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ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ЛЯСКОВЧАНИ
Уважаеми

съграждани,
Обръщам

се към Вас, за
да ви поздравя
с празника на
Лясковец -Пет-
ровден. Години
наред всички
заедно празну-
ваме този скъп
за нас ден и си
пожелаваме
добруване - за
нас, за децата

ни иразцвет за градаиобщината.
Лясковец е сред китните български град-

чета с възрожденски дух и традиции, с бога-
та духовна култура и неповторима атмосфе-
ра - град, който носи духа на нашите предци.
От обявяването му през 1880 г. за град до
днес той е едно безкрайно пътуване назад в
миналото по старите улички с двукатните
къщи с белосани стени и красиви чардаци,
от които лъха вечност, уют и спокойствие. Ве-
ковните традиции на родния ни край го пре-
връщат в крепител на българския дух, на
мъдростта и величието набългарина.

Лясковец е и изразен промишлен център
в различни сфери, и макар не малко труд-
ности да съпътстват делника му, той заема
своето достойно място в историята, в насто-
ящето и бъдещето на страната ни. Девизът
ни „Гордеем се сминалото - живеем за бъде-
щето” е изпълнен с много смисъл и е досто-
ен за всички лясковчани, които ежедневно
доказват своето трудолюбие. Приемстве-

носттамежду поколенията, живата културна
традиция, известната на всички лясковска
предприемчивост, потенциалът на трудолю-
бивите хора, са гаранцията за нашия на-
предък и просперитет.

Знам, че богатството на един град са не-
говите жители - успяващи, можещи и търсе-
щи. През последните няколко години об-
ликът на Лясковец се променя с всеки изми-
нал ден. В трудните времена, в които живе-
ем, заедно успяваме да мобилизираме си-
ли, умения, опит и талант. Доказателство за
това са спечелените и реализирани проекти
и резултатът от всички наши общи начина-
ния, довели до все по-осезаем просперитет
на нашия чудесен роден град.

С идването на нашия празник - Денят на
светцитеПетър иПавел, нека начертаем но-
ви амбициозни проекти за своето бъдеще и
да вървим успешно напред. В забързаните
делници имаме много малко време да праз-
нуваме, да се радваме на постигнатото и да
планираме бъдещето. Нека светците Петър
и Павел закрилят всички жители на този
град и да ни водят към добруване и разви-
тие. Нека имаме силата на камъка на
Апостол Петър и любовта на Апостол Па-
вел!

Най-искрено ви поздравявам с празника
на Лясковец като пожелавам на всеки от вас
преди всичко здраве! Бъдетещастливи, рад-
вайте се на успехи иданои занапреддаима-
меощеиощеновиблаготворни начинания!

Честит и веселдае празника за всички!

д-р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА
Кмет на Община Лясковец

Скъпи лясковчани,
За мен е чест да ви поздравя с празника

на град Лясковец - 29 юни. На този ден
църквата чества паметта на двамата Хрис-
тови апостоли - Петър и Павел - ревностни
разпространители на християнството, из-
търпели много страдания и гонения, нарече-
ни „първовърховни престолниции вселенски
учители”.

Благодаря на всички, които обичат Ляс-
ковец и допринасят за неговото развитие и
просперитет. Убедена съм, че благодарение
на съвместните усилия на общината, об-
щинския съвет, институциите, бизнеса и на
енергията, инициативността и волята на
гражданите, ще постигнем по-добро бъдеще
ище продължимда отстояваме авторитета и
доброто именаобщинаЛясковец.

Нека бъдем достойни пазители и про-
дължители на традициите и изконните
български добродетели, единни и мъдри при
решаване на проблемите на общината, в
името на по-доброто бъдеще на лясковчани.

Нека пренесем
през вековете
мъдростта, ро-
долюбието и си-
лата набългар-
ския дух.

Уважаеми
съграждани,

На всички
вас, на гостите
и приятелите
на град Ляско-
вец, от все
сърце пожела-
вам здраве,
щастие, успехи във всичко, към което се стре-
мим и много нови благодатни начинания за
добруването на гражданите на общината!

Честит празник!

ДАНИЕЛА АРАБАДЖИЕВА
Председател на

Общински съвет - Лясковец

Празничната програма за Петровден,
официалният празник на град Лясковец, за-
почна седмица преди 29юни. Предпразнич-
ната програма беше открита с театралната
постановка „Милионерът” на Йордан Йов-
ков, която поставиха на лясковска сцена те-
атралите от Козаревската трупа при НЧ „Зе-
меделец - 1899”, с режисьор-постановчик
СтефкаПетрова.

Следващата проява от празничния
афиш беше за любителите на риболова. На
24 юни в неделя се проведе състезание по
риболов налясковския язовир „Костимял”.

Програмата в понеделник продължи с ве-
чер на творчеството, в която бе представен
сборник със стихове и разкази, както ифото-
изложба, включваща астрофотоси и фотог-
рафии-пейзажи с автор -младият творецТо-
дор Тонков. Също на 25 юни беше открит
турнир на един от най-обичаните видове
спорт - футбола. В дните 25, 26 и 28 юни се
състояха срещи на всички действащи на те-
риторията на общината отбори, като сре-
щите се играха на стадион „Юнак” в Ляско-
вец. В последната трета вечер на 28юни бя-
ха излъчениинаградени победителите.

На 27 юни в специална вечер лясковча-
ни отбелязаха и две важни кръгли годишни-
ни - 120 години Хорово дело в Лясковец и 20
години от създаването на състава за стари
градски песни - „Бели ружи”. В читалище
„Напредък-1870” - Лясковецюбилярите под-
несоха на жителите празничен концерт,
включващизбрани песни от техниябогат ре-
пертоар.

В самия празничен ден, на 29 юни, офи-
циално се открива най-новата придобивка в
общината, реализирана по най-мащабния
проект, който се е изпълнявал през послед-

ните 30 години на територията на Лясковец.
Това е новоизградената пешеходна зона на
Централния площад в град Лясковец, обла-
городяването на Големия градски парк и
централната улица в града „Третимарт”, кое-
то бе изпълнено по проект „Устойчиво и ин-
тегрирано развитие на град Лясковец, чрез
благоустрояване на обществени простра-
нства”.

Стана традиция в празничния Петров-
ден да се връчват и Годишните ученически
награди на най-талантливите дeца в общи-
ната в четири области - математика, при-
родни науки, спорт и изобразително изкус-
тво. Всяка година на специалната церемо-
ния на открито пред цялата общественост
биват обявявани заслужилите и почетните
граждани на общината ни. И тази година те
ще бъдат наградени след като се състои
тържественото заседание на Общински
съвет - Лясковец. Тази година тържестве-
ния ритуал започва в 19.00 часа на новопос-
троената открита сцена в града. Там д-р Ге-
цова ще връчи ученическата награда на 14
талантливи деца, също и плакетите и дип-
ломите на заслужилите и почетните граж-
дани за 2012 година.

За доброто настроение на жители и гос-
ти в концертната програма ще се включат
ансамбъл „Тисафюред”, с худ. ръководите-
ли Нади Чаба и Нади Чабани от побратиме-
ния с Лясковец унгарски град Тисафюред,
откъдето ще пристигне делегация, водена
от кмета Ерика Пинтер. Гост-изпълнители
ще бъдат и известната група „Вакали”, во-
кално трио „Евридика”, също и рок-групата
„Черноризец”. В късните часове лясковчани
ще се насладят и на празнични илюмина-
ции.

ПРАЗНУВАМЕ
ПЕТРОВДЕН

Община Лясковец бе избрана по повод
Световния ден на околната среда - 5 юни, за
община на годината 2012 от Регионалната
инспекция по околна среда и води във Вели-
ко Търново. Отличието й бе връчено в праз-
ничнияден на специалнацеремония, на коя-
то по традицияРИОСВдава награди за при-
нос в опазването на околната среда на кме-
тове и еколози на общини, фирми, медии и
институции от нашатаВеликотърновска и от
Габровска област. Грамотите и призът бяха
връчени на зам. кмета на общината ни Геор-
ги Петров от главния секретар на екоминис-
терството Климентина Денева, която госту-
ваше на търновската инспекция и също от
директора на РИОСВ инж. Елена Григоро-
ва. Два са големите проекти, свързани с
опазване и подобряване на околната среда,
реализирани от община Лясковец през по-
следната една година. Най-големият е
„Устойчиво и интегрирано развитие на град
Лясковец чрез благоустрояване на общес-
твени пространства“ на обща стойност над
4.7 млн. лв., финансиран по Оперативна
програма „Регионално развитие“. Другият
проект, заради който получихмеприза, е „Но-
ви възможности за заетост в зелената сис-
тема на община Лясковец“, за поддържане
на парковете и градинките в градаи петте се-
ла. В края на миналата година, през месец
декември, в рамките на три дни, общината

получи приз за най-зелен граднаМОСВ, как-
то и приз от фондация „Зелена община” за
благоустройство на градската зелена систе-
ма.

Това е втори приз, който през последни-
те няколко години общинаЛясковец получа-
ва в Световния ден на околната среда - 5
юни.Презюни2007 година регионалната ин-
спекция награди община Лясковец с призо-
ва награда - почетна грамота и плакет, с кои-
то нашият град бе обявен за най-зеления
град в областВ. Търново.

ОбщинаЛясковец е отличник в подготов-
ката и изпълнението на проекти, финанси-
рани по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” със средства от Евро-
пейския социаленфонд. Това е заключение-
то на Националното сдружение на общини-
те вРепубликаБългария, публикувано в ана-
лиз на изпълнението на общинските проек-
ти, съфинансирани от Европейския съюз за
периода2007 - 2011 година.

Според направения анализ на НСОРБ
общините са сключили общо 401 договора
2 прекратени на стойност 57.9 млн. лв.

Общо 204 общини имат сключени договори
по Оперативна програма „Развитие на чо-
вешките ресурси”. Програмата предоставя
средства за повишаване предлагането на
труд, качеството на работната сила, за уве-
личаване на инвестициите в човешкия капи-
тал, чрез по-добро и по-достъпно образова-
ние, за социално включване и насърчаване
на социалната икономика.

С най-голям брой сключени договори
сред всички български общини е община
Лясковец с общо 6 подписани договора.

( )

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ СТАНА
ОБЩИНА НА ГОДИНАТА

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ E С НАЙ-МНОГО ФИНАНСИРАНИ
ПРОЕКТИ СРЕД ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ОБЩИНИ

на стр. 2
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Общият размер на привлеченото финанси-
ране по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” за община Лясковец е
1,3 милиона лева. Пет от проектите са при-
ключили, като в момента в общината се реа-
лизира единственият на територията на об-
ласт Велико Търново проект „Нови възмож-
ности за заетост в зелената система на об-
щина Лясковец” по схема за безвъзмездна
помощ „Нови възможности”.

Община Лясковец подготвя и нов проект,
който предстои да бъде подаден за финан-
сиране в Агенция за социално подпомагане
в края намесецюни2012 г. Проектното пред-
ложение, което бе подкрепено от Общински
съвет - Лясковец на последното заседание
предвижда създаване на Звено за услуги в
домашна среда къмДомашен социален пат-
ронаж. Проектът е насочен към предоставя-
не на по часови услуги в домашна среда - за
лична помощ, за социална подкрепа и за по-
мощ при комунално-битови дейности на
възрастни хора и лица с трайни увреждания
с ограничения или невъзможност за само-
обслужване. Общата стойност на подготвя-

ния проект по схема за безвъзмездна по-
мощ „Помощ в дома” е в размер на 210 000
лева.

В резултат на реализираните проекти с
финансиране от Европейския социален
фонд са създадени пет нови социални услу-
ги на територията на общинаЛясковец - дне-
вен център за възрастни хора, съботно-
неделна грижа за деца с увреждания, соци-
ална услуга „домашен помощник”, социална
услуга „личен асистент” и обществена тра-
пезария за социално слаби лица. Създаде-
но едействащосоциално предприятие за за-
етост на трайно безработни лица, предлага-
що нови услуги за населението - Детски
център за организиране на детски празне-
нства и рекламно ателие, което функциони-
ра в Центъра за младежки и социални дей-
ности.

Благодарение на реализираните проек-
ти са разкрити над112работниместа в соци-
алните услуги и социалната икономика на
община Лясковец, както и 192 самотни и
възрастни хора и хора с увреждания са по-
лзвали новоразкритите социални услуги на
територията на общинаЛясковец.

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ E С НАЙ-МНОГО ФИНАНСИРАНИ
ПРОЕКТИ СРЕД ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ОБЩИНИ
от стр. 1

Община Лясковец получи одобрение за
финансиране на проект „Благоприятни усло-
вия за трудова реализация на хора с увреж-
дания в общинска администрация” от
Агенция за хора с увреждания.Общата стой-
ност на проекта е в размер на 2 338 лв. като
срока за неговата реализация е 3 месеца.
Договорът за финансиране на проекта бе
подписан на 18 юни 2012 г. от зам. кмета на
общинаЛясковец ГеоргиПетров.

Проектът предвижда създаване на усло-
вия за благоприятна среда за трудова реа-
лизация на 4 лица с трайни увреждания, на-
значени на трудовдоговор в общинска адми-
нистрация Лясковец, които изпълняват
длъжността - „дежурен по общински съвет
за сигурност”. Общият брой на заетите лица
с трайни увреждания в община Лясковец е 6
души. Чрез проекта ще бъде осигурено до-
пълнително оборудване на работно място,
чрез което да се подпомогнат лицата с
увреждания пълноценно да изпълняват тру-
довите си задължения. Оборудването
включва ергономични работни столове с
подлакътници, бюро с усилен плот, етажер-

ка, гардеробидиспенсър за вода. Ра-
ботното място се намира на първия
етаж в сградата на общинска адми-
нистрация, като преди две години бе
осигурендостъпдо сградата, чрез из-
граждане на рампа за хора с увреж-
дания.

В последните годиниобщинаЛяс-
ковец реализира редица инициативи
за осигуряване на достъпна среда за
хората с увреждания. Като част от ре-
ализацията на проект по Финансо-
вия механизъм на Европейското ико-
номическо пространство бяха изгра-
дени рампи за достъп пред сградата
на общинска администрация и в За-
седателната зала, където се провеж-

дат заседанията на Общински съвет. В рам-
ките на проекта за подобряване на градска-
та среда, финансиран по Оперативна про-
грама „Регионално развитие”, чрез който из-
цяло се обнови и реконструира централната
част на град Лясковец, беше осигурена
достъпна среда в парковите зони, по тротоа-
рите и обществените пространства. Специ-
ално за хората с увреждания бе изградена
рампа за достъпност на откритата сцена на
обновения централен площад на град Ляс-
ковец, разположена пред сградата на чита-
лище „Напредък-1870”. Въведените в
експлоатация нови зони за отдих и общес-
твени пространства допринасят за по-добра
комуникативност и достъпна жизнена сре-
да, като по този начин се осигурява пълно-
ценна социализация и интеграция в общес-
твенияживот.

Поредният одобрен проект на община
Лясковец демонстрира на практика провеж-
даната политика на равни възможности от
страна на работодателя - община Лясковец
като утвърждава принципите за трудова реа-
лизация на хората с увреждания.

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ
В ПОЛЗА НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

В навечерието на Деня на детето, на 31
май 2012 г, се проведе празничен приказен
карнавал, с който приключиха дейностите
по реализацията на проект „Заедно да пре-
откриемнашето училище”.

Участниците от двете групи „Знайко” и
„Мечтатели” в продължение на няколко сед-
мици се подготвяха за предстоящото вълну-
ващо събитие. Изработиха сами своите кос-
тюми и маски, както и тези за всички гости.
Направиха и специален символ на карнава-
ла, който нарекоха „Награда за прияте-
лство”. Символът бе връчен на всеки учас-
тник, като знак на приятелство между всички
деца, които преди осем месеца започнаха
своето обучение в клуб „Заедно”. Това бяха
деца, различни по етнически произход, по
възраст и по интереси, но обединени от една

обща голяма идея - идеята, че
заеднощепреоткрият не само
своето училище, а и себе си и
щебъдат завинаги приятели.

Гостите, съучениците и ро-
дителите същополучиха своя-
та „Награда за приятелство” и
с удоволствие се насладиха
на празничното веселие, кое-
то имподнесохадецата.Нача-
лото обяви карнавалният дид-
жей Найки, който с популярни
и обичани песни поддържаше
веселото настроение на праз-
ника. Героите бяхамного и кой
от кой по-хубави - ПипиДълго-
то чорапче, Приказната фея,
Пират, Красавицата и Звярът,
Ромската булка, Ромка, Пи-

ратка, Палячо, Котаракът в чизмии ощемно-
го други приказни персонажи.

В крайна сметка, въпреки отличното мас-
киране, бяха отличенидвама герои, които по-
лучиха наградите на публиката. Имаше и 10
специални награди, както и награди за всич-
ки участници - образователни игри, книжки и
материали за рисуване.

Естествено до края на карнавала танци-
те продължиха, веселбата беше голяма и
разбира се, имаше почерпка за всички. В по-
следното събитие по проекта, естественобя-
ха връчени на всички участници документи-
те, удостоверяващи успешното обучение на
децата, а именно - сертификатите.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Център за образователна интеграция на децата и учениците
отетническитемалцинстваиРомски образователенфонд.

ПИЩЕН КАРНАВАЛ СЛОЖИ КРАЙ НА
ПРОЕКТА НА ДЖУЛЮНСКИТЕ УЧЕНИЦИ

Проект

„Заедно да преоткрием нашето училище”

Договор № БС/РОФ 33.8-2011/ 013

Дейността на
Общинско социално
предприятие „Бла-
гоустройство, озе-
леняване и почис-
тване", създадено в
община Лясковец по
проект, финансиран
от Оперативна про-
грама „Развитие на
човешките ресурси"
се забелязва на вся-
ка крачка в град Ляс-
ковец. Ежедневно
се почистват парко-
вете и улиците на
града. Извършват се
всички дейности,
свързани с под-
дръжка на зелените
площи, декоратив-
ната храстовидна и дървесна растителност.
Една от забележимите дейности, извърше-

ни от работниците на Общин-
ското социално предприятие
е почистването на тротоара на
североизток от път ІІ – 53, кой-
то свързва гр. Лясковец и гр.
Горна Оряховица. Дълги годи-
ни тротоарът не е използван и
бе обрасъл с буйна тревиста,
храстовидна и дървесна рас-
тителност. В резултат на
усърдието и труда на работни-
ците, въпреки жегите, трото-
арът е почистен и пешеходци-
те могат да се наслаждават на
прекрасната панорамна глед-
ка към долините и хълмовете
наПредбалкана.

Настоящият документ е изготвен с
финансовата помощ на Европейския соци-
ален фонд. Община Лясковец носи цялата
отговорност за съдържанието на настоя-
щия документ, и при никакви обстояте-

лства не може да се приеме като официална позиция на Евро-
пейския съюзили Агенция за социално подпомагане.

Учениците от джулюнскотоОУ „П. Р.Сла-
вейков”, участници в клуб „Заедно” се вклю-
чиха в ІX-тия международен детски ромски
фестивал „Отворено сърце”, който се про-
веде във Велико Търново на 9 и 10 юни тази
година.

През дватафестивални дни, организато-
рите - Център за междуетнически диалог и
толерантност „Амалипе” - Велико Търново,
предоставиха на всички участници възмож-
ността да посетят крепостта Царевец и му-

зей по избор в старата столица. В първия
ден учениците от клуб „Заедно” се разходи-
ха из старовековната крепост, символнаВто-
рото българско царство, като имаха възмож-
ност да приложат на практика и знанията си
пофотография, придобити през приключва-
щата вече учебна година по проект „Заедно
да преоткриемнашето училище” .

Участието на нашите деца във фести-
валната програма бе с драматизацията на
ромската приказка „Царицата на народите”,

ПРОДЪЛЖАВАТ ДЕЙНОСТИТЕ НА ОБЩИНСКОТО

ДЖУЛЮНСКИТЕ ДЕЦА
с изпълнение на българската на-
родна песен „Ситно се оро виеше”
и танц по песента на Горан Брего-
вич „Бабино бонбонче”. За отлич-
ното си представяне учениците по-
лучиха грамота от организаторите
нафестивала.

ОУ „П. Р. Славейков”, село Джу-
люницаблагодари на „Амалипе” за
отличната организация на всички
дейности по реализацията нафес-
тивала „Отворено сърце”, както и
за чудесните изживявания и при-
ятните емоции, с които дариха де-
цата ни по време на тяхното учас-
тие.

УЧАСТВАХА В РОМСКИ ФЕСТИВАЛ

Схема BG051PO001-5.1.02 „Нови възможности”,
проект „Нови възможности за заетост в зелената система на Община Лясковец”.

Договор BG051PO001-5.1.02-0033-C0001. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Инвестира във вашето бъдеще!

Европейски съюз Европейски социален
фонд

ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПОЧИСТВАНЕТО
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По традиция всяка година най-
достойните лясковчани биват награждавани
за своите заслуги къмобщинаЛясковец с по-
четни знаци и дипломи на празника на града
Петровден.

Със званието „Почетен гражданин на
Община Лясковец” се удостояват граждани
със значителни заслуги в областта на иконо-
миката, граждани, които са постигнали из-
ключителни резултати в областта на образо-
ванието, граждани с национален принос в об-
ластта на спорта, за проявен изключителен
героизъмидоблест, дарители, крупни инвес-
титори и при други заслуги от обществена
значимост и от стратегическа важност за
устойчивото развитие наОбщината. Съглас-
но правилника наОбщински съвет-Лясковец
се подават и предложения за удостояване с
„Годишни награди” на граждани, фирми и
организации за заслуги към Община Ляско-
вец в областта на духовността, образовани-
ето, културата и науката, бизнеса и икономи-
ката, здравеопазването, социалните дей-
ности и спорта. На специална тържествена
сесия общинските съветници разглеждат
предложенията и вземат решение кой да
бъде удостоен с почетните титли. Тази годи-
на с тях се окичиха следнителясковчани:

-

Цоньо Калчев е български детски писа-
тел и поет, един
от първите авто-
р и , к о и т о
утвърждават сел-
ския бит и цен-
ности в българ-
ската детска ли-
тература. Роден
е на 13 август
1870 в село Джу-
люница в семе-
йството на беден
градинар. Учи в
педагогическо
училище в Ка-
занлък, а впосле-
дствие в София. Още през 1893 година за-
почва да сътрудничи на детски периодични
вестници със стихотворения, разкази, при-
казки, басни, гатанки. Сътрудничи и на спи-
санията „Младина”, „Детска радост” и „Кар-
тинна галерия за деца июноши”. Води актив-
на кореспонденция и с други детски писате-
ли, с издатели, учители и общественици. По-
вече от 30 години Калчев работи като учител
в родното си село Джулюница, където раз-
крива вечерно училище за възрастни. Учас-
тва активно и в читалищнатадейност на род-
ното си село. Води тежък живот, обременен
от недоимък и грижи по многолюдното си се-
мейство.През последните 16 годиниотживо-
та си е прикован къмлегло. Умирана 18фев-
руари 1942 година. Тази година се навърши-
ха 70 годиниот кончинатаму.

Неговите стихове се отличават с из-
вънредно звучните си мелодия и поетична
сила. Посветени са на природата и нейните
обитатели, на родината и семейството, на
просветата и труда. Някои отдавна се пеят
като народни песни. Той е поетът, създал из-
вестната детска песничка, с която малчуга-
ните се запознават още в най-ранно детство
- „Сладкопойна чучулига”. Автор е и на при-
казки, които се отличават с топлота и увлека-
телност. По други негови стихотворения като
„Пей ми, славею чудесни” също са направе-
ни детски песни. Произведенията му са
събрани в книгите „Детски приятел”, „Песни
и картинки”, „Зимни вечери”, „Весело другар-
че”, „Покрай баба на колело”, „Пълен сбор-
ник на детски утра и вечеринки” и други. В
родната му Джулюница признателните поко-
ления са издигнали бюст-паметник в негова
чест, а детското заведение в селото носи име-
то на песента „Сладкопойна чучулига”, която
е и негов химн. Преди седем години община
Лясковец учреди и конкурс за детска рисун-
ка, носещимето наЦоньоКалчев, в който де-
цата рисуват по мотиви от неговото творчес-
тво.

.
Тя е родена на 1 август 1963 година,

омъжена с две
дъщери. В биз-
нес-средите и
въобще в пуб-
личното простра-
нство е известна
като Жана. Биз-
нес-визитката й е
п р и м е р з а
успешно разви-
тие и реализация
в трудните усло-
вия на прехода.

Основите на
своя бизнес по-
ставя през 1991 година, създавайки чрез сво-
ятафирмаедноот първите сладкарски пред-
приятия на територията на област Велико
Търново. Вече повече от 20 години фирмата
стои активно на пазара, печелейки доверие-
то на своите клиенти, а цеховете й са на най-
високо технологично ниво, отговарящинаев-
ропейските нормативи за безопасно произ-
водство на качествена и здравословна хра-
на. Постепенно, влагайки много труд и
усърдие, подплатени с повишаване на про-
фесионалната квалификация и добро мена-
жиране, госпожаМакавеева успява да се на-
ложи като специалист в областта си. Марка-
та „Жанета”, под която най-вече са познати
продуктите, става емблематична в търгов-
ската мрежа на страната. От няколко години
продуктите са с трайно присъствие и в ня-
колко европейски страни като Испания, Ве-
ликобритания, Унгария, Румъния и Гърция.
Произведени с отговорност и грижа за всеки
потребител, сладкарските изделия с марка
„Жанета” са познати с отличния си вкус и ви-
соко качество. Характерно за работата на
госпожа Макавеева е иновативното отноше-
ние приразработване и утвърждаване на но-
ви технологии, базирани на старите българ-
ски рецепти и взаимствани такива от практи-
ките на водещи световни компании в бран-
ша.

През последните години госпожа Мака-
веева направи сериозни инвестиции по из-
граждане на нова и модерна производстве-
на база на територията на нашата община.
Тя ще има в бъдеще благоприятен икономи-
чески ефект за община Лясковец и сега гос-
пожа Макавеева е пред финализиране из-
граждането на новото предприятие за про-
изводство на сладкарски и тестени изделия.
То е съобразено с най-новите тенденции и
изисквания за качество ибезопасност на хра-
ните. Предприятието се намира в Промиш-
лената зона на Лясковец ище бъде първо на
територията на областта по качествени и ко-
личествени показатели откъм асортимент и
разнообразие. Новото предприятие ще
създаде условия за по добро позиционира-
не и повишаване конкурентноспособността
на фирмата, както и за увеличаване на зае-
тостта и откриване на нови работни места в
общинаЛясковец.

-

Парашкев Стоянов Парашкевов е роден
в с.Козаревец през 1970г. в семейство,

свързано поко-
ления назад с кул-
турното развитие
на селото. Още
от най-ранна дет-
ска възраст той
става част отДет-
ски драматичен
кръжок към чита-
лището. И награ-
дите не закъсня-
ват - бронзов ме-
дал за участието
му в детската по-
становка „Снеж-
ната кралица”

през 1983г., следват превъплъщенията му в
„Кристалната пантофка”, „Боряна”, „Голема-
нов”, участия в тематични вечери, рецитали
и литературни четения. И като естествено
продължение на работата му на културното
поприще през 2006г. г-н Парашкевов е из-
бран с пълно мнозинство за Председател на
Настоятелството на НЧ „Земеделец-
1899”с.Козаревец.

Под негово ръководство читалището се
превръща в една от най-успешно работещи-
те културни институции на територията на
община Лясковец. Той превърна читалище-
то в средище на художествено - творческата
и образователна дейност, в място на тради-
циии новаторство.

Под негово ръководство читалището ве-
че шест години ежегодно е сред онези
български читалища, които печелят до-
пълващата субсидия на Министерство на
културата за подпомагане художествено -
творческата и библиотечна работа. С негова
помощ днес козаревчани разполагат с мо-
дерна, многофункционална, съвременна
културна сграда с отворени врати за всички
поколения.

Той е двигателят и сърцето на всички
творчески колективи към читалището. Него-
вата безпрекословна помощкъмвсеки само-
роден талант отвори пътя на приемстве-
ността в самодейното театрално и певческо
изкуство в читалището.

Като председател на читалище „Земеде-
лец - 1899” с. Козаревец вече години наред
помага за запазването на културните и ду-
ховни ценности на нашите съграждани, за
утвърждаване на културната ни институция
и действащите колективи и състави на кул-
турното национално поприще. Благодаре-
ние на неговата организационна и творческа
работа Театрална трупа бележи небивал
възход в своята 116 годишна история. Само
за последните две години тя е четири пъти
лауреат от Национални прегледи, Певческа-
та група е първенец и призьор от надпява-
ния на национално ниво. По инициатива на
г-н Парашкевов се възобновяват - традици-
онна Ергенска сватба, традициите свързани
с Тодоровден, инициира се Първият Общин-
ски кулинарен празник „Ден на кокошата чор-
ба”. Вече няколко години под неговото пряко
ръководство твори Коледарска група. Рабо-
тата му в областта на културата и запазване
на традициите на нашата общност е общес-
твено призната и отразявана многократно в
националното медийно пространство. През
2011г. Регионална библиотека „П.Р.Славей-
ков” гр. Велико Търново, Българската библи-
отечно-информационна асоциация и Прог-
рама „Глобални библиотеки” номинираха и
наградиха г-н Прашкевов за изключителен
принос в развитието набиблиотечнотодело.

Със своята любов към културата и изкус-
твото, във всичките й измерения и форми, г-
нПарашкевПарашкевов е заслужил призна-
нието на самодейни състави, на неправите-
лствени организации, на всички козаревча-
ни, които милеят за българската духовност и
култура.

-

Гинка Блажева Димитрова е родена на 6
май 1953 година в гр. Свищов. Завършила е
ИДУ „В.Благоева” специалност „Детски учи-

тел”, има Пета
степен на ПКС в
Тракийски уни-
верситет - Стара
Загора, а през
2005 година е за-
вършила ВТУ
„Св. Св. Кирил и
Методий” със сте-
пен бакалавър.
От 1973 година
работи вЦДГ „Ра-
дост”, град Ляс-
ковец като учи-
тел. От 4 години
Гинка Димитрова

ръководи Кръжок по изобразително изкус-
тво. През изминалата година с рисунки от
кръжока ЦДГ „Радост” е участвала в четири
конкурса и има спечеленаеднанаграда-Дип-
лом за ръководителя на кръжока и Диплом
за Денимира Любенова, спечелила с рисун-
ката си конкурса „Малките нашенци”. През
2012 година кръжокът получи награда от
МОМН, община Казанлък иФондация „Чудо-
мир” за активно участие в VІ Национален
празник за детски таланти. През учебната го-
дина за работата поПроекта „Панаир надоб-
рите идеи” къмМИГЛясковец-Стражица Гин-
ка Димитрова организира родителите за
участие в изработката на костюми и аксесо-

ари за концертите. Тя оформя интериора в
детската градина с децата от кръжока, съоб-
разно със сезоните. Г. Димитрова притежава
добри умения и изключителен опит за рабо-
та с децаи възрастни и за работа в екип.

.
Той е многократен носител на медали от

различни състезания по спортно ориентира-
не. Получава годишната награда на кмета на
общината за заслуги в спорта, постигнати
през изтеклата 2011 година. За тази година е

носител на титлата
Държавен шампион по
ориентиране и колоо-
риентиране и многок-
ратенмедалист в наци-
онални и международ-
ни състезания. Ди-
митър е роден на 30
януари 1996 година в Г.
Оряховица. В момента
е в ІX клас. От пет годи-
ни тренира в клуба по
спортно ориентиране
„Браун тим”. В колекци-
ята си от близо 60меда-
ла притежава отличие

за четвърто място за Купата на България,
спечелено в град Ахтопол, което го отвежда
на 15-дневен тренировъчен лагер вШвейца-
рия и на 3-дневно състезание в Румъния.
През 2012 година има призови места в
състезанията за купа „Трите хълма”, купа „Бе-
гун”, Великден къп, контролно за Национа-
лен отбор Хисаря, за купа НСА, купа „Вари-
ант - 5”, Държавно първенство квалифика-
ции ифинал. Всички тези отличия от послед-
ната годинаму даватмотивация за участие в
квалификациите за Националния отбор по
спортно ориентиране. Съвсем скоро в Со-
фия се проведоха последните контроли за
националния отбор, в които Димитър Дамя-
нов взе участие и успешно се класира, с кое-
то вече е част от националния отбор на
България за представяне на страната ни в то-
зи спорт.

,
.

Той е роден на 13 декември 2002 година
и е само 9-годишен, но вече изявен плувец.
Третокласникът тренира плуване в Плувен
клуб „Етър” при една от най-големите май-
сторки в синия спорт и член на управителния
съвет на велико-
търновския клуб
- треньорката Ро-
за Георгиева.

Само в рам-
ките на една годи-
на е получил об-
що 12 медала.
През учебната
2011/2012 година
Тонислав Събев
е участвал вМеж-
дународна плув-
на надпревара в
Македонската
столица Скопие,
в Държавно първенство „Весел делфин” във
Варна и в състезание, състояло се в град
Сандански. Само преди дни беше на трени-
ровъчен лагер в Сандански, където се под-
готвяше за предстоящото държавно първе-
нство във Варна. В Международното състе-
зание в Скопие печели три медала - златен
на 50 м. бруст, сребърен на 50 м. кроул и
бронзов - на 50 м. бътерфлай. На Национал-
но ниво малкият плувец има златен медал
на 4 x 50 м. от смесена щафета и два сре-
бърни от 50 и от 100 м. бруст. Призово трето
място и бронзов медал ученикът печели и в
Сандански на 4 x 50 м. смесена щафета. От
приключилото преди седмица Републикан-
ско първенство "Златна рибка 2012", в ком-
плекс "Приморски" в гр. Варна, във възрас-
това група 9-10-годишнидеца, от 45 отбора и
общо 390 участника Тонислав Събев е Ре-
публикански шампион при момчетата с три
златни и два бронзови медала в различните
стилове плуване.

Ц О Н Ь О К А Л Ч Е В Ц О Н Е В

БОЖАНКА ГЕОРГИЕВА МАКАВЕЕВА

ПАРАШКЕВ СТОЯНОВ ПАРАШКЕВОВ

ГИНКА БЛАЖЕВА ДИМИТРОВА

ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ДАМЯНОВ

ТОНИСЛАВ ПЕНЧЕВ СЪБЕВ

ПОСМЪРТНО се удостоява със званието
„ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА
ЛЯСКОВЕЦ” ЗА ЗАСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА
КУЛТУРАТА.

С ГОДИШНА НАГРАДА (почетен знак и
диплом) за заслуги към Община Лясковец в
областта на икономиката се удостоява

С ГОДИШНА НАГРАДА (почетен знак и
диплом) за заслуги към Община Лясковец в
областта на културата се удостоява

Председател наНЧ „ЗЕМЕДЕЛЕЦ-1899” - с.
КОЗАРЕВЕЦ

С ГОДИШНА НАГРАДА (почетен знак и
диплом) за заслуги към Община Лясковец в
областта на образованието се удостоява

възпита-
тел вЦДГ „РАДОСТ” гр. ЛЯСКОВЕЦ.

С ГОДИШНА НАГРАДА (почетен знак и
диплом) за заслуги към Община Лясковец в
областта на спорта се удостоява

С ГОДИШНА НАГРАДА (почетен знак и
диплом) за заслуги към Община Лясковец в
областта на спорта се удостоява

ученик вСОУ
„М. Райкович” град Лясковец Наградатаму
се присъжда заради изключителните по-
стижения в областтана спортаплуване.

КОИ СА НАЙ-ДОСТОЙНИТЕ ГРАЖДАНИ ТАЗИ ГОДИНА
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Стана традиция на празника на града
Петровден, община Лясковец да присъжда
Общинска ученическа награда, която полу-
чават най-добрите ученици в общината за
своите заслуги в овладяване на науките, ка-
то представят своите училища и общината в
различни състезания, конкурси, олимпиади
ифестивали.Основнацелна наградата е на-
сърчаване на творческите заложби на уче-
ниците и потребностите на деца с изявени
дарби. Комисия разглежда внесените пред-
ложения за удостояване с наградата и взема
решение на кого да бъде присъдена. Годиш-
ната награда получават ученици от 1 до 12
клас, спечелили - І, ІІ и ІІІ място в четирите об-
ласти - литература, природни науки, изобра-
зително изкуство и спорт. Годишната награ-
да се връчва лично от кмета на община Ляс-
ковец и материалния й израз е грамота и па-
рично поощрение. Миналата година отличе-
ните ученици получиха наградите си по вре-
ме на тържествената церемония в самия
празничен 29 юни, като отличията им
връчваха кмета на общинатад-р Гецова ими-
нистърът на образованието Сергей Игнатов,
който беше гост на празника ни.

-

Десетоклас-
ничката Милена
Емилова се зани-
мава с рисуване
още от второк-
ласничка. Уче-
ничката получа-
ва общинската го-
дишна награда
за успехите си, ко-
ито е завоювала
в к о н к у р с а
„Гласът на родо-
вата кръв”, по-
светен на 21 но-
ември - Денят на

християнското семейство. В него момичето
се класира на почетното ІІ място. Същата
втора позиция има в съревнованието за из-
ящноизкуство „Красотата българска” - Наци-
онална изложба, състояла се в град Ка-
занлък, в рамките на Празника на розата. В
Благоевград печели първо място в конкурса
за рисунка, посветен на XІІІ-тия национален
ученически празник „За хляба наш”. Многок-
ратен и редовен участник в конкурса за ри-
сунка „Цоньо Калчев”, от който има все при-
зови места - през 2011 година ІІ място, а тази
година 2012 - грабна първата награда в гру-
пата на най-големите участници.

-

Ч ет върто к-
ласничката от НУ
„Никола Козлев”,
с ръководител
Кремена Енчева
се награждава за
участието й в пре-
стижния Нацио-
нален панаир на
проектите „По-
дай ръка”, орга-
низиран от наци-
онално сдруже-
ние Начално об-
разование и от
община Димит-
ровград. Антония е презентирала нафорума
проекта на класа, представяйки своето учи-
лище и общината ни. От престижния конкурс
„Пижо и Пенда”, провел се в Перник момиче-
то има награда за второ място в категорията
„Обемна кукла”. Отлично представяне и гра-
мота Антония заслужено е спечелила и в Ди-
митровград, представяйки своето училищеи
общината в Националния проект „Подай
ръка”.

-

Ученичката е третокласничка в джулюн-
скотоОУ „П.Р.Славейков” и е на ресурсно об-
учение от тази учебна година. Неин класен
ръководител е Силвия Тодорова. През учеб-

ната 2011-2012 го-
дина нейната ри-
сунка по мотиви
от творчеството
на Цоньо Калчев
спечели първо
място в еднои-
менния областен
конкурс. Творба-
та на малката ху-
дожничка е номи-
нирана и е каче-
на на страница
от годишния ка-
лендар на Ресур-
сен център - В. Търново. Момичето обича да
рисува и се занимава с изобразително изкус-
тво заедно с ресурсния си учител и педагози
отЦентъра за социалнарехабилитацияиин-
теграция. Освен да рисува малката Димит-
рина обича ида спортува ида танцува.

-

Галин Нико-
лов е ученик от
шести клас на
СОУ „М. Райко-
вич”, с класен
ръководител Ро-
сицаПетрова. За-
нимава се от три
години активно
със спорт, член е
на клуб по спор-
тно ориентиране
„Браун тим”, с
треньор Калин
Пенчев. Получа-
ва годишната уче-

ническа награда на кмета в областта на спор-
та, заради успешното си представяне в
държавни първенства и регионални състе-
зания.

Носител е на златни, сребърни и бронзо-
ви медали - общо 12 на брой за учебната
2011/12 година, които е спечелил от спортни
състезания на клуба по ориентиране. От тях
7 са златни, които ученикът е завоювал в
съревнования за купа „Вариант 5”, купа „Ге-
ша вю”, „С карта из Търновград”, Трети
март”, купа „Лясковец”, „Дряново” и „Велик-
ден къп”. В рамките на тази учебна година
има сребърен медал от престижното
държавно първенство по щафетно ориенти-
ране, състояло се през октомври в Габрово.

-

За втори път
ученикът получа-
ва годишната на-
града на кмета за
ученически по-
стижения в об-
ластта на спорта.
Роден е на 20
февруари 2000
година и от 6-
годишен се зани-
мава с Таекуон-
до. В тънкостите
на корейското
бойно изкуство
вече шест години
го обучава Румен Димитров, Годишната на-
града Димитър получава за престижното си
участие в национален турнир по Таекуондо,
където е завоювал ІІ място в индивидуално
участие, също ІІ място в участие по двойки и
ІІ място в дисциплина Пумсе кадети клас „А”
по тройки. В същото състезание в категория
до 30 кг. в дисциплина Деца клас „А”, Митко
има златен медал. В рамките на тази учебна
годинаима същоучастие вНационаленфес-
тивал по бойни спортове „Млади приятели
на полицията”, в който момчето е завоювало
също първо място и златен медал в дисцип-
лината спаринг.

-

Николай е ученик в трети клас на НУ „Ни-
кола Козлев”, един от най-малките ученици -
само на 9 години, получаващи наградата за
ученически постижения през учебната

2011/12 г. Девет-
годишният уче-
ник заслужи на-
градата заради
отличните резул-
тати, които по-
казва в спортно-
то ориентиране.
Възпитаник е на
Калин Пенчев,
който тренира
момчето, стана-
ло преди две го-
дини член на
спортния клуб по
ориентиране „Браун тим”. През тази учебна
година Николай е двукратен бронзов меда-
лист в най-големите спортни първенства на
Федерацията по спортно ориентиране -
Държавното първенство по щафетно ориен-
тиране и Държавното първенство по колоо-
риентиране-щафети, провели се в Шумен и
Габрово.

-

Руският театър емногократен носител на
призови отличия още от създаването си през
2007 година. Негов ръководител е учителка-
та по руски език Мария Михова. Годишната
ученическа награда получава заради спече-

леното
п ъ р в о
място в
т а з г о-
дишния
Облас-
тен пре-
глед на
детско-
ю н о-
шеското
т в о р-

чество на руски език и класирането на мал-
ките театрали за участие в националнияфес-
тивал на руския театър. Вече шест поредни
години в регионалните издания на областно
ниво малките артисти печелят призови мес-
та - през 2007 г. ІІ място, през 2008 - І място, І
място на регионално през 2009 и ІІІ място на
национално ниво в София, където се е
състоял ІX национален фестивал на детски-
те июношеските театрални колективи. За ви-
сокото отличие с грамота е награден от по-
сланика на руското посолство. През 2010,
2011 и 2012 - имат първи места на областно
ниво и класиране за участие на национал-
ния преглед в столицата. Тази година децата
бяха подготвили пиесата „Трите мечки”. В
нея взеха участие 10 деца от V клас. Своята
заслужена награда учениците получиха лич-
но от началника на РИО инж. Розалия Личе-
ва.

-

Момичето е
петокласничка в
СОУ „М. Райко-
вич” с класен
ръководител Ре-
нета Бабулкова.
Престижната го-
дишна награда
за постижения се
дава на Йоана за
големия й успех в
областния кръг
на олимпиадата
по български
език и литерату-
ра, в който моми-
чето се включва и постига отлична оценка от
5.75. За максималния резултат, който показ-
ва лично е наградена от началника на РИО
инж.РозалияЛичева.Наолимпиадатамоми-
чето е високо оценено, тъй като показва от-
лични знания по преразказ на произведение
и по-конкретно, преразказвала е произведе-
нието „Болният лебед”. Неин любим пред-
мет в училище е българският език и литера-
тура, но също отлично се справя и с матема-
тиката - на областно ниво във Великденско
съревнование на Съюза на математиците в
България и на регионалния инспекторат, тя
се нарежда сред 12-те най-добри математи-

ци в региона ни. Има спечелено 12 място за
отличните симатематически умения.

-

Шестоклас-
никът от СОУ „М.
Райкович” с кла-
сен ръководител
Росица Петрова
получава второ
място и годишна-
та ученическа на-
града заради сво-
ите високи резул-
тати в областта
на българския
език и литерату-
рата. Доказате-
лство за негови-
те познания в та-
зи област е високата оценка, която е полу-
чил в областния кръг на олимпиадата по
български език и литература - отличен 5.75.
Ученикът е показал високи познания в тази
област, като е работил по сбит преразказ на
„Принцът и просякът”. Негов любим предмет
от години е литературата. Годишната награ-
да за ученициМихаел получава за втори път.
Преди две години той беше удостоен с нея
за успешното си представяне в конкурси за
рисунка, а освен като художник, Михаел от
малък се изявява и като талантлив поет.

-

Пламена е
ученичка на Кре-
мена Енчева.
Ученичката от ІV
клас на НУ „Н.
Козлев” се удос-
тоява с годишна-
та награда за сво-
ите постижения и
отлични резулта-
ти, които показва
в Националния
конкурс, състоял
се вНационална-
та библиотека
„Св. Св. Кирил и

Методий”. Конкурсът се организира от Фон-
дация Мадара и под патронажа на МОМН,
наречен „За по-добър климат в училище”.
Ученичката спечелва Специалната награда
в раздел „Идея”, за което получава грамота
от фондацията. Нашето момиче се съревно-
вава с около 500 деца от цялата страна и то-
ва прави участието й и спечелената награда
още по-престижни. Пламена освен с литера-
тура се занимава упорито и с модерни танци
- това е нейно хоби.

-

Тодор е четвъртокласник в НУ „Н. Коз-
лев” и също е
възпитаник на
Кремена Енчева.
Заедно със своя-
та съученичка
Пламена Йорда-
нова представят
своето училище
и общината ни в
Наци о н ал н и я
конкурс „За по-
добър климат в
училище”. И той
като нея печели
Специалната на-
града на конкур-
са в раздел „Идея” и заради това свое отлич-
но постижение в съревнованието с още 500
свои връстници, с Пламена Йорданова си
поделят трето място при удостояването с го-
дишната общинска награда за изявени наши
ученици.

-

МИЛЕНА ЕМИЛОВА ГЕОРГИЕВА

АНТОНИЯ ГАНЧЕВА КОРУДЖИКОВА

ДИМИТРИНА ДИАНОВА ИВАНОВА

ГАЛИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ

ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ ИВАНОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ

РУСКИ ТЕАТЪР ПРИ ОУ „П.Р.
СЛАВЕЙКОВ” - ДЖУЛЮНИЦА

ЙОАНА СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА

МИХАЕЛ ДАНИЕЛОВ МИХАЙЛОВ

П Л А М Е Н А К Р А С И М И Р О В А
ЙОРДАНОВА

ТОДОР АНЧЕВ КИРОВ

Д И М И Т Р И Н А С Т О Я Н Ч Е В А
ДИМИТРОВА

носи-
телка на годишната награда за постиже-
ния в областта на изобразителното из-
куство.Получава награда за първомясто.

носителка на годишната награда за по-
стижения в областта на изобразително-
то изкуство. Получава награда за второ
място.

но-
сителка на годишната награда за пости-
жения в областта на изобразителното из-
куство.Получава награда затретомясто.

носител
на годишната награда за постижения в об-
ластта на спорта. Получава награда за
първомясто.

но-
сител на годишната награда за постиже-
ния в областта на спорта. Получава на-
града за второмясто.

носи-
тел на годишната награда за постижения
в областта на спорта. Получава награда
затретомясто.

носител на
годишната награда за постижения в об-
ластта на литературата. Получава на-
градата за първомясто.

носи-
тел на годишната награда за постижения
в областта на литературата. Получава
награда за второмястовтази област.

но-
сител на годишната награда за постиже-
ния в областтана литературата.Получа-
ва награда за второмястовтази област.

носител на годишната уче-
ническа награда за постижения в област-
та на литературата. Получава награда за
третомястовтази област.

носител на го-
дишната ученическа награда за постиже-
ния в областта на литературата. Той
също получава награда за трето място в
тази област.

носител на годишната на-
града за постижения в областта на при-
родните науки. Получава награда за първо

НОСИТЕЛИТЕ НА ГОДИШНАТА УЧЕНИЧЕСКА НАГРАДА ЗА 2012

на стр. 5
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мястовтази област.

носител на годишната награда за пости-
жения в областтанаприроднитенауки.По-
лучава награда за второ място в тази об-
ласт.

носи-
тел на годишната награда за постижения
в областта на природните науки. Получа-
ва награда затретомястовтази област.

Дванадесетгодишната Димитрина е от V
„а” клас на СОУ „М. Райкович”. Неин класен

ръководителе Ге-
орги Лечев, учи-
тел по история.
Номинирана е за
тази награда за-
ради отличните
резултати, които
е показала в об-
ластта на инфор-
мационните тех-
нологии. Тя е по-
лучила награда
грамота за диз-
айн в Национал-
ното състезание
по информаци-

онни технологии „IT Знайко”. От същото
състезание е удостоена и със сертификат от
мениджъра на образователните програми
Майкрософт България Теодора Върбанова
и ръководителите на проекта РумянаПапан-
чева и Ангел Ангелов. През 2010 година тя
също спечели ученическата награда заради
престижното си представяне в състезанието
„IT Знайко”. Голяма заслуга за нейната под-
готовка в областта на информатиката имане-
йната начална учителка Стефка Обрешко-
ва. Димитрина е с отлични познания и по
български и английски език, също и по мате-
матика. Има участия и успехи в олимпиада
по български език и литература, в съревно-
вание по спелуване на английски език, както
и наградиот състезанието „Знамимога” и ре-
дицаощематематически състезания.

-

Силвена е ученичка от ІV клас на НУ „Н.
Козлев” и също е възпитаничка на учителка-
та Кремена Енчева. Тя получава годишната
ученическа награда заради участие в Наци-
онален панаир на проектите „Подай ръка”,
организиран от национално сдружение На-
чално образование и от община Димитров-
град. На форума е получила грамота за от-

личното си пред-
ставяне и по-
здравителен ад-
рес към нейната
преподавателка
и училището от
името на коорди-
наторите на про-
ект „Подай ръка”
и кмета на общи-
на Димитров-
град. Освен със
сериозни науки и
упорита работа
по проектите в
училище,Силвена от две годининасамсе за-
нимава сериозно и със спортно ориентира-
не, като неин треньор еМариелаТерзиева.

-

Ванеса е четвъртокласничка в ОУ „П. Р.
Славейков”. Годишната награда й се при-

съжда за пости-
женията й в об-
ластта на мате-
матиката. Моми-
чето през тази
учебна година е
участвало в пре-
стижното мате-
матическо състе-
зание „Европей-
с к о к е н г у р у
2012”, състояло
се в Г. Оряхови-
ца, където се е
класирало на ІІ
място. Неин учи-

тел по математика е Веска Колева. В рамки-
те на учебната година има също участие и
седмо място в тазгодишното Коледно мате-
матическо състезание. От състезанията по
математика ученичката има грамоти за дос-
тойното си представяне и показани знания в
математическо съревнование „Аз и числа-
та”. Освен с математика обича да се занима-
ва и с танци - членува в танцов състав „Па-
литра” с художествен ръководител Марияна
Любенова.

СИЛВЕНА ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА

ВАНЕСА ИВАНОВА ИВАНОВА

НОСИТЕЛИТЕ НА ГОДИШНАТА
УЧЕНИЧЕСКА НАГРАДА ЗА 2012
от стр. 4

Смногомедалии чети-
ри купи приключиха дей-
ностите по ПРОЕКТ
BG051PO001-4.2.05-0001
- „Да направим училище-
то привлекателно за мла-
дите хора” - „Училище за
Себеутвърждаване иПод-
готовка към Европейски
Хоризонти - УСПЕХ” в На-
чално училище „Цани Гин-
чев” - гр. Лясковец. Про-
ектът се осъществява с
финансовата подкрепа на
Оперативна програма
„Развитие на човешките
ресурси”, съфинансирана
от Европейския социален
фонд.

През учебната 2011
2012 година в училището
работиха три групи по ин-
тереси - Гимнастически клуб „Юначе” с ръководител Креме-
на Тотева, клуб „Занимателен английски език” с ръководител
Лидия Илиева и Танцов клуб „Буровче” с ръководители Ма-
рия Николова и Анна Стоянова. Последните представител-
ни изяви на клубовете се състояха от 24 до 26 май в Не-
себър, където се проведе VІІІ-ми Национален детски олим-
пийски събор „Юначе”.

Освен в спортна надпревара и в концертни изяви, децата
се включиха и в официалната част по откриването наХХюби-
леен конгрес на ЕНГСО (Европейска асоциация по въпроси-
те на физическото възпитание и спорта). С юнашките екипи
и красивите национални носии, децата очароваха предста-

вителите на младежката
ЕНГСО, с които се срещна-
ха.

Отличени от НУ „Цани
Гинчев” бяха следните уче-
ници: Гергана Тончева - І
клас, класирала се на І мяс-
то за рисунка на спортна
тематика, Йоана Капнило-
ва - ІІ клас, завоювала ІІ
място за авторско стихот-
ворение и ІІ място за реци-
тация на стихове на спор-
тна тематика, Иванка Ма-
ринова - ІІІ клас, заела ІІІ
място за авторско стихот-
ворение.

Добри лекоатлетичес-
ки умения децата показаха
и нащафетните игри, къде-
то се класираха на ІІ място
- отборът от І възрастова

група и на ІІІ място - отборът от ІІ възрастова група. В сърев-
нованието за точно и синхронно изпълнение на гимнасти-
ческа композиция „Юначе”, отборът от І възрастова група с
треньор Кремена Тотева зае ІІ място, а отборът от ІІ възрас-
това група с треньорМарийкаСухлоева зае ІІІ място.

Медалиидиплом за отлично представяне на всички учас-
тници в събора връчиПрезидентът наЕНГСО -младежи.

Учениците и учителите от НУ „Цани Гинчев” са удовлет-
ворени и още по-мотивирани за бъдещо участие в дейности-
те по проект „УСПЕХ”. През следващата учебна година в учи-
лището ще бъде разкрит нов клуб по интереси - Клуб по тае-
куондо.

-

С УСПЕХ ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ
ПО ПРОЕКТ „УСПЕХ” В НУ „ЦАНИ ГИНЧЕВ”

По повод 24 май по
традиция Президентът
устройва прием, в който
се включват просветни и
културни дейци. Тази го-
дина той се състоя ден
преди24май.Средпока-
нените 300 учители, кул-
турни дейци и актьори
бяха също министърът
на културата Вежди Ра-
шидов и министър Сер-
гейИгнатов. Приемът бе
в резиденция „Лозенец“,
където държавният гла-
ва и просветният ми-
нистър произнесоха сво-
ите празнични слова. Та-
зи година изявен наш
учител бе гост на г-н
Плевнелиев. Педагогът от начален курс при СОУ „М. Райко-
вич” Стефка Обрешкова получи лична покана за празнично-
то парти. През последните няколко години такива покани по-
лучават заслужили учители от цяла България като принципа
на подбиране е на база проучване от страна на регионални-
те инспекторати. На празничния коктейл президентът по-
здрави всички културни дейци, учители и присъстващи уче-
ници. СтефкаОбрешкова бе единственият учител от нашата
община, който имашечестта да присъства на президентския
прием. Причината за тази оказана чест и тя самата не знае,
но е радостна от факта, че бе избрана и със сигурност не е
случайно, тъй като обществеността в Лясковец знае колко
труд полага за развитието на образованието и колко инова-
тивни са похватите, с коитомладата учителка работи.

НАШ ПЕДАГОГ БЕ НА
СРЕЩА С ПРЕЗИДЕНТА

В края на пролетта приключи дейността
по проект „Пътуващ куклен театър за де-
ца”. Той беше реализиран от Сдружение
„Бъдеще за нас” в партньорството с чита-
лище „Напредък-1870”, гр. Лясковец и бла-
годарение изключителния труд и всеотдай-
ност на учителката от начален курс Мария-
на Георгиева, ръководителна кукленото те-
атрално студио. То носи името „Пинокио“ и
в него участват деца от СОУ „Максим Рай-
кович “ и НУ „Никола Козлев“. Реализира-
нето на проекта стана факт и с безрезер-
вната подкрепа на председателят на ляс-
ковското читалищеИванАрабаджиев. Нас-
тоящият про-
ект се осъщес-
тви и с помощ-
та на Фонда-
ция „Работил-
ница за граж-
дански иници-
ативи”.

Проектът
даде възмож-
ност да бъдат
реализирани
срещи с теат-
ралното изкус-
тво на децата
от детските
градини и дет-
ска ясла „Мир”
в община Лясковец. Пътуващият театър за
деца обиколи и постави представления във
всички нашидетски заведения.

Театралната постановка „Патенцето” бе
реализирана със самостоятелно изработени
декори от доброволци на Сдружението, а за-
купуването на професионални театрални кук-
ли направи представлението атрактивно за
публиката. Истинско предизвикателство бе-
ше изработването на подвижен параван за
пътуванията извънЛясковец.

Театралната изява за децата-артисти все-
ки път беше удоволствие. Доказателство за
това е желанието, с което малките актьори
пътуваха из селата на общината, а така също
умението, което се разви с времето - да усе-
щат настроението на публиката и да преце-
няват, че тя е различна във всяка детска гра-
дина. С всяко изминало представление, ар-

тистите ставаха
все по-добри.
Чрез проекта те-
атралното изкус-
т в о с т а н а
достъпно за по-
вече деца - зри-
тели и участни-
ци. Повишиха се
и уменията наде-
цата да се изра-
зяват чрез изкус-
твото. Реализа-
цията на проек-
та съдейства за
развитието на
личностни ка-
чества у всички

участници.
По време на

пътуванията деца-
та с готовност се
включваха в прена-
сянето на декорите
и паравана, което
ощеведнъждоказа,
че малките артисти
са постигнали леко-
та имобилност.

„Предварител-
ните прогнози за
брой на зрителите

на представлението, далеч надхвърлиха про-
гнозите ни. Смятаме, че около 800 деца и
възрастни са гледали спектакъла „Патенце-
то“, разказват организаторите и ръководите-
ли на проекта от сдружение „Бъдеще за нас”.

„Специални благодарности и на родите-
лите на участниците вКуклено-театрално сту-
дио „Пиникио“, които се включиха в изработ-
ването на декорите, а така също и в пътува-
нията на театъра.Нашифоторепортери на по-
чти всички представления бяха родителите
Диана Влаева и Павлинка Ташкова, за което
сме признателни”, споделят още от сдруже-
нието.

Екипът по реализацията на проекта из-
казва своята благодарност и наДесиславаЦу-
цулова, художник по професия, която е автор
на емблемата на Пътуващия куклен театър
задеца „Пинокио“.

ПО ПРОЕКТ БЕ СЪЗДАДЕН
ПЪТУВАЩ КУКЛЕН ТЕАТЪР
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В началото на 2012 година започнаха
срещи на екипа на Сдружение „Партньори
за Лясковец” по проект за създаване на
Ателие „Багри“, който се осъществи с фи-
нансиране от Фондация „Работилница за
граждански инициативи” и собствено фи-
нансиране на Сдружението, а така също и
закупуване на материали и оборудване.
Ателие „Багри“ е разположено в детски
център „Зън-Зън“ вМладежкиядомв гр. Ляс-
ковец и представлява едно ес-
тествено продължение и до-
пълнение на работата на соци-
алното предприятие и в час-
тност на Детския център „Зън-
Зън“.

Инициативата за създава-
нето на Ателие „Багри“ работи
в полза на осмислянето на сво-
бодното време на учениците
през учебната годинаи през ва-
канцията. Така беше създаде-
но място, където да се из-
вършва надграждане на уме-
нията на учениците от 1 до 7
клас по отношение на изобра-
зителната дейност. В момента
Ателие „Багри“ се посещава от
20 деца в четвъртък и петък
следобяд. Тамсе предлага ар-
тистична обстановка, напомняща ателие на
художник със закупените по проекта профе-
сионални стативи и всичко необходимо за
нормалната творческа дейност на младите
художници. Под ръководството на специа-
листа Жанета Царкова младите таланти
създават интересни картинии се учат на тай-
ните на изобразителното изкуство.

Част от целите, които Сдружението си е
поставило, е утвърждаването на Ателие
„Багри“ като място за личностно, социално и
естетическо развитие на децата, чрез из-
граждане на умения за аранжиране на из-
ложби, работа в екип и комуникация между
деца от различни възрасти, както и създава-
не на траен интерес и мотивация за работа,
чрез прилагане на интересни и разнообраз-
ни изобразителни техники. Проектът се
осъществява, благодарение на помощта на
Фондация „Работилница за граждански ини-
циативи” по програма „Общностно развитие
и гражданско участие” с финансовата под-
крепа наТръст за гражанско общество вЦен-
тралнаиИзточнаЕвропа.

Създаването на Ателие „Багри“ спосо-
бства за повишаване качеството на живот и
развитие на децата и жителите на гр. Ляско-
вец и открива пред всички нас нови възмож-
ности за изява. Председател на сравнител-
но новото сдружение е общинският съвет-
никИванРусев.

Със съдействието и финансовата под-
крепа на община Лясковец, Сдружение „Па-

ртньори заЛясковец” организираха на 2юни
Ден на рисунката. Това интересно събитие в
международен мащаб привлича много учас-
тници - децаи възрастни. Този празник вЛяс-
ковец вече става традиция, защото се орга-
низира от три години насам и децата от об-
щината активно се включват в него. Той е и
част от културния календар на общината и
по традиция се отбелязва в първата събота
намесецюни.

В продължение на часове деца и възрас-
тни от цял свят рисуват в този ден и целта е
да се включат колкото може повече участни-
ци, а рисунките в интернет пространството
дадостигнат единмилион. В празника вЛяс-
ковец в продължение на три часа рисуваха
деца от цялата община, като рисунките им
бяха експонирани в интернет-изложба на
сайта на кампанията „Да рисуваме заедно”.
ВДеня на рисунката заместник-кметът Геор-
ги Петров и Даниела Бърнева, заместник-
председател на Сдружение „Партньори за
Лясковец”, благодариха на участниците от
нашата община и връчиха предметни награ-
ди и грамоти на повече от 30 деца, пред-
оставили своите картини за виртуалната из-
ложба.

В рамките на проекта на Сдружение „Па-
ртньори за Лясковец” ще може да се
осъществи и гостуване на рисунките отМеж-
дународния ден на рисунката в три града в
България в съвместни изложби. Предстои
също домакинстване в Лясковец на рисун-
ките на деца от други градове, участници от
страната ни. „През ваканционните месеци
ни очаква едно интересно пътуване и про-
веждане на мини-пленер в град Трявна”, по-
хвали се Даниела Бърнева и допълни, че за
децата-художници, екскурзията е безплат-
на, а след пленера в балканското градче от-
ново ще последва изложба, включваща
всички рисунки, сътворени по време на пле-
нера.

НАШИ ДЕЦА ТВОРИХА
В ДЕНЯ НА РИСУНКАТА

ВЛЯСКОВЕЦ бе организирано честване
на 136 години от гибелта на Христо Ботев.
Ритуалът за отбелязване на 2юни -Ден в па-
мет на Ботев и на загиналите за Свободата
на България се състоя на площад „Възраж-
дане” в Лясковец на 2 юни. Слово за живота
и подвига на Ботев произнесе заместник
кмета на общината Георги Петров, след ка-
то отец Богдан отслужи панихида в памет на
Ботев и загиналите негови четници. Подне-
сени бяха венци и цветя в знак на призна-
телност. Точно на обяд звучаха и сирените,
оповестявайки деня за почит и мълчание
предпаметта наборците за свобода.

В ДОБРИ ДЯЛ на втори
юни, в Деня на Ботев и герой-
ски загиналите за свободата
и независимостта на Бълга-
рия, жителите сториха поклон
пред паметта на всички знай-
ни и незнайни герои, отдали
живота си за свободата на
Отечеството ни. Програмата
по Тържествената заря-
проверка, беше открита от
кмета на селото Виолета Рай-
кова. На събитието при-
състваха и официални гости -
кметът на общината д-р Иве-
лина Гецова, заместника й Ге-
орги Петров, общинския сек-
ретар Мариян Паскалев, как-
то и кметовете на Джулюница
и Козаревец Тодор Тодоров и
Парашкев Парашкевов, Пат-
риша Стайнър от Корпуса на
мира. Домакини и гости под-
несоха цветя и венци пред паметника на за-
гиналите във Балканската, Първата и Вто-
рата световна война добридялчани. В пое-
тичния рецитал бяха включени автори,
възхваляващи величието и героизма на ге-

роите ни, вечните Ботеви стихове - „На про-
щаване”, „Хайдути”, „Майце си”, пропити с
жаждата за свобода и готовността за само-
жертва, в името на Отечеството. Малкият
Даниел Костов развълнува публиката с ар-
тистичното изпълнение на баладата „Хаджи
Димитър” и получибурни аплодисменти.

От дълги години този значим за Бълга-
рия ден не бе отбелязван в Добри дял по
такъв тържествен начин. Няколко поколе-
ния самодейци от читалището взеха учас-
тие в програмата. Спазен бе традиционния
точен сценарий за случая. Деца, ученици от
селото, блестящо се справиха със задължи-

телната проверка, подгот-
вени и ръководени изцяло
от О.З. подполковник
ПетърКостов. РуменНико-
лов, организатор прояви в
младежкия клуб при сел-
ското читалище, художник
по професия, направи да-
рение за добридялчани -
платно с портрет на Бо-
тев, подписан с вечните
слова „...Тоз, който падне
в бой за свобода, той не
умира!...”, амладежиот се-
лото съсжелание се вклю-
чиха в провеждането на за-
рята. Националният химн

на България и
химните „По-
койници” и „Ра-
децки”, както и
вечерната про-
верка, прида-
доха допълни-
телна тържес-
твеност на ця-
лата програ-
ма.

Много от
жителите на
селото се бяха
събрали за
тържествена-
та вечер в па-
мет на Ботев.
С присъствие-
то си, тези ро-
долюбивидоб-
ридялчани за-
свидетелства-
ха своята по-
чит към герои-
те. Дълбокият
поклон, който

жители и гости на селото сториха, беше най-
свидният израз на святи чувства, които
съвременните поколения изпитват към
славния подвиг на нашите борци за свобо-
да.

ОТДАДОХМЕ ПОЧИТ НА БОТЕВ И
ЗАГИНАЛИТЕ НЕГОВИ ЧЕТНИЦИ

В ЛЯСКОВЕЦ клуб „Аз-фотографът”
при НУ „Никола Козлев”, с ръководител

Мариела Терзиева активно работи от
три месеца по проект УСПЕХ.

В ДЖУЛЮНИЦА по случай
Първи юни - Денят на детето,

НЧ „Пробуждане-1896” организира
детско шоу „Мини мис и мини мистър”.

Клубът вече набира скорост и е събрал
интересен актив отфотоси, представящииз-
гледи от нашия град,
околностите му, забе-
лежителности от гр. Ве-
лико Търново, гр. Тряв-
на и др. Вече няколко
месеца 11-те деца се
учат да правят снимки,
да ги обработват и да
ги оформят за печат.
Своята дейност и ре-
зултатите от работата
си децата показаха в
пъстра експозиция. На
1 юни в центъра на гр.
Лясковец бе реализи-
рана първата им откри-
та изложба, където
всички граждани може-
ха да видят „Светът
през погледа на дете-
то, отразен на фото-

хартия”. Под този наслов изложбата бе раз-
положена на входа на градския парк между
дърветата и пейките, пред погледа на граж-
даните точно в Деня на детето - Първи юни.
Малкитефотографи, заедно с учителя сиМа-
риела Терзиева изложиха над 40 фотоси, а

наред с подреждането на своята експози-
ция, успяха да се включат и в детския пле-
нер, организиран за празника. Ученици и де-
ца от детските градини рисуваха цял преди
обяд в деня на своя празник. Материалите
за рисуващите малчугани и организацията

за пленера направиха представители на
Сдружение „Партньори заЛясковец”.

Поздрав към най-
малките отправи Йор-
данка Бонева, член на
управителния съвет
при читалището, а Да-
рина Дочева от клуб
„Палитра” зарадва де-
цата с танца на Пипи
Дългото чорапче. Шоу-
то бе изпълнено с мно-
го веселие, танци и за-
бавни игри. За всички
участници бяха осигу-
рени много награди и
лакомства. С титлата
мини мис се окичи
Преслава Златкова, а
мини Мистър стана
Пресиян Хамов - и два-
мата са само 4 -
годишни.

ДЕЦА ПРЕДСТАВИХА ИЗЛОЖБА ОТ ФОТОСИ
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църковният храмвДрагижево.
Преди да започне песенният фестивал,

домакините откриха събитието с изложба
под наслов „Храмът Св. св. Константин и
Елена в живота на драгижевчани”, като в из-
ложбата експонатите бяха предимно
църковни одежди още от началото на мина-
лия век, около 10 красиви икони, гоблени с
църковна тематика и др. Водосвет отслужи
селският свещеник отец Данаил, който по-
жела успешен старт на третото издание на
празника на песента.

Концертът се състоя в читалищния са-
лон и неговото начало даде председателят
на културната светиня Мария Петрова.
Кметът на селото Цоньо Трънков също по-
здрави участниците.

На сцена се изявиха над 140 изпълните-
ли от различните състави, действащи към
читалищата и пенсионерските клубове в
лясковска община - от гр. Лясковец и от се-
латаДжулюница,Мерданя, Козаревец, Доб-
ри дял и домакините от Драгижево. В бога-
тата концертна програма бяха включени,
както индивидуалниизпълнители, така иду-
ети и певчески колективи на народни и ста-
ри градски песни. Пяха и млади, и стари, и
огласяха драгижевската сцена в продълже-
ние на часове. Най-малкият участник, се-
демгодишната Мелиса Ахмедова, за втора
година пя за гостите и жителите на родното
Драгижево.

За ценителите на българския фолклор,
това бе един истински празник за душата
Основна цел на Общинския песенен пре-
глед е да се съхрани и популяризира мес-
тната художествено-творческа самодей-
ност. И това несъмнено е постигнато, защо-
то в три поредни изданияфестивалът освен
че стана традиция, в него участниците не
престават да се включват с все по-голям ин-
терес. В своето поздравително слово към
самодейците д-р Гецова, кмет на общината,
се обърна с благодарност към всички из-
пълнители, включили се в прегледа на пе-
сента, като поздрави най-вечемладите, кои-
то за втора година активно участват, редом
до по-възрастните самодейци. Тя призова

по-възрастните да увличат след себе си
младите и обеща да присъства на следва-
щото четвърто издание, за да чуе ощемного
наши народни песни, изпълнени от повече и
повечемлади хора.

В най-горещите дни на юли през мина-
лото лято се състоя третото издание на
събитието, припознато като марка на джу-
люнчани -фестивалът „Пъстра трапеза”. Зе-
мята на най-добрите зеленчукопроизводи-
тели не само в нашиярегион, но и в цялаСе-
верна България, посрещна за трети път
най-пъстрия, най-колоритния и най-

вкусния празник, който орга-
низаторите нарекоха Кулина-
рен фестивал „Пъстра трапе-
за на гости в моя роден град”.
Естествено това е земята, в
която се отглеждат нашите
апетитни джулюнски домати,
чушки, краставици и най-
различни други зарзавати.
Най-голямото ни село беше
за поредна година домакин
на феста. Десетки ценители
на българщината и богатство-
то на родната кулинарна тра-
пеза - джулюнчании гости, бя-
ха част от пъстрата мозайка
от вкусни гозби, кръшни тан-
ци и сладкопойни песни. Ма-
ло и голямо се потопиха за
трети път в магията на

българската кулинария и всеки присъстващ
на зрелищното събитие имаше възможност
да се наслади на фолклорните изяви на та-
лантливи млади и стари хора и да се прене-
се в прекрасния свят от кулинарни рисунки,
дело на най-малките. И всичко това се слу-
чи там, където е традицията - вДжулюница.

Всяко издание на пътуващия фестивал
се превръща в истински празник не само на
кулинарията, но и на традициите. Именно
това е идеята на организаторите и вече тре-
та година Асоциация за развитие на изкус-
твата и занаятите предоставя поле за изява
на местните общности, желаещи да пока-
жат своите рецепти,фолклор и обичаи пред
една по-широка публика. Фестивалът
„Пъстра трапеза” се организира от „Ивитал
Консулт” и Асоциацията за развитие на из-
куствата и занаятите, съорганизатори на об-
щинаЛясковец, кметствоДжулюницаи чита-
лище „Пробуждане-1896”.

За трети път това се случи в Джулюница.
От година на година фестивалът се разрас-
тва, придобива все по-широка популярност
и се превръща в голям всеобщ празник на
духа, сърцето и сръчните български ръце.

По традиция се проведоха за трети път
кулинарни демонстрации на професионал-
ната кухня на фестивала, като тази година
гости бяха трима ученици. Майсторките от
Лясковец, от петте лясковски села и учас-

тващите гости, преди самото официално от-
криване се бяха постарали да подредят
най-атрактивно и естетично своите маси,
тъй като едно от условията в съревнование-
то е,щандовете да имат добра визия.Много
хора от региона посетиха празника, много
хора участваха в кулинарната изложба на
регионални кулинарни произведения. На
щандовете на участниците от общинските
села и град Лясковец, в третото издание на
„Пъстра трапеза” бяха представени 90 ре-
цепти с вкусни нашенски специалитети. В
пъстрото кулинарно шоу се включиха пред-
имно възрастни дами, но имаше и млади
участници. Освен домакините от Джулюни-
ца, със собствен щанд се представиха и ку-
линарки от Добри дял, Драгижево, Козаре-
вец и Мерданя, както и майсторки от Днев-
ния център за възрастни хора и от пенсио-
нерски клуб „Мазневска чешмичка“ град
Лясковец и представителки на певческата
вокална група „Бели ружи”. Имаше и гости-
участници от Писарево и Бряговица. Най-
малката кулинарка в състезанието бе 17-
годишната Галя Иванова от Козаревец, коя-
то сама бе омесила локумена питка и до-
машнибухтички. Участие въвфестивала за-
писа и доброволката от Корпуса на мира -
Патриша Стайнър с плодов пай, традицио-
нен за американската национална кухня.

Сред апетитните гозби бяха рибена чор-
ба, пиле в тесто, гювеч с пуешко, както и па-
лачинкова торта, палачинкови вързопчета,
лозови сарми, домашен хляб, бобена сала-
та, бабини мекици, сладка баница, пача, ка-
ша от копър, салата от зеле и печен пипер,
рула от сланина и панирана цаца, булгурник
и други. Една от най-старите рецепти, пред-
авана от майка на дъщеря, бе къпаната ба-
ница отДобридял, направена с домашни ко-
ри. Сред местните специалитети от тради-
ционната ни кухня бяха рибник с гъби от се-
ло Бряговица, тиганици от Мерданя, бамя-
на супа от Лясковец, копривена каша и риба
в консерва от Джулюница, яхния от охлюви
и копърена кашаотДобридялидр.

Наградите, както винаги бяха дадени на
хората, които най-много се бяха постарали
да представят традициите по най-добрия

начин. Петчленно жури оценяваше ястията
и наградинай-добрите.

Заедно с богатотомногообразие от кули-
нарни изкушения, за доброто настроение
на многобройните посетители, джулюнско-
то читалище „Пробуждане-1896” организи-
ра богатамузикална програма, в която учас-
тие взеха представителите на кулинарните
щандове.Състоя се песененмаратон с учас-
тието на фолклорни групи и състави при чи-
талищните и пенсионерските клубове,
също пленер за децата, които рисуваха на
кулинарна тематика и атрактивни състеза-
телни игри, като надпреварата за най-бързо
хапване, наречено „Кой изяде боба?”. Тази
игра се представя също за трета поредна го-
дина и се наложи като част от атракциите в
кулинарното шоу. Състезанието беше ис-
тинско предизвикателство в горещия юлски
ден - трябваше да се консумира един литър
гореща бобена яхния. Най-ентусиазирани
бяха децата от ОУ „П. Р. Славейков”, които
сформираха два отбора - момичета срещу
момчета и се забавляваха до насита, дока-
то течеше надпреварата. Победител в бор-
бата с еднолитровата яхния стана петок-
ласникът Станислав Стоянов, но в предиш-
ните две издания на кулинарнияфестивал в
надпреварата за изяждане на яхнията са се
включвали и журналист, и много по-

възрастни жители на село
Джулюница. Сега, в разгара
на лятото, джулюнчани отно-
во се подготвят да посрещнат
за четвърта поредна година
пътуващия кулинарен фести-
вал „Пъстра трапеза на гости
на моя град”. При нас обаче
винаги си има изключения -
единствено у нас шоуто е не в
града, а на село и то не в кое
да е село, а в най-много
людното в лясковска община
и с най-много зеленчукопро-
изводители.

Така в петте ни села в рам-
ките на две-три години, общи-
на Лясковец, кметствата и
местните читалища, успяха
да инициират чисто българ-

ските празници на фолклорно-обредното
песенно самодейно изкуство, украсени с ку-
линарни съревнования и български нрави,
които слава богу българинът пази за поко-
ленията. Тук е мястото да отбележим за чи-
тателя, че идеята за създаване на инова-
тивни културни събития във всяко едно от
нашите пет села, е заслуга на кмета на об-
щината д-р Ивелина Гецова, която призова
кметствата, читалищата и настоятелствата
им, да потърсят и намерят своя подходяща
марка, която да характеризира хората, тех-
ния бит, желанията и привичките им. Пло-
дотворна идея, която даде отличен резул-
тат! Успех на всички, които ще продължат
традицията и в бъдеще, при следващите из-
дания на културните събитиящеобогатяват
и развиват създадените уникални своимар-
ки.

С ТРИ ИЗДАНИЯ НА
„ПЪСТРА ТРАПЕЗА” ДЖУЛЮНЧАНИ

УТВЪРДИХА СВОЯТА МАРКА НА
ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДИТЕЛИ И

ОТЛИЧНИ КУЛИНАРИ

-

ВСЯКО ОТ ПЕТТЕ ЛЯСКОВСКИ СЕЛА НАМЕРИ СВОЯ НОВА КУЛТУРНА МАРКА
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ВселоДжулюницаоткриха рибо-
лова със състезание, в което се
включиха майстори-риболовци.
Още рано в съботния ден на 23 юни
на селската река „Бента” се събраха
въдичари, които се надпреварваха
кой ще улови най-много риба. Орга-
низатори бяха ловнорибарското
дружество и местното читалище
със съдействието и финансовата
подкрепа на община Лясковец. Ри-
барската проява се организира за
поредна година и в нея с интерес ак-
тивно се включват ималки, и големи
любителина риболова.

Старт на съревнованието даде
общинският съветник и председа-
тел на ловнорибарското дружество
Румен Стойков. Гости на риболовния праз-
ник бяха кмета на общинаЛясковецд-р Гецо-
ва, кмета на община Стражица инж. Детели-
на Борисова, кметовете на с. Козаревец, на
с. Кесарево, както и общински съветници и
служители. Организаторите бяха подсигури-
ли медали за призовите места, грамоти и на-
гради за всички участници. Празникът беше

спонсориран от община Лясковец, ЛРД с.
Джулюница, фирма „Енигма 1” ЕООД и г-н
Пламен Самсиев. След изтичане на опреде-
леното време и изтегляне на улова, журито в
състав Е. Игнатов, К. Михнев и Г. Караджов,
определи победителите от трите възрастови
групи. Наградите бяха връчени от д-р Гецова
и Румен Стойков. Първо място при мъжете

за най-голям улов и най-голяма риба зае То-
дор Стефанов Тодоров, а първото място при
момчетата бе за Стоян Нейков, а при моми-
четата с най-голям улов се представи
Ангелина Добрева. Най-малките участници
в състезанието бяха 6-годишните близнаци
Стефан и Калоян, които освен грамоти и на-
гради спечелиха и овациите на публиката.

Съревнование по спортен рибо-
лов се проведе и в Лясковец на язо-
вир Костимял. В неделя на Еньов-
ден около брега на язовира се
събраха риболовци, които след да-
дения старт заеха позиция и в про-
дължение на три часа ловуваха.
Най-много риба–цели5 кг. уловиПе-
йо Димитров и грабна първата на-
града. Второ място заслужи Янис-
лав Добрев, а на трето се нареди
Стефан Слабаков. Награда за най-
възрастен участник ловец-ветеран
получи Иван Арабаджиев. Най-
голяма риба хвана Бончо Добрев, а
най-малка - Петьо Светославов.
Най-малък участник беше 9-
годишния Никола Николов, а еди-

нствената дама, участвала в риболова беше
Донка Дъргънова, която хвана в рамките на
три часа 1.750 кг риба. Кметът на общината
д-р Гецова връчи наградите - паричниимате-
риални на най-добрите риболовци.Състеза-
нието се провежда за втора поредна година
и е част от спортния календар на община
Лясковец.

В ДВА ПОРЕДНИ ДНИ ЛОВИХМЕ РИБА
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Всяко от съставните на общината села за-
ложи своя идея в културния календар и успя
да я реализира подобаващо. С изпълнение-
то на културните мероприятия, всяко от пет-
те ни села заяви участие в културния живот
на общината с характерно за себе си съби-
тие, отличаващо го от другите населенимес-
та. Така всяко селище се сдоби със своя за-
пазенамарка.

Това стана в дните, посветени на Голяма
Богородица - храмовият празник на църква-
та и събор на селото. Освен задължителна-
та Света литургия, в чест на празника Успе-
ние на Пресвета Богородица, жители и гости
бяха зарадвани с организиран празник на
изобилието. За реализирането му сили вло-
жиха кметството, местното читалище „П. Р.
Славейков - 1903”, църковното настояте-
лство, ЦДГ „Щастливо детство”, пенсионе-
рите от ККП „Национал”, подкрепени и обез-
печени от общинаЛясковец.

Празникът бешеоткрит от кмета на общи-
на Лясковец д-р Ивелина Гецова. При стар-
тирането на първото му издание тя пожела
успех на всички. „Пожелавам
успешен старт на Празника на
изобилието и нека той да се
превърне в една добра тради-
ция. Изобилието е щастието
да сибогат с нещата, които да-
ват дълбочинаи смисълнажи-
вота - неизчерпаемост, щед-
рост, благодат”, каза д-р Гецо-
ва.

И тъй като август е време-
то на лятното изобилие в при-
родата, добридялчани избра-
ха и заложиха на този месец,
за да покажат своето бога-
тство. Събраха го и го пред-
ставиха в хубава изложба,
добре организирана и подре-
дена, включваща онова, с кое-
то всеки българин се гордее -
плодовете на съзидателния му труд. А таки-
ва плодове имашемного - най-различни про-
изведения на изкуството, излезли изпод
сръчните ръце на добридялчани. В експози-
цията можеше да се види специален битов
кът от миналото, в който бяха подредени
ръкоделия и старинни предмети и съдове,
шевици, плетива, пъстра палитра от дрехи и
традиционни носии, украсени с типичните за
нашия край фолклорни елементи. Добре се
вместваше в изложението и живописната
картина „Дядото с козлетата”, произведение
на художника РуменНиколов, който сътвори
за своите съселяни и емблемата на празни-
ка - красив рог на изобилието. В изложбата
неизменно присъстваше и изобилието от
природните блага - всякакви плодове и зе-
ленчуци, произведени от отлични добридял-
ски градинари.

Наред с пищното изобилие от природни и
човешки блага, в празника чудесно се вписа
и изобилието от фолклорното богатство на
песенния нифолклор. За да бъде събитието
весело и незабравимо преживяване, дома-
кините поканиха за сценична изява общин-
ските самодейни състави и групи, които пока-
заха свои изпълнения и така обраха плодо-

вете на своето творческо вдъхновение.Орга-
низаторите им поднесоха подаръци и грамо-
ти с послание и думи за благодарност: „Бла-
годарим за участието и съществения принос
при осъществяването на този празник! Да
съхраняваме, развиваме и популяризираме
песенното изкуство напред в годините!”

Основите на уникалното по рода си кули-
нарно празненство организаторите - община
Лясковец, кметствоКозаревециместното чи-
талище, поставиха на 10 септември минала-
та година. Както съществуват Ден на гради-
нарската чорба, Ден на сливата, Ден на тик-
вата и т.н., така и в Козаревец бе сложено на-
чалото на този закачлив празник. Идеята за
реализацията му се заражда още през про-
летта на 2010 година. Кулинарният фест е
предизвикателство към всички хора на кул-
турното поприще, които обогатяват тради-
циите, добавяйки нещосвое винаги ново и ат-
рактивно, надграждайки и разнообразявай-
ки ежедневнияживот.

Празникът беше посветен на най-вкусно
сготвената кокоша чорба. Така местните ку-
линари доказаха, че пазят тайни рецепти за
хубавата гозба от домашна кокошка. Осем

отбора отЛясковец и съставните на община-
та села показаха познания в приготвянето на
питателното ястие от домашна кокошка.
Осем казана с над 200 литра чорба с кокоши
мръвки вряха, а около тях всеки участващот-
бор беше спретнал атрактивен кулинарен
кът, в който неизменно присъстваше българ-
ската погача, национални специалитети, пе-
чени кокошки, декоративни украси с пилен-
ца, много плодове, зеленчуци, битови пред-
мети, красиво подредени върху везани по-
кривки и пъстри каренца.

Първият по рода си празник започна с
драматизация, представяща легенда за
възникването на село Козаревец. Официал-
ният старт на кулинарното състезание дадо-
ха кметът на община Лясковец д-р Ивелина
Гецова иПарашкевПарашкевов - кмет на се-
лото и председател на читалището. В своите

приветствени думи и двамата
изразиха мнение, че са убеде-
ни в успеха на тази инициати-
ва. Още тогава организатори-
те предвидиха, че това
българско кулинарно сърев-
нование ще се превърне в на-
ционално състезание, защото
п р и г о т в я н ет о н а н а й -
популярната българска чор-
ба, е част от националната ни
идентичност.

Специален благослов от-
прави и местния свещеник от-
ецАнгел.След като бяха осве-
тени всички казани, готвачите
се впуснаха в майсторене на
чорбата, а певческите групи и
състави при общинските клу-
бове на пенсионера и читали-

щата, подхванаха песни, за да веселят
събралия се народ и за да е по-харна трапе-
зата. Всички общински села се представиха
в песенния маратон, както и в готвенето на
кокошата гозба.

По два отбора имаха домакините-
козаревчани и село Мерданя, а с по един от-
бор се представиха Лясковец, Джулюница,

Драгижево и Добри дял. По обяд специално
жури вече опитвашемайсторлъшки застрое-
ните с жълтък или брашнена запръжка чор-
би.Следдвучасово готвене на открито, коми-
сията дегустира кулинарните творения и из-
бра най-вкусната чорба от селска домашна
кокошка. Първо място в надпреварата за
най-вкусна кокоша чорба в първото издание
на празника спечели групата отМерданя, на-
чело с главната готвачка Снежана Русева.
На второ място журито постави чорбата на
фирма „Норд метали”, база Козаревец. Това
беше и най-младият отбор в надпреварата.
Третото място отиде при Пенсионерски клуб
„Мазневска чешмичка”, които бяха еди-
нствените представители от град Лясковец.
Останалите готвачи, състеза-
тели от Джулюница, сборният
отбор на Козаревец, културен
клуб „Надежда” от Мерданя,
представителите на Добри
дял и Драгижево, си тръгнаха
с грамоти за участие и призна-
ние, че са допринесли много
за развитието на кулинарията
в България. Сборният отбор
на Козаревец обаче спечели
състезанието в категорията за
най-атрактивно подреден
щанд. На всички най-силно
впечатление в аранжировката
и украсата на техниящандпра-
веше една жива кокошка-
квачка, която разхождаше на-
около, в специално направе-
на клетка, своите малки рож-
бички. Второто място заслужиха представи-
телите наДжулюница, които пък имаха нама-
сата не истинска жива кокошка, а изпечена
такава, облечена като мама готвачка, която
въоръжена с черпак и вилица, водеше свои-
те тестени пиленца да похапват. Това кули-
нарно произведение беше сътворила джу-
люнчанката Димитринка Иванова. Третата
награда за най-добра етновизия нащанд от-
иде при мерданския пенсионерски клуб „На-
дежда”. Галя Конакчиева от Драгижево пък
грабна извънредния приз за най-атрактивен
готвач.

Наградите на победителите връчиха
кметът на общината д-р Гецова и специалис-
тите от журито. Пожеланията на д-р Гецова
за приятен и незабравим празник се сбъдна-
ха. Веселбата се хареса на всички и не-
съмнено тази година, за второто издание на
козаревския фест организаторите трябва да
набавят много повече казани за приготвяне-
то на вкусната гозба.

На 3юни в селоМерданя се проведеВто-
ри фестивал на хайдушката песен. Органи-
затори на фестивала са община Лясковец,
кметство Мерданя и НЧ „Развитие-1902”.
Идеята за създаването му бе плод на една
добра инициатива да се съхрани за младите
поколения българската народна песен. Фес-
тивалът е посветен на популярната българ-
ска хайдушка песен - една от основните раз-
новидности в богатата фолклорна палитра
на нашето песенно творчество. Легенда,
предавана от поколение на поколение раз-
казва, че хайдути са обитавалимерданските
земи. Известни са дори имената на двама от
тях - Димитър Добрев и Върбан Гергев
Пърнецов. Съществува и самороден камък,

който днес
жителите на-
ричат Хай-

душки камък, намиращ се на билото, в бли-
зост до манастира „Св. 40 мъченици”. На не-
го са вдълбани и оставени белези от конско
копито и човешко коляно. След първото
успешно реализирано издание миналата го-
дина на 5 юни, тази година организаторите
вложиха още повече труд и ентусиазъм за
разрастването му. Началото на Втория фес-
тивал на хайдушката песен даде д-р Ивели-
на Гецова, кмет на общинаЛясковец.С „Доб-
ре дошли” участниците посрещна и кметът
на селото Марин Люцканов. Тази година за
второто издание дойдоха около 30 състава
от града и от всички села на община Ляско-
вец, както и гостуващи колективи от Миндя,
Беброво,ПалицииДолнаЛипница.

Хайдушкиятмаратон стартира ощев9 ча-
са сутринта, като на поляните ощевранни зо-
ри се бяха събрали много жители на Мерда-
ня и гости. Фестивалът протече на открито и
започна с Хайдушка възстановка, с участие-
то на Национално движение „Традиция” гр.
Велико Търново и изпълнения на домакини-
те отЖенски народен хор при читалище „Раз-
витие 1902” с. Мерданя, с художествен ръко-
водител Красимира Колева. Освен хайдуш-
ки песни и сценична драматизация, само-
дейците представиха и Ботевото стихотво-
рение „На прощаване” - то бе чудесно из-
пълненоотМагдаЖекова.

Читалищното настоятелство се бе погри-
жило всеки състав и индивидуален изпълни-
тел да получи грамота, българска погача и
предметни награди. Надпяването, включва-
щобогат репертоар от нашинародни песни с
хайдушка тематика, продължи до ранния
следобед, когато в програмата се включи
специалният гост-изпълнител на фестивала
- народната певица Ана Борисова. На поля-
ните в близост до централния площад на
Мерданя стана още по весело, когато певи-

цата призова събралите се на
кръшно хоро. Извиха се
пъстри върволици от желае-
щида се включат в надиграва-
нето. Така Мерданя празнува
до късно през деня.

Вдумите си по временаот-
криването на второто му изда-
ние д-р Гецова каза: „Радвам
се, че село Мерданя намери
своята марка и превърна ле-
гендата за хайдушкия камък в
уникално и единствено по ро-
да си събитие, характеризи-
ращо духа на мерданчани ка-
то свободолюбиви хора със
смели сърца и юначно мина-
ло”. Така за втори път в ляс-
ковско, в продължение на ча-
сове, съвременниците при-

помниха, че народът ни е „всякогашен и ве-
лик певец”, както казват братя Миладинови.
Часове наред звучаха нашите звучни хай-
душки песни, а организаторите, радостни от
успеха си, вече мислят какви нови изненади
да включат в следващото трето издание на
уникалния съборна хайдушката песен.

На 20 май в Драгижево се състоя третия
Общински преглед на песенното самодейно
изкуство. Песенният фест се организира от
местното читалище „Развитие-1894”, с фи-
нансовата подкрепа на община Лясковец.
Общинският празник на песента дава нача-
лото на традиционния за селото празник,
който се отбелязва в Деня на Светците Кон-
стантин и Елена, каквото име носи и

В ДОБРИ ДЯЛ
НАРЕКОХА СЪБИТИЕТО

ПРАЗНИК НА ИЗОБИЛИЕТО И ТОЙ СЕ
ПРОВЕДЕ

ЗА ПРЪВ ПЪТ
МИНАЛОТО ЛЯТО.

В СЕЛО КОЗАРЕВЕЦ
ЗА СВОЯ МАРКА ЖИТЕЛИТЕ

ИЗБРАХА СЪБИТИЕ, КОЕТО НАРЕКОХА
ПРАЗНИК НА КОКОШАТА ЧОРБА

ТАЗИ ГОДИНА ЗА ВТОРИ ПЪТ СЕ
СЪСТОЯ ФЕСТИВАЛ НА ХАЙДУШКАТА

ПЕСЕН В СЕЛО МЕРДАНЯ

В ДРАГИЖЕВО СЕ СЪСТОЯ ТРЕТО
ИЗДАНИЕ НА ПЕСЕННИЯ ФЕСТ.

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

ВСЯКО ОТ ПЕТТЕ ЛЯСКОВСКИ СЕЛА НАМЕРИ СВОЯ НОВА КУЛТУРНА МАРКА
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