Л ЯСКОВЕЦ

ОБЩИНСКА ХРОНИКA
1 октомври - 30 ноември 2013 година

брой 7 (56), година VI

ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА БЕ ОТКРИТ В СЕЛО ДРАГИЖЕВО
Първият частен дом за възрастни хора в
региона, наречен „Стара планина” беше открит навръх деня на християнското семейство 21 ноември в село Драгижево. Над 2
млн. лева са инвестирани в сградата на селското училище, което е превърнато в модерна социална институция. 13 семейства са
вложители в обекта, сред тях е и известният
бизнесмен Петър Манджуков. Тържеството
откри бившият кмет на В. Търново д-р Румен
Рашев. Той е прокурист на акционерното дружество и наблюдаващ медицинската дейност на дома. Управителка на институцията
е медицинската сестра Дона Сапунова.
Великотърновският митрополит Григорий освети дома и иконата, която подари на
дома кметът на общината д-р Ивелина Гецова. Идеята за дома за възрастни хора тръгва
от семейството на адвокатите Даниела и Митко Миневи. Минев като физическо лице, спечелва търга за училището. След това към тях
се присъединяват директорът на „Аркус-АД”

инж. Банко Банков и съпругата му Галя Банкова. Постепенно кръгът от семейства и съмишленици се разширява и те създават свое
сдружение с ограничена отговорност, което отскоро прераства в акционерно дружество „Стара планина”.
К ъ м с ъ д ру ж н и ц и те с е
включва и Петър Манджуков, който участва с над 300
000 лв.
Сградата, към която има
и 18 дка двор, разполага с 80
места. Вече има много запитвания за настаняване от
цялата страна. Назначен е и
персонал от санитари, медицинска сестра и градинар.
Месечната такса на дом „Стара планина” е от
800 до 1320 лв., обясни управителката на до-

ма. Цената зависи от това дали обитателите
ще имат нужда от придружител, или не. Ще

се предлагат и дневни грижи, таксата за които ще бъде от 24 до 32 лв. С решение на акционерите първите шест месеца ще се ползват
10 % отстъпка. В цената са включени всички
ежедневни разходи по грижата за възрастните хора - четиристепенно хранене, памперси,
спално бельо. За домуващите са осигурени
кътове за отдих, просторен озеленен двор
със сенчести места и красиви пейки. Стаите
предлагат отлични условия, към всяка има
самостоятелна баня и санитарен възел. Всички са свързани електронно с дежурна стая,
за да бъде оказана веднага помощ при необходимост. Има общи дневни за социални контакти, както и етажни трапезарии. За обитателите на дома са предвидени екскурзии, различни занимания, чествания на празници.
При откриването на дома лентата прерязаха д-р Ивелина Гецова, съпругата на инж.
Банков Галина Банкова и Даниела Минева,
която е един от първите инициатори на идеята за построяването на дома.

ЛЯСКОВЕЦ СТАНА ДОМАКИН НА ПЪРВОТО В ПЕНСИОНЕРИТЕ ОТ
РЕГИОНА РАЛИ „РАХОВЕЦ-ЛЯСКОВЕЦ 2013” ЛЯСКОВСКО ПРАЗНУВАХА
Открито планинско състезание „Раховец-Лясковец 2013” се
проведе за пръв път на територията на община Лясковец. Ралито протече в два дни и бе организирано от Българската федерация по автомобилни спортове, Спортен клуб „Етър Рейсинг”
и общините Горна Оряховица и
Лясковец. Самото трасе беше
пътят от лясковския стадион
„Юнак” до манастира „Св. св.
Петър и Павел”. Общо 33-ма пилоти от страната застанаха на старта в
първия ден от съревнованието. Официалното откриване се
състоя в първия ден
от уикенда на 12
октомври на площад
„Георги Измирлиев” в
Горна Оряховица с
представянето на
всички пилоти и автомобилите им. Приветствени думи към участници и зрители отправиха двамата кметове д-р Гецова и инж.
Добрев, под чиято егида се проведе ралито.
В първия ден, освен представяне на участниците, имаше административно-технически преглед на автомобилите.
Стартът бе даден в началото на състезателното трасе в
Лясковец, след като всички автомобили бяха изведени от Горна Оряховица до Лясковец. Планинското автомобилно състезание е скоростна надпревара, която се
проведе с автомобили, отговарящи на изискванията на приложение „Ж” и специалния
правилник за провеждане на планински
състезания за 2013 година. Дължината на
трасето бе 3 000 м., като в първия ден, който беше определен за тренировъчен, в следобеда се състояха три манша.
Същинската надпревара беше през втория ден в неделя, на 13 октомври. Лошите
метереологични условия не попречиха на
пилоти и публика отново да излязат по трасето за повишаване на адреналина. Въпреки че неделната утрин изненада организаторите с дъжд, мокро трасе и мъгла около
финала, почти всички пилоти стартираха, а
публиката не се отказа да ги аплодира. Заради липса на мокри гуми само два от 31

преминали техническия преглед автомобили не стартираха. От 29-те коли, включили се
в същинската борба през втория ден, само една не завърши по технически причини.
Вместо предвиденото да
се състоят четири манша,
съдии и организатори решиха
състезанието да протече в три
манша, предвид опасностите
по хлъзгавия терен. След финала на третия манш бяха обявени и резултатите от надпреварата, а награждаването на
победителите в състезанието
се състоя на специална церемония, под стартовата арка.
В генералното класиране победител
стана Христо Манолов с „Мицубиши
Лансър Ево 9”, В група А+N най-добро
време даде Игнат Исаев, пред Тодор
Славов с „Рено Клио” и президентът на
„Мегапорт” Мирослав Ангелов с „Фиат
Пунто”. Великотърновецът стана победител в класа си А/6 и е седми в генералното класиране. Седми в групата и втори
в А/7 се подреди младият великотърновски пилот Калин Стефанов с „Пежо 306”.
В група Х+Е почетната стълбичка окупираха Христо Манолов, Стефан Панчугов
и горнооряховчанинът Любомир Мечков
(„Мицубиши Лансър Ево 9”). Пети е лясковчанинът Тодор Тодоров от „Мегапорт” с „Фолксваген Поло”, който стана победител в клас Х/3 и десети в генералното подреждане.
Отборен първенец стана великотърновският клуб „Мегапорт”, пред „Ефко рейсинг” и АСК „Казанлък”.
Първото планинско състезание
„Раховец - Лясковец 2013” кандидатства да бъде включено като официален кръг от Българския планински
шампионат. Оценката на пилоти и
технически лица на
Федерацията бе,
че организаторите
са се справили отлично, не са допуснали никакви инциденти на трасето и
около него.

Голям празник си устроиха пенсионерите от община Лясковец. С помощта на общинското ръководство и спонсори, хората от третата възраст си направиха голям празник, за който
дойде тв-водещата на предаването „Ако зажалиш” от телевизия „Скат” Бони Милчева.
Певицата вдигна градуса на настроението със своите изпълнения на известни шлагери на старата градска песен. Концертът, посветен на незабравимите стари градски песни се
състоя в най-голямото лясковско село – в читалището в Джулюница. Символичен домакин на празника беше джулюнската група за стари градски песни „Пей сърце” при културен
клуб на пенсионера „Златна есен”. Председателят на клуба
Георги Найденов откри празника с приветствия към всички
пенсионери от общината, които се бяха събрали в селотодомакин. Поздрави към всички възрастни хора отправи и
кметът на общината д-р Гецова, която връчи на всички председатели на клубовете поздравителни адреси.
Да подкрепят в концерта Бони Милчева, пяха и певицитедомакини от групата „Пей сърце”, а така също и другият функциониращ на територията на общината състав за стари градски песни „Бели ружи” от лясковското читалище. Заедно с Бони Милчева пя и солистката ни Добринка Стателова, а на финала всички заедно приключиха концерта с една от найхубавите и вечни песни на България - „Една българска роза”.
Вечерта се превърна във време за спомени по отлетялата
луда младост, към която ги върна богатият репертоар на гостизпълнителката. Цяла вечер тя весели младите момичета и
момчета и направи празника им незабравим. „Всички се подмладихме поне с 10 години” си казаха в заключение и певци,
и публика. Д-р Гецова благодари на певицата за създаденото
добро настроение в празничната вечер и на Бони Милчева бяха поднесени куп букети и подаръци. Освен кмета на общината, цветя и благодарности изразиха и ръководството на пенсионерския клуб и читалищното настоятелство.
Лясковските изпълнители обещаха да се възползват от
поканата на водещата за най-скорошно гостуване в музикалното й предаване „Ако зажалиш”.
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Проект
„Родителска академия - Заедно ще успеем”
Договор № БС - 33.12-3-014 / 18.9.2013

СДРУЖЕНИЕ „БЪДЕЩЕ ЗА НАС“

СТАРТИРА ПРОЕКТ „РОДИТЕЛСКА СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ
АКАДЕМИЯ - ЗАЕДНО ЩЕ УСПЕЕМ” СЕКТОР НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Община Лясковец с партньорството на
Училищното настоятелство при ОУ „П. Р.
Славейков’’ с. Джулюица стартира реализацията на проект „Родителска академия - Заедно ще успеем” с финансовата подкрепа на
Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.
Проектът се реализира в ОУ „П. Р. Славейков” с. Джулюница и ЦДГ „Щастливо детство” с. Добри дял за период от 10 месеца.
Той стартира на първи октомври 2013 година
и ще приключи на 31юли 2014 година.
Основната цел на проекта е да създаде
Родителска академия, като работещ модел
за превантивна работа със семействата на
деца и ученици от различен етнически произход, застрашени от отпадане от образователната система или с проблеми в социалната адаптация след завръщането си от чужбина. Ще се организират лекции по въпроси
от отглеждането и възпитанието на децата,
тренинги за толерантност и овладяване на
стреса и агресията.
С пряката работа на трима педагози ще
се реализират дейности, свързани с развиване на социални и езиково-комуникативни

компетентности, умения за работа в екип и
толерантно поведение към различията у 15
родители на деца от ЦДГ „Щастливо детство” с. Добри дял и 30 родители на ученици от ОУ „П. Р. Славейков” с. Джулюница, разделени на 3 групи.
Участие в дейностите по проекта ще вземат и 15 деца на възраст 5-6 години от ЦДГ
„Щастливо детство” с. Добри дял, както и 30
ученика от І-ви до VІІІ-ми клас от ОУ „П. Р.
Славейков” с. Джулюница. Ще се провеждат
съвместни ежемесечни общи събития (родители, деца и ученици) на теми: „Да се образоваме заедно”, „Да спортуваме заедно”, „Да
танцуваме заедно”, „Да творим заедно” и други.
Друг аспект от работата на Академията
са сесии на открито: бяло, зелено и синьо
училище, където ще се работи целенасочено по развитие на езиковите компетентности
на учениците, за изграждане на траен интерес и доверие към училищната институция,
както и за създаване на мотивация за редовна посещаемост на учебните занятия.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Център за образователна интеграция на децата и учениците
от етническите малцинства.

Схема BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”
Проект „Протегната ръка за по-достоен живот”
Договор
за
безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-5.1.04-0099-С0001
Европейски съюз
Европейски социален
фонд
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!

През месец септември 2013 Сдружение
„Бъдеще за нас“ в партньорство с Община
Лясковец стартира работата по проект „Повишаване финансовата устойчивост и изграждане на капацитет на НПО, чрез създаване на механизъм за реализация на инициативи на местно ниво в партньорство с местната власт”. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на нeправителствени организации в
България по Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство
2009-2014.
Конкретните дейности по проекта са обединени около три основни пункта - изграждане на капацитет на НПО, доброволчество и
създаване на партньорство между местната
власт и гражданското общество.
В рамките на проекта ще бъдат проведени четири теоретични обучения, насочени
към повишаване финансовата устойчивост
и капацитет на неправителствените организации, изграждане на партньорство между
местната власт и гражданското общество.
Темите на обученията са съобразени със
специфичните проблеми, пред които се изправят стартиращите неправителствени
организации и граждански сдружения и ще
повишат уменията за разработване и успешно реализиране на значими обществени ини-

циативи. Предвидените дискусии ще подобрят комуникацията между представителите на местната администрация и гражданите, създавайки механизъм за успешно
сътрудничество между местната власт и обществото.
В рамките на проект „Повишаване финансовата устойчивост и изграждане на капацитет на НПО, чрез създаване на механизъм за реализация на инициативи на местно ниво в партньорство с местната власт”
ще бъде проведено и практическо обучение
под формата на реализиране на три обществено значими инициативи, избрани на конкурсен принцип. Това ще даде възможност
на участниците да приложат на практика наученото по време на теоретичните обучения.
Актуална информация за предстоящите
теоретични и практически обучения може да
получите на сайта на Сдружение „Бъдеще за
нас” - future-for-us.alle.bg, а повече информация за Програмата за подкрепа на НПО в
България може да откриете на ngogrants.bg.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата
отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение
„Бъдеще за нас” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че
този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на
Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

ПРОДЪЛЖАВА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА СОЦИАЛНИЯ ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ С ДВА НОВИ ПРОЕКТА
ПРОЕКТ „ПРОТЕГНАТА РЪКА ЗА ПО-ДОСТОЕН ЖИВОТ”
От 1 февруари 2013 г. в община Лясковец се реализира
проект „Протегната ръка за подостоен живот”, договор № BG
051PO001-5.1.04-0099-С0001
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейски
социален фонд на Европейския
съюз. Общата стойност на проекта и размерът на безвъзмездната финансова помощ е 169
568,39 лв. Продължителността
му е 16 месеца, като дейностите
приключват на 31 май 2014 г.
Първите два месеца от реализацията на проекта бяха подготвителни, а именно: прием на
заявление от потенциални кандидат-потребители, изготвени бяха оценки
на потребностите от потенциални кандидатпотребители от експерти в Дирекция „Социално подпомагане”, подбор на потребители,
желаещи да ползват почасовите социални
услуги, подбор на безработни лица, желаещи да предоставят почасови социални услуги Домашен санитар, популяризиране дейностите на проекта и провеждане на въвеждащо и надграждащо обучение на наетите
лица.
Новото в реализацията на този социален
проект бе разкриването на Звеното за услуги
в домашна среда. Звеното започна да функционира на 19 март 2013 г., като в него работят двама експерти на длъжности - сътрудник социални дейности и технически сътрудник. Целта на звеното бе да разшири и надгради дейността на Домашния социален патронаж за предоставяне на гъвкави почасови
социални услуги в домашна среда на лица с
увреждания, в т.ч. и на деца с трайни увреждания или възрастни лица с ограничения и
невъзможност за самообслужване. Звеното
ще функционира в рамките на 12 месеца.
Вторият етап от изпълнение дейностите
на проекта включва предоставяне на почасови социални услуги с продължителност 12
месеца, считано от 8 април 2013 г. Вече седем месеца 84 лица се възползват от предоставяните почасови социални услуги. Пот-

ребителите са от следните целеви групи: лица с трайни увреждания с ограничения или
невъзможност за самообслужаване, в т.ч. и
деца с трайни увреждания или възрастни хора с невъзможност за самообслужване. По
населени места разпределението е както
следва: в Лясковец - 38 потребителя, в Джулюница - 18, в Добри дял - 8, в Козаревец - 7,
в Драгижево - 9 и в Мерданя - 4 потребителя.
По време на изпълнението на проектните
дейности бе осигурена трудова заетост на 24
безработни лица, наети на работа за една година като домашни санитари. Разпределението по населени места бе както следва: в
Лясковец - 12 лица, в Джулюница - 4 лица, в
Добри дял и Козаревец - по 2 лица, в Драгижево - 3 и в Мерданя - 1 лице. Във връзка с изпълнение на проектните дейности през месец септември 2013 година се проведе второто надграждащо обучение на наети лица,
предоставящи почасовите социални услуги
и на двамата експерти от звеното.
Също през септември специално нает експерт проведе втората супервизия за експертите от звеното за услуги и за домашните санитари. Цел на проведената индивидуална и групова супервизия бе повишаване
на професионалната компетентност на наетите лица, снемане на напрежението в трудни работни ситуации, което да осигури подобро качество на услугите.

В края на октомври д-р Ивелина Гецова,
кмет на община Лясковец, подписа два договора за финансиране на общински проекти
по Стратегия за местно развитие към Сдружение „Местна инициативна група Лясковец
- Стражица”. Първият проект е на обща стойност 174 000 лева и предвижда цялостно подобряване на централните зони на две населени места на територията на общината - селата Драгижево и Джулюница. Проектът „Подобряване облика на населените места на
територията на община Лясковец” е одобрен за финансиране по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”, като
целта е да се подобри физическата и жизнена среда и качеството на живот в селата Драгижево и Джулюница. В рамките на 12 месеца при изпълнение на проекта в село Драгижево се предвижда цялостно благоустрояване на централната зона и площадно пространство, обособяване на зони за отдих и
зелени площи, изграждане на детска площадка за деца от 3 до 12 години, озеленяване и възстановяване на осветление. С найголям интерес жителите на село Драгижево
очакват възстановяване на фонтана, както и
изграждане на алпинеум, който да даде завършен облик на централната зона на селото.
В село Джулюница също се предвижда
цялостно обновяване на площадното пространство и реконструкция на паркови зони
около централния площад. При реализация
на проекта ще се извърши реконструкция и
подмяна на настилки, изграждане на сценаподиум за масови мероприятия, възстановяване на фонтана и обзавеждане на площада
с необходимите обслужващи съоръжения кошчета за боклук, стационарни пейки, под-

вижни пейки и чешма. При реконструкция на
парковите зони ще бъде извършено озеленяване и изграждане на детска площадка,
както и ще се монтира декоративно парково
осветление. В резултат от реализацията на
проекта общо над 2800 души от двете лясковски села ще имат достъп до подобрена
инфраструктура, обновени зони за отдих и
новоизградени детски площадки, като по този начин ще се подобри качеството на живот.
Вторият проект на община Лясковец е за
изграждане на нова туристическа атракция
„Местност „Светицата” - новата туристическа атракция с историческа значимост на община Лясковец” одобрен за финансиране по
мярка 313 „Насърчаване на туристическите
дейности”. Общата стойност на проекта е за
43 000 лева, като се предвиждат следните
дейности: възстановяване и ремонт на
съществуващото стълбище и изграждане на
нови алеи за достъп до историческата местност „Светицата”, възстановяване в оригинален вид на беседка - тип „Ротонда”, изграждане на площадка „Старият параклис” с
цел пресъздаване на параклис, символизиращ първата църква на града, и представляваща обект с културно историческа ценност
за град Лясковец; обособяване места за отдих и развлечение на децата и ученици в местността „Светицата” и изграждане на осветление и видео наблюдение на местността
„Светицата”. Според Мария Илчева, ръководител на двата проекта, благодарение на
осигуреното финансиране по Стратегията
за местно развитие и Програмата за развитие на селските райони, община Лясковец
ще продължи целенасочената си политика
за обновяване на инфраструктурата в селата и подобряване качеството на живот.

Продължава и индивидуалната и групова
работа на психолог с потребители и членове
на семействата им. Психологът, нает по проекта продължи да работи с двама потребители с трайни увреждания (лица І гр. с ч. п.),
единия от които е дете. Във връзка с изпълнение дейностите на проекта, експертите от звеното провеждаха и ежемесечен мониторинг, чрез домашни посещения на потребителите на почасови социални услуги с
цел наблюдаване на качеството на предлаганите услуги. Към настоящия момент потребителите нямат забележка към качеството
на предоставените социални услуги от наетите домашни санитари. Докато се изпълняват проектните дейности се провежда и ин-

формационна кампания - с цел запознаване
на обществеността с целите и дейностите на
проекта, с размера на безвъзмездната финансова помощ, с продължителността на проекта, както и със социалните услуги, от които
могат да се възползват целевите групи. Публичността се осъщестява, чрез периодични
публикации в местни вестници, излъчване
на материали за печатните и електронни медии, отпечатване и разпространение на рекламно-информационни материали - брошури и плакати сред населението в общината.
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Лясковец носи цялата отговорност за
съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не
може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или
Агенцията за социално подпомагане.
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КАМПАНИЯ „ДАРЯВАЙ С ЛЮБОВ, ВСЕКИ ДЕН” БЕ РЕАЛИЗИРАНА
В ЛЯСКОВЕЦ И В ОЩЕ 14 НАСЕЛЕНИ МЕСТА В СТРАНАТА

През месец септември 2013 г. стартира
Национална дарителска кампания за събиране на дрехи, обувки и играчки в полза на
децата от социалните домове в цялата страна. Освен в Лясковец, кампанията тръгна и в
други градове на страната под наслов „Дарявай с любов, всеки ден”. Тя протече в продължение на два месеца - от 15 септември
до 15 октомври бе първият й етап за събиране на дрехи, обувки, играчки и пособия в полза на децата от детските домове и деца в
риск от цялата страна. Вторият етап започна
на 15 октомври и приключи в рамките на
един месец, като бяха събирани дрехи и обувки за възрастните хора и за наши сънародници изпаднали в беда. Инициативата
бе подета и се организираше в цялата страна от Културно - просветно сдружение „Св.
св. Петър и Павел” - гр. Лясковец, с председател Бисер Цанков.
Община Лясковец участва като партньор в обществената проява, а на национално ниво кампанията се осъществява с
подкрепата на Националното сдружение на
общините в Република България, Алианс за
култура „Арка Булгари”, Национално движение „България си ти”, Фондация „Българска
гордост”, Тракийско дружество „Войвода Руси Славов”, с подкрепата на читалищната
мрежа, над 30 неправителствени организации, училища, граждани, медии.
Центрове за събиране на даренията бяха административните градове като Лясковец, Горна Оряховица, Велико Търново,
Арбанаси, Търговище, Разград, Русе, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Сопот, Елена, с.
Саламаново община Шумен и други.
„Убеден съм, че успешното изпълнение
на дарителската кампания е верен път в тези трудни времена към сърцата на децата,
имали участта да израснат без родителска
обич и малък жест към възрастните хора от
социалните домове на България”, казва
председателят на лясковското сдружение
Бисер Цанков.

В Лясковец пунктовете
за дарения бяха в клубът
на сдружението, намиращ
се на ул. „Никола Козлев”
70 и начално училище „Цани Гинчев”. В пунктовете
от 15 септември насам активистите събираха дрехи, обувки, играчки и пособия за нуждаещи се деца.
След 15 октомври кампанията продължи със събиране на дрехи и обувки за
възрастни, настанени в социални домове и хора изпаднали в беда. Апелът на
Сдружението, още преди
започването на кампанията, бе да се даряват чисти
и здрави дрехи и обувки,
по възможност пакетирани в чувал и надписани по пол и възраст, а по желание дарителите можеха да впишат и имената си върху
дарения пакет. В областта събирателни пунктове имаше и в читалище „Напредък-1869”
в Г. Оряховица, в читалище „Надежда 1869”
във В. Търново, в храма „Рождество Богородично” в гр. Елена и в читалище „Иларион
Драгостинов 1897” в Арбанаси. В края на
кампанията организаторите отчетоха, че в
рамките на два месеца бяха събрани общо 6
тона дрехи, обувки и играчки в пунктовете в
цялата страна.
Сдружението „Св. св. Петър и Павел” гр. Лясковец е с утвърден обществен имидж
на територията на община Лясковец и
дългогодишен неин партньор в съвместните
инициативи. Сдружението има и други прояви - то организира изнесени уроци по ентография, с участието на преподаватели от
ВТУ. В навечерието на 22 ноември, рождената дата на възрожденския драматург Добри Войников, по повод 180-годишнината от
рождението на твореца, сдружението,
съвместно с клуб „Родолюбие” при СОУ „М.

Райкович” и с подкрепата на община Лясковец и игуменката на манастира, организираха откриването на паметна плоча на българския писател. Тъй като надгробната плоча
бе разрушена, поставихме нов паметник”,
разказва с гордост за поредната инициатива
председателят на сдружението Бисер Цанков. Плочата се намира над гроба на Добри
Войников пред портата на Петропавловския
манастир. Свои експозета за живота и творческия път на Войников поднесоха ученици,
които са членове на клуб „Родолюбие”. Гости на проявата бяха доц. Милен Михов от
ВТУ, кметът на общината д-р Ивелина Гецова, председателят на Общинския съвет Даниела Арабаджиева, общински съветници и
граждани.
Лясковското сдружение е основано през
2004 г. с цел да си партнира с други неправителствени организации при организирането
на дарителски кампании в помощ на бедните и изоставените хора. През следвашата
2014 година по случай 10-годишнината от
създаването на сдружението, председателят му замисля още много инициативи.

Отоплителният период е едва в началото
си, а вече зачестиха пожарите, предизвикани
от неизправности и неправилна поддръжка
на комините на сградите. В тази връзка ръководството на РУПБС гр. Горна Оряховица ви
напомня основните правила за монтаж, безопасна и безпроблемна експлоатация на димоотводите и отоплителните уреди:
• Фугите на зиданите комини задължително се измазват по цялата височина на комина.
• Горими конструкции (дървени греди, ребра, каси на врати, покривни обшивки и др.) се
предвиждат на разстояние най-малко 10 см.
от телата на комините. Ако допирането е неизбежно, коминът трябва да е измазан с негорима мазилка с дебелина най-малко 3 см.
• Не се допуска включването на димоотводните тръби в комините вертикално през подовите конструкции.
• Металните комини се предвиждат на разстояние от горимите елементи на сградата
най-малко 1,5 пъти от диаметъра на комина,
но не по-малко от 30 см.
• За недопускане на произшествия е необходимо печките на твърдо гориво да са технически изправни: облицовани отвътре с огнеупорни тухли, със здрави скари и вратички и да
са поставени върху негорими подложки. Те
трябва да са отдалечени на не по-малко от 80
см. от горимите облицовки и материали.
Абсолютно се забранява разпалването на този вид печки с леснозапалими течности.
• Електрическите нагревателни и отоплителни уреди се поставят на негорима подложка и на безопасно разстояние от горимите материали. Не поставяйте електрическите печки в близост до леглата! Особено важно е това правило да се спазва от трудно подвижните хора и тези, които ги обслужват. Ако електроинсталацията ви е стара, не включвайте
едновременно всички електрически прибори.
Патроните на електрическите предпазители
сменяйте само със стандартни. Не използвайте неизправни и нестандартни електри-

чески отоплителни уреди и не ги оставяйте работещи без наблюдение.
• Тези, които ползват газови прибори, трябва да знаят, че поставянето им в помещения
под нивото на терена е опасно и поради това
е абсолютно забранено. Монтирането на тези
уреди трябва да се извършва от специалисти,
преминали специален курс и запознати с
инструкциите за безопасност. Необходимо е
строго да се спазва последователността при
паленето на газовите уреди: първо се поднася огнеизточникът, след което се пуска газта.
Бутилките за съхранение на газ, които използвате трябва да са технически изправни, а тяхното зареждане или подмяна да става само в
оторизирани пунктове.
• Не възлагайте на децата да палят сами
печките, или друга дейност, свързана с използването на различни огнеизточници. Не суше-

те дрехи и други текстилни материали върху
печките.
За безпроблемна експлоатация е необходимо всяка година преди началото на отоплителния сезон да се извършва профилактично
почистване на комините от натрупаните сажди и измазване на отворените фуги. Това се
извършва и по време на отоплителния сезон,
ако са възникнали проблеми като намаляване на „тягата”, изпускане на дим през отворени фуги и други подобни. Горимите отпадъци
и ненужните вещи струпани в подпокривните
пространства следва да се отстранят. Те от една страна са предпоставка за лесно възникване на пожар, а от друга сериозно затрудняват гасителната дейност.
Нека с общи усилия, спазвайки основните
противопожарни правила и норми, да намалим рисковете за нас и имуществото ни.

ПОЖАРНИКАРИТЕ СЪВЕТВАТ

Децата на Драгижево плашиха лошите духове в навечерието на Хелоуин.

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

ОБЯВА

Община Лясковец уведомява, че от
11.11.2013 г. до 27.12.2013 г. стартира процедура на трети етап по набирането на ползватели и лични асистенти за социална услуга
„Личен асистент” по проект „Подкрепа за достоен живот” по предоставянето на
безвъзмездна финансова помощ по
BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи”. Една от
специфичните цели на проекта е да се децентрализира предоставянето на услугата
„Личен асистент”, което до момента е ангажимент на Агенцията за социално подпомагане. Постигането на тази цел може да бъде
изпълнено единствено в условията на партньорство с общините на територията на
страната, чрез ангажиране на общинските
администрации в пректните дейности по
управлението и предоставянето на услугата.
1. За ползватели на социалната услуга
„Личен асистент” могат да кандидатстват хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, отговарящи на едно от следните изисквания:
- лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно
намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;
- лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно
намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ, както и
- лица с по-нисък процент на трайно
увреждане - с установена невъзможност за
самостоятелно обслужване към момента на
оценка на потребностите;
- деца на възраст до 16 години с 50 на сто
и над 50 на сто вид и степен на увреждане
или деца на възраст от 16 до 18 години с 50
на сто степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ или с
установена невъзможност за самостоятелно
обслужване към момента на оценка на потребностите.
2. За лични асистенти по проекта могат
да кандидатстват лица в трудоспособна
възраст, отговарящи на едно от следните изисквания:
- безработни лица;
- трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен
почасов труд;
- неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно
пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.
Лицата, които желаят да бъдат включени
в социалната услуга на територията на община Лясковец подават заявление и изискващите се документи - лично, чрез законния си
представител или изрично упълномощено
лице, по настоящ адрес в общината - партньор по проекта. Кандидатите имат право
да впишат в заявлението си и предпочитания от тях личен асистент.
Кандидат за личен асистент може да
бъде и член на семейството на кандидатп о т р е б и т е л я ( с и н / д ъ щ е р я , р о д ител/попечител/настойник, съпруг/а, съжителстващо на семейни начала лице, друг член
на домакинството), който е в трудоспособна
възраст.
Кандидатите подават заявление и изискващите се документи - лично, или чрез изрично упълномощено лице, по настоящ адрес в общината (района) - партньор по проекта.
Всеки, който е завършил обучителен курс
по сходни програми/проекти, трябва да приложи копие на удостоверение/сертификат
(или декларация - свободен текст, с описание за завършения обучителен курс).
Всеки кандидат има право да впише в заявлението си конкретно лице с увреждане
(или повече), на което желае да бъдат личен
асистент.
Приемът на документи се осъществяваше от 11 до 15 ноември 2013 г. в стая №7 в
сградата на община Лясковец. Предоставянето на социалната услуга започва от 2 януари 2014 г.
Инвестира във вашето бъдеще!
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НАША УЧЕНИЧКА С НАГРАДА СЪВМЕСТЕН СПОРТЕН ПРАЗНИК СИ УСТРОИХА
ОТ СВЕТОВЕН КОНКУРС ЗА ДЕНЯ НА ОБЩИНАТА ЛЯСКОВЕЦ И СТРАЖИЦА
Второкласничка от община Лясковец,
възпитаничка на учителката Кремена Енчева, бе единственият български участник в
световен конкурс, от който момичето получи престижна награда. Международният
конкурс за плакат World Food Day бе организиран съвместно от Организацията за
прехрана и земеделие на ООН (ФАО) и
Организацията на обединените нации
Guild - жени в Рим, Италия. В него участваха деца и младежи от цял свят на възраст
между 5 и 17 години. В централата на Световната организация са постъпили над 5
000 рисунки. На 16 октомври - Световния
ден на прехраната, бяха избрани 10 финалисти в категорията 5-8 години, сред които
е и единственият представител на България - Анита Красимирова Георгиева, ученичка от втори клас на Начално училище
„Никола Козлев”. Ани получи международен сертификат за отличната си работа,
оригинална идея и талант, подписан лично
от Президента на Организацията на обединените нации. Анита е носител на годишната награда на Ротари клуб за ярки ученически постижения и носител на Общинската награда за ученически постижения в областта на изобразителното изкуство за
2013 година.
„Устойчиви хранителни системи за осигуряване на прехрана” бяха във фокуса на
Световния ден на прехраната през 2013 година. „Всеки от нас има силата да помогне
да се променят нашите хранителни систе-

ми. С приемането на питателна храна и намаляване на количеството на отпадъците
ние създаваме, ние можем да помогнем на
нашите хранителни системи да бъдат поустойчиви. Нека бъдем част от световна
промяна, която води до по-здравословно
бъдеще - за себе си и за нашата планета!”

Празникът, посветен
на Деня на общината, 12
октомври, бе отпразнуван
с интересна спортна надпревара, която се състоя в
игралната зала на община
Стражица. Двете общини
си партнират в спорта от
известно време, като подлагат на съревнование
свои отбори. Този път в домакинстването бе ред на
Стражица, но по организацията и финансирането
на спортната проява работиха и двете общини.
В спортната зала се
срещнаха отборите по хандбал при девойките до 13
години. Срещу нашия джулюнски отбор на момичетата от ХК „Владислав-2009” излязоха стражишките девойки от
хандбален клуб „Левски”. Последният е републикански шампион и достойно се представи в борбата, побеждавайки силния тим
на нашите. Освен в хандбална надпревара,
в стражишко представителни тимове на двете общини се впуснаха и във футболно
съревнование. В оспорваната битка по футбол на малки вратички домакините се наложиха над лясковските играчи от ФК „ЛевскиЛясковец”.
Макар, че лясковските спортисти бяха победени на чужда територия, купи и награди

имаше и за победители, и за победени. Наградите връчиха кметиците на Лясковец д-р
Ивелина Гецова и инж. Детелина Борисова,
кмет на община Стражица. Гости на спортното общинско първенство бяха и председателите на общинските съвети Даниела
Арабаджиева и Илиян Маринов, които също
връчиха част от наградите. Специални торти
за отборите бяха атракцията на награждаването. За да засвидетелстват и увековечат
доброто спортно партниране и спортисти, и
организатори, заедно с общинското ръководство, запечатаха събитието в снимка за спомен.

ВАМ, БУДИТЕЛИ НАРОДНИ СПОРТНО СЪСТЕЗАНИЕ СЕ ПРОВЕДЕ
С КОНЦЕРТ ПОД НАСЛОВ „ВАМ,
БУДИТЕЛИ НАРОДНИ” ДРАГИЖЕВЧАНИ
ОТБЕЛЯЗАХА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ
БУДИТЕЛИ
В програмата участие взеха децата от Детска вокална група при читалището и самодейците от клуба на пенсионера „Вяра”. Концертът бе открит с песента „Българе глава
дигнали”. В нея се пее за свободата, която живее в сърцата, делата и в духа на хората, за
нея всеки ден трябва да се борим и да я обновяваме. Поздрав към всички гости и участници отправи Мария Петрова, председател на
НЧ „Развитие-1894” село Драгижево. „Денят
на народните будители е празник, появил се в
страниците на българския исторически календар като ден за преклонение пред духовността и пред всички онези, допринесли за
българското национално, просветно и културно развитие”, подчерта тя. По повод Деня на
народните буд и тел и М .
Петрова изказа и своите
специални поздрави към
Групата за обработен фолклор и нейният художествен ръководител Цветанка Христова за достойното представяне на
Балк анския
ш а м п и о н ат
„Жива вода”
2013 година,
състоял се в град Хисар, където певиците завоюваха сребърен медал, какъвто взе и Стефана Манукян в индивидуалната надпревара.
Настоятелството на НЧ „Развитие-1894”
благодари за финансовата подкрепа на община Лясковец и на всички участници, за техния
ентусиазъм и всеотдайност, с които се гради
културната история на село Драгижево.
ПРАЗНИЧНО УТРО В ДЕНЯ НА БУДИТЕЛЯ
В СЕЛО ДОБРИ ДЯЛ
В ранното утро в деня на народния буди-

Издава Община Лясковец

разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

В СОУ „МАКСИМ РАЙКОВИЧ”

тел, в младежкия клуб
на НЧ „П. Р.
Славейков1903” в с.
Добри дял
к ул т ур н и те
дейци се
събраха, за
да отбележат
празника. На
срещата дойдоха бивши и
настоящи
учители, читалищни дейци и самодейци. Кметът на Добри
дял Виолета Райкова уважи тържеството. Тодорка Илиева разказа спомени от своята
практика като дългогодишен учител в селското училище. На този ден добридялчани отдадоха признателността си към делото на безбройните народни будители, благодарение
на които в селото е съхранена българската
идентичност и са запазени бита и културата.
„Преклонихме се и пред нашите съселяни, дали от своя дух, дали сили и работили за селото ни през годините, онези духовници, учите-

У ч е н и ц и те от
СОУ „М. Райкович”
вече в продължение
на близо две години
работят по Проект
BG05 IP000I – 3.1.06
„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез
въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. Работата на
учители и деца по
проекта започна от
месец януари 2012 г.
и ще продължи до
месец октомври
2014 г. В проекта са
включени ученици
от първи до осми
клас, обединени в 12
групи - 8 в начален
етап и 4 в среден
курс на обучение.
Според изискванията на проекта следобедните занятия са разпределени в три блока - първият включва
организиран обяд, отдих и спорт, вторият е за
самоподготовка, а третият е за занимания по
интереси.
В края на миналата календарна година деца и възпитатели проведоха в рамките на проекта голямо спортно състезание, което нарекоха „Бързи, смели, сръчни”. С цел популяризирането на проекта това състезание се превръща в традиция. То бе подготвено за втори
път и тази година се състоя на 26 ноември в
салона за спорт в корпус І на училището. Надпреварата се състоя във времето за организиран отдих и спорт и бе подготвена и проведена от възпитателите от начален етап, със
съдействието на училищното ръководство.

ли, читалищни дейци и самодейци, които са
били своего рода народни будители, за времето, в което са живели”, каза секретарят на
читалището
гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
Веселина
e-mail: obshtina@lyaskovets.net , web: www.lyaskovets.net
Събева.

Гости от общината бяха председателят на Общински
съвет Даниела
Араба-джиева и зам.
кмета Георги Петров. Те станаха свидетели на спортния
хъс и уменията на децата да се борят за
първото място в
спортните игри. В
съревнованието се
впуснаха четири отбора, чиито имена
бяха показателни за
качествата и бързината на децата - „Ракета”, „Стрела”, „Комета” и „Светкавица”, като във всеки
отбор се състезаваха по 12 състезатели. Журито в състав
Петя Драгнева, Марияна Бъчварова и
Татяна Гърмидолова оцени представянето на отборите по три
критерия: бързина, точност, прецизност. Победител в оспорваната надпревара стана отбор „Ракета”, който вдигна купата. Втори е отбор „Стрела”, а трето място заслужиха „Светкавица” и „Комета”. Всички състезатели получиха медали и грамоти, а от името на общинското ръководство всеки тим се сдоби с нова
топка за игра. Наградите връчиха директорът на училището Николай Кожухаров и
председателят на общинския съвет Даниела
Арабаджиева, приветствайки успешното
представяне на състезателите и сполучливата организация на спортния празник.
В спортния празник се включи и публиката, като в антрактите около 150 деца танцуваха заедно със своите учители.

Приветствие и пожелание да се работи в
дух на разбирателство и взаимопомощ, да се
допринася за развитието на селото, да се
съхранят и оставят на поколенията традициите, поднесе читалищният председател Иванка Костова.

