено финансиране.
Дейностите по проек т
„Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез
благоустрояване на обществени пространства” продължават с подготовка за
въвеждане в експлоатация на
новоизградените обекти, както и с извършване на независим финансов одит на
разходите по проекта. В рамките на проекта е извършен контрол за безопасност на
новоизградените детски площадки от лицензиран орган.
С реализирането на строителноремонтните работи на обектите, включени
в проект „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец, чрез благоустрояване на обществени пространства” изцяло
се промени облика на град Лясковец, като
града стана притегателно място за жителите и гостите на общината, предлагащо
съвременни условия за отдих и почивка,
безопасни детски площадки и достъпна
среда.

