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ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

ЗАРЕЗАН В ЛЯСКОВЕЦ
В ЛЯСКОВЕЦ БЯХА ИЗБРАНИ

МАЙСТОРИТЕ НА НАЙ-ДОБРО ДОМАШНО
ВИНО

Зарезан в Ляс-
ковец по традиция
започва с провеж-
дането на конкур-
са, в който се изби-
ра най-хубавото
лясковско домаш-
но вино. Всяка годи-
на той протича в са-
мото навечерие на
празника – ден
преди тържестве-
ния ритуал по за-
рязването на лозя-
та. Целта на орга-
низаторите е, чрез
конкурсада се запа-
зи жива традиция-
та и сред поколени-
ята да има прие-
мственост в от-
глеждането налозя-
та и приготвянето
на омайната напитка. От няколко години кон-
курсът „Най-хубаво домашно вино” се
състои в Музея на градинарството – символ
на трудолюбието на нашите предци-
градинари. Но някои лясковчани си спомнят
добре, че още преди около 20 години, на от-
крито, в центъра на града, са се избирали
най-добрите майстори на червената напит-
ка.

Тази година зашести път в съревновани-
ето бяха включени, освен червени, и бели ви-
на. През годините в историята на конкурса
организаторите записват още един забеле-
жителен факт – все по-активното участие на
лясковскатажена в надпреварата за избира-
не 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 ви-
ната участва все по-често и нежният полидо-
казателство за това е наличието през по-
следните години на проби, които дамите
предоставят, за да се включат в конкурса. И
не само участват, но и печелят призови на-
гради. Например най-силно дамско при-
съствие във винарското съревнование има-
ше през 2010 година, когато 9 жени пред-
оставиха вина, произведени лично от тях, с
грозде, отгледано от трудолюбивите им
ръце. Организаторите отчитат също, че в ис-
торията на конкурса като призьори са запи-
сани имената на няколко фамилии лясков-
ски винари – Банови, Дермишкови, Качама-
кови, като често в конкурса са се включвали
всички членове на тези семейства – всеки
със свое вино.

И този път право на участие, според рег-
ламента на конкурса, имаха всички пълно-
летни жители на община Лясковец. През го-
дините в съревнованието са се състезавали
от 30 до около 60 проби – все качествени на-
питки от различни сортове грозде, направе-
ни с много любов и грижа. С този конкурс го-
дини наред участниците доказват, че неза-
висимо от какъв сорт правят своето вино,
към него всеки изпитва уважение, любов,
страст и респект. Виното е част от народоп-
сихологията, бита и културата на лясковча-
нина.

Големият брой хубави домашни напитки,
с високо качество, добър вкус и цвят, които
представятжителите наЛясковец, доста чес-
то затрудняват оценяващата комисия, тъй ка-
то по статут конкурсът предвижда отличия
само за три най-добри такива в двете катего-
рии –бялои червено вино.

Компетентното жури от дегустатори, кое-
то оценява вината тази година беше в
състав Свилен Георгиев, инж. Димитър Ди-
мов иИванКожухаров.

Общо 58 вина се състезаваха в тазго-
дишното издание на конкурса. 42 от пред-
ставените вина бяха червени, а 16 - бели. В

конкурса участваха
и 12жени.

Титлата „Най-
добър майстор-
винар” в категория-
та за червени вина
спечели Стефан
Дермишков с проба
№21. На второ мяс-
то е червеното ви-
но на Пламен Геор-
гиев – проба №24.
На трето място в
съревнованието се
класираСтефанГе-
оргиев с проба
№40.

Първото място за най-хубаво бяло до-
машно вино бе присъдено на Милко Мари-
нов – проба№2.На второмясто е бялото ви-

но наПетър Тахрилов – проба№8. Трета по-
зиция в класирането на бели винажурито от-
съди за виното на Пламен Георгиев – проба
№9– и той получава две награди – втора при
червените и трета прибелите вина.

Г Р А М О Т И И Н А Г Р А Д И Н А
ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ КОНКУРСА ВРЪЧИ
КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ Д-Р
ИВЕЛИНА ГЕЦОВА НА ПРАЗНИЧНИЯ
КОНЦЕРТ В ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК-
1870”, ГР. ЛЯСКОВЕЦ, КОЙТО СЕ СЪСТОЯ
ВНАВЕЧЕРИЕТОНА14ФЕВРУАРИ.

В концерта, посветен на Зарезан учас-
тваха Гласът на България – Стелияна Хрис-
това,финалистът в „Х-фактор” –БогомилБо-
нев, участникът в „Детска Евровизия” Иван
Иванов, Вокален състав „Новамузика”, с му-
зикален педагог Аделина Колева, Балет „Ка-
лина” 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 Чи-
талище „Напредък-1869” - ГорнаОряховица.

ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕ НА
ПРАЗНИКА БЕ НА 14 ФЕВРУАРИ И СЕ
СЪСТОЯНАНОВИЯЦЕНТРАЛЕНПЛОЩАД
НАОТКРИТАТАСЦЕНА.

Честването на втория голям празник за
град Лясковец и неговите жители, започна с
водосвет за здраве и берекет, който отслу-
жиха свещениците отЛясковец.

Гости на тържеството бяха културното
аташе на Генералното консулство на Русия
в Русе Андрей Малакей, депутатът от 41-то
Народно събрание Христо Христов, зам. об-
ластният управител на Великотърновска об-
ласт Любомира Попова, саксонската при-
нцеса с български корени, дъщеря на извес-

тния великотърновски бизнесмен Петър
Аладжов Теофана фон Саксен-Катте, пред-
седатели на Общински съвети, кметове на

общини, зам. кме-
тове, също и много
директори на ин-
ституции и управи-
тели на регионални
иместнифирми, по-
четни и заслужили
граждани на общи-
ната и др. Гости, ко-
ито пожелахададо-
кументират заряз-
ването в нашия
град, бяха и теле-
визионен екип жур-
налисти от китай-
ската информаци-
о н н а а г е н ц и я

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

милиарди китайци ще видят филма за ви-
нарския ни град и обичая, съпътстващ за-
рязването на лозите. За всички тях ще бъде
любопитнода узнаят повече за пътя на вино-
то от нашите земи към Китайската Републи-
ка, тъй като българската напитка получава
все по-широка популярност на китайските па-
зари, но се нуждаеот реклама.

Кметът д-р Ивелина Гецова поздрави ло-
зарите и винарите по повод Трифон Зарезан
и приветства гостите, дошлидапочетат праз-
ника на виното в Лясковец. Като домакин на
общината, в приветственото си слово, тя при-
помни, че Лясковец е с утвърдени традиции
в лозарството и винопроизводството, че ри-
туалът ни връща към светостта на обреда и
лясковчани са длъжни да пазят завещаното
от дедите ни - старите винари.

След официалната церемония на реко-
нструирания централен площад се изви
кръшно хоро, в което се включиха много ляс-
ковчани. Музиката бе в изпълнение на Фол-
клорен ансамбъл „Сидер войвода”, а 300-
литровата зарезанска бъчва с пелин бе под-
арък зажители и гости от лясковската винар-
на „ЛясковецООД”.

След тържественото откриване на праз-
ника, общинското ръководство, жителии гос-
ти в празнично шествие, съпроводено от му-
зикантите, се отправи към лозята за ритуал-
ното зарязване. Отец Богдан благослови и
освети лозовите насаждения, а д-р Гецова
първа заряза лозите. След нея венец си сви-
ха и аташето на консулството, депутатът
Христо Христов и зам. областният управи-
тел Любомира Попова. Своят принос в за-
рязването даде и председателят на Общин-
ски съвет-Лясковец Даниела Арабаджиева,
директорът на „Аркус-АД” инж. Банков, гости
и граждани. Всички си пожелаха от сърце бе-
рекет и плодородна да е 2012 година за ляс-
ковските лозари.

Наричания произнесе и Царят на лозето
Димитър Ангелов, който прикани гостите,
преливайки корените налозите с бъклица ви-
но, да отчупят и по къшей от българската по-
гача, символ на плодородието и изобилието.
„Лозята да нямат обиране, вината да нямат
изпиване! Дабъде!” – с тези гръмкидумидру-
жината огласи лозето на стопанина Петю
Хрулев.

На всички тези обредни действия свиде-
тели станаха и китайските гости, които гле-
даха с интерес българския обичай, с който
нашите стопани показват привързаността си
към земята и дават израз на човешкия коп-
неж забогата реколта.

ДЕНЯТНА ЛОЗАРЯОТПРАЗНУВАХА ЗА
ПОРЕДНАГОДИНАИДРАГИЖЕВЧАНИ.

По стар местен обичай 14 февруари вся-
ка година се отбелязва подобаващо и в Дра-
гижево.

Честването на този ден е свързано с по-
минъка на хората
от това село.

Лозарството по
тези места било
развито още преди
Освобождението.
В селото се отглеж-
дат преди всичко
старите сортове
грозде, но след
1900 г. започват да
се внасят нови аме-
рикански сортове.
Гроздето от Драги-
жево е с много доб-
ри вкусови качес-
тва и намира добър
пазар.Идоднес по-
чти няма къща, в ко-
ято да не се отглеж-
дат по няколко лозо-
ви реда. Ето защо,
на Трифон Зарезан

драгижевчани празнуват в чест на лозата и
на стр. 2
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от стр. 1

ЗАРЕЗАН В ЛЯСКОВЕЦ
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, пре-
въплътил се за поредна година в ролята на Цар на лозето,
тръгна с музика къмлозето на стопанкатаМарияДюлгярова.
Там свещеникът отслужи литургия за здраве и берекет, из-
вършен бе ритуалът зарязване и всички си отнесоха венец
от порязаните пръчки подомовете.

Празникът продължи в читалищния салон, където за
всички присъстващи кметът на селотоЦоньоТрънков бе оси-
гурил буре, пълно с червено вино и много мезета от местни
спонсори, а ракията бе почерпка от именника Трифон Три-
фонов.

Проведе се и конкурс за избор на най-хубавидомашниви-
на и ракии. Оказа се, че майстор-винар на годината в Драги-
жево е Тодор Дюлгяров, който бе класиран в съревнование-
то на първо място. Второ и трето място заслужиха вината на
ИванМинчев и Георги Георгиев. Като най-добрадомашнара-
кия 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
СтефанШикаланов.

В празничната веселба, редом сместните хора, се почер-
пиха за здраве и англичанитеПитър иДжейн Картрайт, които
живеят вДрагижево. До отрупанитемаси с обилномезе за ви-
но и различни други вкусотии, на видномясто бе поставена и
клетвата на винарите. Според нея „Виното се прави само от
грозде и не се разрежда с вода, опитът и знанията се преда-
ват и виното не се използва за постигане на нечисти цели”.
Близо до клетвата, грижливите стопани бяха поставили и за-
качливи сентенции: „Ахмак лозе копае -юнак вино пие” и „Ло-
зето нещеполитика, искамотика”.

ПОЧЕТОХМЕ ПАМЕТТА НА ЛЕВСКИ

ПРИКЛЮЧВАТ УСЛУГИТЕ СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ И ДОМАШЕН ПОМОЩНИК

О б щ и н а
Лясковец и
Общински ко-
митет „Васил
Левски” орга-
низираха чес-
тване на 139 го-
дини от гибел-
та на Апостола
на Свободата.
Поклонението
се състоя на
19 февруари
2012 година от
11 : 0 0 ч а с а
пред бареле-
фа на Левски в
градЛясковец.

Слово за
живота и дело-
то на Апостола
п р о и з н е с е
председате-
лят на Общин-
ски комитет
„Васил Лев-
ски” Димитър Байчев. Петокласничката от СОУ „М. Райко-
вич” Десислава Димитрова прочете свое есе, написано за
139-ата годишнина от обесването наЛевски. ОтецБогдан от-
служи трисагия и приля вино пред паметника на загиналия
велик син на България. В знак на признателност към героич-
ната саможертва на Левски, лясковчани сведоха чела и с ед-
номинутно мълчание почетоха паметта му. Представители
на местната власт, ученици, организации, партии и клубове,
родолюбиви граждани, положиха венци и цветя на бареле-
фанаАпостола.

От началото на миналата 2011 г. в община Лясковец
се реализира проект „Хората в неравностойно положе-
ние на територията на община Лясковец - равни и неза-
висими”, договор№ BG 051PO001-5.2.07-0115-С-0001,
по Оперативна програма „Развитие на човешките ре-
сурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейски со-
циален фонд на Европейския съюз. Общата стойност
на проекта и размерът на безвъзмездната финансова
помоще 140 480,72 лв. Продължителността му е 14ме-
сеца идейноститему приключват на 29.02.2012 г.

Партньор на общинаЛясковец в изпълнениена про-
ектните дейности е Сдружение „Граждани за общес-
твени 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 -Социаленасистент иДо-
машен помощник с продължителност 12месеца, счита-
но от 07.03.2011 г. до 29.02.2012 г. /включ./. Вече 12 ме-
сеца 94 лица се възползват от двете социални услуги.
Териториалнят обхват на проекта е: гр. Лясковец и
съставните на общината села - с.Драгижево, с. Мерда-
ня, с. Козаревец, с. Добридяли с. Джулюница.

Услугите, които предоставя Социалния асистент са: по-
мощ при общуването и поддържането на социалните контак-
ти; административни услуги; медицински услуги, организи-
ране 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: при-
готвяне на храна; подпомагане при хранене; помощ при
ежедневен тоалет и обличане, помощ при прием на лека-
рства; поддържане на хигиената в жилищните помещения,
обитавани от обгрижваното лице; закупуване на хранителни
продукти, хигиенни материали и вещи от първа необходи-
мост; закупуване на лекарствени средства; извършване на
плащания за битови услуги със средства на обгрижванотоли-
це; 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 са-
мотноживеещилицаили хора.

За предоставянето на социалните услуги са наети 33 ли-
ца. Наети са 4 лица като Социални асистенти и 29 лица като
Домашни помощници. Услугите, които се предоставят на по-
требителите са битови, персонални, социални и др, съоб-
разно изготвения индивидуален план на всеки потребител и
графика за работа на Социалния асистент или Домашен по-
мощник. Наетите лица спазват принципите на зачитане на
личното пространство и достойнство на потребителите, тях-
ната самостоятелност и независимост, както и поверител-
ност на личните им данни. На шест месеца индивидуалните
планове се актуализират, с цел отчитане напредъка и подо-
бряване на емоциолното и здравословно състояние на по-
требителите. 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 илекарства, заплащанена сметки идр.

Всеки месец екипът по проекта и пратньорите извършва-
ха 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 качес-
твото на предоставените социални услуги. За целия период
на предоставяне на социалните услуги жалби за работата на
Социалните аистенти иДомашнипомощнициняма.

За придобиване на необходимите базисни знания и уме-
ния за предоставяне на качествени социални услуги за хора-
та в неравностойно положение се проведоха две 3-дневни
обучения - въвеждащи, надграждащи и поддържащи. Целта
на въвеждащото и надграждащото обучение бе наетите ли-
ца да се запознаят с правата и задълженията си, специфика-
та на предоставяне на социалните услуги в общността, мер-
ки при кризисни ситуации, свързани с безопасността на по-
требителите, обсъждане и разглеждане на казуси. По време
на поддържащото обучение се поставиха акценти на реф-
лексията върху собствения опит, модифициране на поведе-
нието и усвояване на ефективни модели при вземане на ре-
шения и удовлетворение от постигнатите резултати в проце-
са на работата. В края на всяко обучение се прави качестве-
на оценка на резултатите, чрез провеждане на анкета сред
всички участници в него. За повишаване на професионална-
та компетентност, снемане на напрежението в трудни работ-
ни ситуации, мотивиране на изпълнителите на социалните
услуги се проведоха индивидуални и групови супервизии на
всеки три месеца. В хода на изпълнение дейностите на про-
екта се провеждат консултации на потребителите на социал-
ните услуги и членове на техните семейства с психолог. Цел-
та на работата на психолога по проекта е промяна вмирогле-
да на потребителите и възможност за социално включване

Със своя заповед от 27 януари тази година и на основа-
ние чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 31, ал. 5
и чл. 33 от Закона за насърчаване на заетостта, министърТо-
тюМладенов утвърдирегионалната програма за заетост, ко-
ято включва освен община Лясковец, още осем общини от
областта. Програмата е със срок на действие до края на те-
кущата 2012 година, като необходимите средства за из-
пълнението й са от държавния бюджет и за община Ляско-
вец 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 пла-
тен годишенотпуск и т.н.

През есента на 2011 година община Лясковец кандида-
тства с проект по Регионална програма за заетост, с наиме-
нование „SOS за лицата и семействата в риск от община
Лясковец” и получи одобрение от Министерството на труда
и социалната политика.Основната целнаПрограмата е оси-
гуряване 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, учас-
тници 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 надецаи семейства в риск. Разпределени по насе-
лени места в територията на община Лясковец седемте
бройки заети лица са предвидени да обслужват лясковско-
то читалище „Напредък-1870”, добридялското и драгижев-
ското 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.Славей-
ков-1903” - Добри дял и „Развитие-1894” - Дрвагижево и 2
броя наети лица ще работят в джулюнското училище
„П.Р.Славейков”. Дейностите, коитоще извършват новонае-
тите включват проучване, подкрепа, консултиране, инфор-
миране и оказване на индивидуалнаметодическа помощна
деца в риск, формиране на групи по интереси, работа в ате-
лие за занимателни дейности, арттерапия, обучения на от-
крито идр.

СЕДЕМ РАБОТНИ МЕСТА СА ОСИГУРЕНИ
ПО РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ

Общо 58 безработни лица от Лясковец и петте села ще
придобият професионална квалификация по нов социа-
лен проект на общинаЛясковец. Той се нарича „Нов избор -
развитие и реализация” и е по Оперативна програма „Раз-
витие на човешките ресурси”. Обучението се провежда в
рамките на два месеца, след което общината ще разкрие
работниместа в общинска администрация, за коитощенае-
ме одобрените от нея обучени лица. Три са професионал-
ните направления - „Помощник пътен строител”, „Помощ-
ник в строителството” и „Организатор спортни прояви и
първенства”.

След приключване на обученията кметът д-р Гецоваще
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 Лясковецще бъдат наети 22 души,
в Добри дял - 14, в Джулюница и Козаревец по 3, а в Драги-
жево иМерданя - по 4 човека.

За общинаЛясковец това е втори етап на кандидатства-
не и одобрение по схема „Развитие” наОП „Развитие на чо-
вешките ресурси”, обясни Невена Петрова, експерт в об-
щинска администрация. През 2010 г. Общината обучи и на-
значи 27 безработни лица на длъжност „Помощник пътен
строител”, 7 на длъжност „Електромонтьор” и 11 души на
длъжност „Озеленител”. Беше осигурена заетост от 12 ме-
сеца на безработни, които са на възраст над 50 г., про-
дължителнобезработни имлади хорадо29 години.

НОВ СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ
СТАРТИРА В ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

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

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”

Договор BG051PО001-5.2.07-0115-С-0001 Проект „Хората в неравностойно положение на територията на Община Лясковец - равни и независими”

Европейски
съюз

Европейски
социален фонд

на стр. 3
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Джулюнското училище ОУ „П.Р.Славейков” вече пети ме-
сец работи успещно по проект „Заедно да преоткрием наше-
то училище”, финансиран от Център за образователна ин-
теграция надецата и учениците от етническитемалцинства.

Проектът включва реализацията на разнообразни дей-
ности, 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 те-
ми от ромския и българския фолклор, от фотографско-
то изкуство имного други области.

За работата на двете групи - „Знайко” и „Мечтатели”
е създадена привлекателна работна среда - мобилни
модулнимасички, настройващи се според тематичните
занимания, където ромските и българските ученици за-
едно общуват, творят, разказват за празниците и герои-
те на своята общност. За часовете пофотография са за-
купени два фотоапарата, с които през месец февруари
участниците в клуб „Заедно” запечатаха уникални зим-
нимигове.През тозимесец те работиха по еднаот теми-
те на проекта „Моето село през сезоните” и обогатиха
своите фотоалбуми „Представи се в 7 снимки” с нова
фотосесия - „Аз и зимата’’. Малките знайковци израбо-
тиха чудесни кукли от картон, а по-големите от плат, па-
мук 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 уче-

ниците от етническите малцинства, Община Лясковец, Реги-
оналнияинспекторат по образование - В.Търново и къмсвои-
те приятели.

Проектътсе осъществява сфинансовата подкрепа наЦентър за
образователна интеграция на децата и учениците от етническите
малцинстваиРомски образователенфонд.

ПРОДЪЛЖАВА РАБОТАТА ПО ПРОЕКТ
„ЗАЕДНО ДА ПРЕОТКРИЕМ НАШЕТО УЧИЛИЩЕ”

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 Министе-
рство на физическото възпитание и спорта и Хандба-
лен клуб „Владислав - 2009”, с. Джулюница. Проектът
стартира от началото намесецфевруари, като той е на-
сочен към придобиване на първоначални знания, уме-
ния и навици за практикуване, създаване на мотивация
у децата за участие в спортни занимания, популяризи-
ране на спорта хандбал в селоДжулюница.

Чрез настоящият проект се цели създаване усло-
вия и възможности за участие на деца в спортни зани-
мания в свободното им време, подобряване на тяхното
здраве, физическа дееспособност, подобряване двига-
телната им култура, придобиване първоначални зна-
ния, умения и навици за практикуване на спорта хан-
дбал в свободното време.Основна насока на работа по
програма „Спорт за децата в свободното време” с уче-
ниците 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 проек-
та те ще могат да вземат участие в спортно-състезателния
живот на Хандбален клуб „Владислав - 2009”, с. Джулюница,
като пълноправни членове, имащи своите права и задълже-
ния.

Основна роля при реализирането на проектното предло-
жение има партниращата организация ОУ „П. Р. Славейков”,

с. Джулюница, коятоще вземе участие при подбора на деца-
та. Дейностите по проектаще се осъществяват два пъти сед-
мично по един астрономически час в разстояние на 4 месе-
ца. 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 про-
екта е 6месеца.

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

Кметът на община Лясковец д-р Ивелина Гецова ще пре-
подпише 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 потре-
бителите от гр. Лясковец и всички съставни села на общината.
Процесът на кандидатстване, оценка и класиране се реализи-
ра, съобразно „Методика за извършване на оценка на потреб-
ностите от услугата и определяне на индивидуален месечен
бюджет за „Личен асистент” в края на 2010 г. и началото на

2011 г. Този процес се извършва при условията на недопуска-
не 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, нуждае-
щи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни
увреждания, отговарящи на едно от следните изисквания: ли-
ца с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособ-
ност или вид и степен на увреждане, с определена чужда по-
мощ; лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена рабо-
тоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда по-
мощ, 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 го-
дини 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 самостоя-
телно обслужване къммомента на оценка на потребностите.

За лични асистенти по проекта в община Лясковец канди-
датстваха: безработни лица; трудово заети лица; неактивни
лица.Повече от година е осигурена заетост налицата, като ед-
на част от тях са роднини на потребителите, а други са външни
лица.

СТАРТИРА ПРОЕКТ НА

Проект

„Заедно да преоткрием нашето училище”

Договор № БС/РОФ 33.8-2011/ 013

на потребителите в общественияживот.
В процеса на работа по проекта се създадоха много доб-

ри взаимоотношения между потребители, Социални асис-
тнети иДомашни помощници, между екипа за управление на
проекта и партньора. При посещенията на място потребите-
лите изказват своята искрена благодарност за грижата и по-
мощта, която получават. В знак на балгодарност потребите-
лите от всички населени места на общината са изпратили
писмо до Кмета д-р Ивелина Гецова и екипа на проекта за
оказаната помощиотличното обгрижване.

Усеща се обаче и тяхната загриженост от факта, че про-
ектът приключва и вече няма да има кой да им помага. Тога-
ва отновоще 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,
всичкощепродължи, както е било.

Настоящиятдокументеизготвен сфинансоватапомощнаЕвро-
пейския социален фонд. Община Лясковец носи цялата отговорност
за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстояте-
лства не може да се приема като официална позиция на Европейския
съюзилиАгенцията за социално подпомагане.

ПРИКЛЮЧВАТ УСЛУГИТЕ СОЦИАЛЕН
АСИСТЕНТ И ДОМАШЕН ПОМОЩНИК

ДНЕВНИЯТ ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА
СТАВА ДЕЛЕГИРАНА ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ

от стр. 2

Хандбален клуб „Владислав – 2009” с. Джулюница,

ХАНДБАЛНИЯ КЛУБ В ДЖУЛЮНИЦА

УДЪЛЖАВА СЕ УСЛУГАТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”

На 29.02.2012 година приключи проект „Пълноценен жи-
вот 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. Соци-
алната услуга стартира през април миналата година и се по-
лзваше с желание и интерес от целевата група по проекта –
възрастните хора на територията на общинаЛясковец.

ОбщинаЛясковецосигурява устойчивост на проекта ида-
ва възможност да продължат грижите за ползвателите на со-
циалната услуга. Дневният център за възрастни хора е вто-
рия в региона след този в гр. ВеликоТърново.

Услугите наДневенцентър за възрастни хорамогат да по-
лзват 30 души едновременно, като социалната услуга им
предоставя възможност да водят самостоятелен начин на
живот, подпомогнати от професионалисти, с цел превенция
на попадането имвинституция.

Дневният център за възрастни хора беше създаден в на-
чалото на 2011 г. по проект, финансиран от Оперативна про-
грама "Развитие на човешките ресурси". За оборудването на
помещенията и реализация на дейностите в дневния център
бяха осигурени 178 197 лв. от Европейския социален фонд
наЕвропейския съюз.

Дневният център се помещава в сградата наДомашен со-
циален 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 администра-
тивна част.

Досега екип от специалисти е провеждал с потребители-
те различни занимания според индивидуалния интерес на
всеки потребител и предвидените в рамките на проекта орга-
низирани клубове по интереси – „Бон апети”, „Седянка”, „От
нищонещо”, „Компютърни занимания”, „Пеене”.

Потребителите на социалната услуга имаха и възмож-
ност да получават и храна в рамките на престоя си – две за-
куски – основна и следобедна, както и обяд.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оператив-
на програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговор-
ност 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.

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
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!

Европейски съюз Европейски социален
фонд

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”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

,

Европейски
съюз

Европейски
социален фонд
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Издава Община Лясковец
разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

В края на януари консорциум „Пътни
строежи - Хит” Велико Търново приключи
изпълнението на строително-ремонтните
работи на обектите, включени за изпълне-
ние по проект „Устойчиво и интегрирано
развитие на град Лясковец, чрез благоус-
трояване на обществени пространства” по
договор за безвъзмездна помощ №
BG161PO001/1.4-05/2097/010, финанси-
ран по Оперативна програма „Регионално
развитие 2007-2013” със средства отЕвро-
пейския фонд за регионално развитие и
държавниябюджет.Изпълнението на стро-
ително-ремонтните работи стартира на 12
юли2011 годинаи продължи7месеца.

С изпълнението на строително-
ремонтните работи се благоустрои изцяло
централната градска част наЛясковец, бя-
ха създадени нови зони за отдих, осигуре-
на бе достъпна среда за хората с уврежда-
ния, изградени бяха съвременни и безо-
паснидетски площадки, подобрена е улич-
ната и тротоарна настилка на централни-
те градски улици и т. н. През тези няколко
месеца бяха постигнати следните резул-
тати:

Обект 1: Реконструкция на Голям град-
ски парк - реконструирани и изградени 3
500 кв. м. алейна мрежа, възстановена
съществуваща растителност и озеленени
над 8 800 кв.м. зелени площи, засадени иг-
лолистни и широколистни дървета и храс-
ти, изградени две водни площи - декорати-
вен воденфонтан и каскада на три нива, из-
градена детска игрова зона на площ от 1
800 кв.м. с монтирани 7 детски съоръже-
ния за деца от 3 до 12 години, изградена
комбинирана автоматична поливна систе-
ма, монтирани 61 броя осветителни тела и
монтирани76бр. пейки и 57броя кошчета.

Обект 2: Реконструкция наМалък град-
ски парк - реконструкция на настилки и из-
градени 2 100 кв.м. алейна мрежа, възста-
новена съществуващарастителност и озе-
ленени 3 135 кв.м. зелени площи, засаде-
ни иглолистни и широколистни дървета и
храсти, възстановена чешмавмалък град-
ски парк, изградена детска игрова зона на
площ от 200 кв.м. с монтирани 4 детски

съоръжения
за деца от 3
до 12 годи-
ни, изграде-
на комбини-
рана авто-
матична по-
ливна сис-
тема, изгра-
дена 300 м.
оградна сис-
тема с 5 вхо-
да и монти-
р а н и 2 7
броя осве-
тителни те-
ла.

Обект 3:
Реконструк-
ция на Централен площад гр. Лясковец и
обособяване на пешеходна зона и зона за
отдих - изградени 2 430 кв.м пешеходна зо-
на и тротоарни настилки, оформени 1 330
кв.м. зелени площии засадена нова расти-
телност, обособена панорамна площадка
пред читалище „Напредък-1870”, изграде-
на рампа за достъп на хора с увреждания,
изградена поливна система в зона за от-
дих, монтирани 49 декоративни освети-
телни тела, 18 броя пейки, 12 броя кошче-

та и 26 броя
енергоспестя-
ващи освети-
телни тела.

Обект 4: Ре-
хабилитация
на централни
градски улици -
изцяло рехаби-
литирани цен-
трална улица
„Трети март”,
ул. „Д-р Иван
Касабов” и ули-
ци, прилежащи

към централен площад, из-
вършенареконструкция на ас-
фалтова настилка с дължина
1900 м., реконструирана 10
193 кв.м. тротоарна настил-
ка, подменени пътни и гра-
дински бордюри, положена
постоянна вертикалнаи хори-
зонтална маркировка, обосо-
бени 15 ниши за поставяне на
контейнери за смет, извърше-
но повдигане на дъждопри-
емни и ревизионни шахти,
оформени подходи за хора с

у в р е ж д а-
ния по всич-
ки тротоари

и възстановени 1 030 кв.м. зелени площи и
цветни градинки по ул. „Третимарт”.

Обект 5: Благоустрояване в квартал 5 -
възстановяване и преустройство на об-
ществена зона за отдих със спортна и дет-
ска площадка - възстановена зона за об-
ществен отдих във вътрешно квартално
пространство на площ от 1 500 кв. м., из-
градена детска площадка за деца от 3 до
12 години с монтирани 5 детски уреда и пя-
съчник с тента, възстановена спортна пло-
щадка 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 осветле-
ние - с монтирани 8 броя про-
жектори и 4 стълба и осигуре-
на достъпна среда.

Общата стойност на из-
вършеното строителство по
договора с изпълнителя
възлиза на 3 562 874.49 лв, ка-
то община Лясковец участва
със 236 400 лв. собственофи-
нансиране.

Дейностите по проект
„Устойчиво иинтегрирано раз-
витие на град Лясковец чрез
благоустрояване на общес-
твени пространства” про-
дължават с подготовка за
въвеждане в експлоатация на

новоизградените обекти, както и с из-
вършване на независимфинансов одит на
разходите по проекта. В рамките на проек-
та е извършен контрол за безопасност на
новоизградените детски площадки от ли-
цензиран орган.

С реализирането на строително-
ремонтните работи на обектите, включени
в проект „Устойчиво и интегрирано разви-
тие на град Лясковец, чрез благоустроява-
не на обществени пространства” изцяло
се промени облика на град Лясковец, като
града стана притегателно място за жите-
лите и гостите на общината, предлагащо
съвременни условия за отдих и почивка,
безопасни детски площадки и достъпна
среда.

И ТАЗИ ГОДИНА ЕРГЕНСКАТА СВАТБА В КОЗАРЕВЕЦ СЪБРА СТОТИЦИ ПОЧИТАТЕЛИ

ПРИКЛЮЧИХА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ЛЯСКОВЕЦ

За пета поредна година се състоя тради-
ционната Мъжка сватба, която се организи-
ра в село Козаревец. След дългогодишно
прекъсване обичаят бе възстановен през
2008 година и оттогава козаревчани в нача-
лото на месец февруари не пропускат да си
направят пищно сватбено шоу. Главните
персонажи в него са мъже - мъже играят ро-
лята и набулката, кумата, свекървата, тъща-
та и т. н. Пищнотошествие, което имитира ис-
тинска сватбарска върволица и тази година
обиколи селото смузика, танци, смях и кару-
ци, 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 ви-
ди зрелищното събитие, а популярността на
Мъжката сватба всяка година довежда в Ко-
заревец все повече и повече гости. Играта е
много комична, а целта на ритуала е да се
осмеят позакъсне-
лите да встъпят в
брак ергени от село-
то. В Козаревец раз-
казват, че всеки, кой-
то е участвал в
Ергенската сватба,
не след дълго се же-
ни. С пълна сила то-
ва важи за мъжете,
били булка или мла-
доженец. Типичен
пример за сбъдва-
нето на поверието е
24-годишният Ивай-
ло Димитров. Брое-
ни месеци след като
станал част от Вар-
толомеевата сват-
ба, казал „Да!” и в ис-
тинския живот. Днес
вече е горд татко на

2-годишна дъщеричка. Ивайло разказва, че
не е единственият от рода си, който е учас-
твал в сватбата - в годините назад в нея са
се включвали и ба-
ща му Иван, и брат
муДимитър.

Сред сватбари-
те всяка година неиз-
менно присъства
един много специа-
лен персонаж, наре-
чен тулум, който
върви с чувал ,
пълен с пепел, и
опушва всички ерге-
ни, които са забра-
вили да си намерят
момиче.

Началната точ-
ка, 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 око-
лийския, 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 по-
здравяваше с песни и танци, викове и нари-
чания всеки срещнат. Начело на шествието
се кипреха две момчета с плакат „По-здрав
на всички красавици”, а в края му имаше ка-
руца, в която се събираха дарове за ново-
брачните.

В целия си блясък шествието се отправи
към дома на булката. Момата с набол мус-
так 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 об-
яд всички видяха тържествената венчавка в
центъра на селото.

Точно пред кметството на снежнозале-
дена сцена се чу и заветното „Да!”. Тази годи-
на 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 за-
щото такъв е обичаят - всички участници да
са от силния пол. А всичко - наричания, поже-
лания, действия, се прави наобратно. Тра-
дицията е заложена и в имената на самите
младоженци - Дълъг Мочо се играе от ни-
сичък ерген, а Кютюк /дънер/ Мара е висо-
кичък младеж - т.е. булката е доста по-
висока от избраника си, за да изглежда всич-
ко смешно, комично.

За пет години Вартоломеевата сватба се
превърна в интересно и забавно шоу за жи-
тели и гости на Козаревец. Тя бе възстано-
вена по идея на читалище „Земеделец-
1899”. Според неговите архиви за пръв път
мъже са се венчали през 30-те години нами-
налия век. И това е продължило до 1989 го-
дина. След това традицията е прекъсната,
но обичаят бе възроден по старифотоси, ар-
хивни документи, по спомените на козарев-
чани и благодарение подкрепата на кмета
на селото П. Парашкевов, читалищното на-
стоятелство и разбира се сфинансовата по-
мощ на община Лясковец. От 2008 година в
началото на всеки февруари има такава
сватба - в студ, сняг и минусови температу-
ри, каквито бяха и тази година. Желанието
на актьорите да играят е огромно, а зрите-
лите се забавляват до насита. Но за да не
омръзва на хората и да я чакат още по-
нетърпеливо, организаторите решиха в
бъдещемъжка сватбада правят самовъв ви-
сокосна година.


