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ОБЩИНСКА ХРОНИКA
1 ноември - 31 декември 2016 година
Уважаеми съграждани,
Отново Коледа и Нова година потропват на
вратите ни, отново идва
с тях и надеждата на
всички нас за по-добри
бъдни дни. Това е времето, възраждащо у нас
порива за доброта, прошка, за вяра в идващото
ново начало. Нека в тези
празнични дни, както и
през всички дни на настъпващата Нова година, бъдем с отворени сърца за радостта и за добротата, за неизмеримото щастие, което ни дават дребните
наглед неща - срещите с близките ни хора и приятели,
с усмихнатите деца и случващото се добро около нас
и в нашия град! Да си пожелаем с труд и сплотеност
да успеем през новата година да направим това, което досега не успявахме, да сбъднем мечтите си за
още по-красив и по-проспериращ Лясковец, за пощастлив живот за нас, за нашите деца и родители.
В навечерието на Новата година да си пожелаем
един мирен свят, изпълнен със светли празници и щедри на успехи делници.
На всички желая здраве, радост, щастие, любов и
благоденствие!
Да бъдат приятни и изпълнени с много веселие коледно-новогодишните празници, да има изобилие от
усмивки и щастливи дни през цялата година, спокойствие в семейните ви огнища, както и много късмет в
постигането на мечтите.
Весела Коледа и здрава и мирна Нова година!

ВЕСЕЛИ
ПРАЗНИЦИ

брой 7 (78), година IX
Уважаеми съграждани,
Щастлива съм в навечерието на новогодишната нощ да отправя към всички
Вас своите най- сърдечни поздравления!
Нека сиянието на празничните дни ни донесе здраве, успех и вяра в бъднините!
Нека Коледната звезда да огрява верния
път във всяко едно начинание, щом в него
гори искрата на добротата и разбирателството, на толерантността! Защото всеки труд в полза на обществото прави
съвместния ни живот по-добър, осмислен
от европейското ни настояще и бъдеще!
Успехите винаги ще ни съпътстват, ако и
занапред имаме амбицията, волята и смелостта да ги постигнем. Броейки последните минути от старата година,
очакванията ни са свързани с надежда за по-добър живот на всеки, за
повече успех и радост във всяко семейство, благоденствие във всеки
дом. Нека здравето и късметът бъдат Ваши спътници, а сърцето и умът
- Ваши съветници!
Да си пожелаем достойно бъдеще за Община Лясковец, пазейки вярата в утрешния ден и носейки ясното съзнание, че просперитета е в
нашите ръце! С всеки изминал ден през предстоящата ни година да се
раждат нови надежди, да запазим ценностите на града си и с още повисоко самочувствие да носим в себе си желанието за по-добро бъдеще! Благодаря на всички, които с труда си допринесоха за просперитета на общината и се надявам, че и през следващата година ще успеем
да сбъднем значителна част от надеждите си за честити дни.
Нека посрещнем Новата 2017 година с надежда и вяра в благоденствието на нашата община, с усмивка и топлина в сърцата ни, да получим като отплата здраве, радост, щастие и много късмет! Да си пожелаем заедно повече стабилност и сигурност, повече човечност и добродушие! Нека има мир и разбирателство във всеки дом!
Пожелавам Ви успешна нова година, изпълнена с добри дела и дарена със здраве! Да е мирна, силна и щедра Новата 2017 година!

д-р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА
Кмет на Община Лясковец

ДАНИЕЛА АРАБАДЖИЕВА
Председател на Общински съвет - Лясковец

КОНКУРСЪТ ЗА НАЙ-КРАСИВА КОЛЕДНА Д-Р ГЕЦОВА НАГРАДИ ПЪРВЕНЦИТЕ
ЧЕСТИТКА ЗАПИСА ДЕВЕТО ИЗДАНИЕ В ШЕСТИЯ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

По традиция
децата на Лясковска община
рисуват и апликират, създавайки най-краси вите коледноновогодишни
картички вече девет поредни години. 196 творби бяха представени тази година. Картичките
са истински произведения на изкуството, направени с много любов и желание
да зарадват получателя. Инициативата всяка
година постига
целта си - в навечерието на светлите празници, именно малчуганите да зарадват с честитките си за Коледа и Нова година нечии сърца. Както и досега, в надпреварата за измайсторяването
на най-красивата картичка, се впуснаха децата от всичките седем детски градини и деца от начален курс на трите училища в Лясковец.
Журиращите специалисти от общинска
администрация избраха най-добрите творения, които са 25 на брой и на специална среща с кмета д-р Гецова те бяха поздравени за
отличното си представяне. Най-добрите 25
от близо 200 художници, получиха грамота и
лакомства от кмета, както и поздравленията
на председателя на общинския съвет Даниела Арабаджиева, на журиращите специалисти от общинска администрация, на учители и родители. Картичките им бяха изпратени с поздрав-послание до президента и ви-

цепрезидента на Република България, до
председателя на парламента, до министърпредседателя, до всички министри, до изпълнителния директор и председателя на
управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България,
както и до областния управител на Великотърновска област. Първите четири найкрасиви творби са картичките на Никол Нинова от ДГ „Славейче”, на третокласничката
Преслава Кирилова от СУ „Максим Райкович”, на Никол Ефтимова и Ирена Гроздева
от ДГ „Радост” - класирали се съответно на
първо, второ, трето и четвърто място.
Всички майстори на коледните честитки
бяха почерпени лично от кмета д-р Гецова, а
за да запечатат спомен от срещата с общинското ръководство, 25-те деца се снимаха заедно с д-р Гецова и с председателя на общинския съвет Даниела Арабаджиева.

Шести по ред конкурс
за литературно творчество сe проведе в Лясковец.
Конкурсът е областен и в
него се впускат поети и писатели, които пишат стихове и проза, посветени на
род, родина, език, на будителите и любовта към родния край. Областният конкурс „Никола Козлев и Цани Гинчев” носи имената
на двамата големи български възрожденци, чиято
творческа съдба неизменно е свързана с родния им град Лясковец. По статут се
провежда през година в навечерието на
празника на народните будители и за
всяко ново издание
творците пишат по
различна тема. Тази година участниците следваха темата „Будителите - вечен факел”. Първоначално литературната надпревара с
учредяването си
имаше статут на общински конкурс, но
през 2012 стана областен. През годините темите, по които пишеха авторите
бяха „Лясковец средище на будители”, „По възрожденските пътеки”, „Искрите в
родовата памет”, „Извори на непреходното“,
„Вам, будители - възхвала”, но основно
съвременниците трябваше да отдадат чрез

творчеството си почит към
Никола Козлев и Цани Гинчев, по които стъпки вървят
днешните поети и писатели. Участниците се състезават в два раздела - „Поезия” и „Проза”, като се разпределят в две възрастови
категории - учащи се и
възрастни. Представените
творби могат да бъдат до
три броя от автор, като важно условие е да са непубликувани до сега и да не са
участвали в други конкурси.
По статут прозаичните
имат ограничение в обема произведенията не трябва
да надхвърлят три печатни
страници.
Тази година петчленно
жури с председател Цанко
Стефанов - експерт от областна администрация, оцени общо 31 творби, постъпили за
конкурса. Освен награди за първо, второ и
на стр. 2

Общинска хроника

ЛЯСКОВЕЦ

стр. 2

Д-Р ГЕЦОВА НАГРАДИ ПЪРВЕНЦИТЕ
16 МЛАДЕЖИ ПОСТЪПИХА НА В ШЕСТИЯ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС
РАБОТА В ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

BG05M9OP001-1.002-0071-C01 „Активни за нашия регион”
проектът се финансира по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., с финансовата подкрепа на
Инициатива за младежка заетост и Европейския социален фонд

Млади хора постъпиха на работа в Община Лясковец. В средата на ноември 16 младежи подписаха своите трудови договори, като тяхната продължителност на заетост е за
период от 6 месеца. Четири от лицата остават на работа в Лясковец, едно ще работи в
Джулюница и 11 в Добри дял. Младежите ще
отговарят за поддръжката, почистването, поливането, стопанисването, озеленяването
на паркове, градини и обществени зони за отдих на територията на община Лясковец.
В процес на изпълнение бяха идентифицирани лицата от целевата група, които преминаха мотивационно обучение с продължителност 16 учебни часа, разпределени в два дни и то целеше да предостави знания за изискванията и тенденциите на паза-

ра на труда и изграждане на
умения за себеизследване
и себеутвърждаване.
След провеждането на
мотивационното обучение,
за лицата от целевата група
се проведе професионално
обучение по професия „Работник в озеленяването”,
специалност „Озеленяване
и цветарство” с хорариум
300 часа. На успешно преминалите изпитите по съответната професия бяха
връчени свидетелства за
професионална квалификация.
Заетостта на лицата е осигурена по проект „Активни за нашия регион”,
Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ №
BG05M9OP001-1.002-0071-C01, по процедура BG05M9OP001-1.002 - „Активни”. Водеща организация е „ЕВРИКА 3М” ЕООД, в партньорство с Община Лясковец и Община
Върбица.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд.
„ЕВРИКА 3М” ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящият документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на
Европейския съюз или Министерството на труда и социалната политика.

от стр. 1
трето място, журито определя и кои да носят
Специалната награда на областния управител и тази на кмета на Община Лясковец. Както всяка година, призьорите получават своите отличия на официална церемония в Деня
на народните будители - 1 ноември, която се
състоя по време на празничния концерт на
изпълнителите от читалище „Напредък1870”. Концертът започна с певческите изпълнения на вокална група „Бели ружи” с
ръководител Добринка Стателова, след което д-р Гецова поздрави всички присъстващи
с най-българския празник. Тя и председателят на журито връчиха наградите на отличените в конкурса. Голямата награда на кмета
на Община Лясковец в тазгодишното издание на конкурса бе присъдена на Валентин
Ангелов от горнооряховската литературна
група „Асен Разцветников” за стихотворението му „Българи”, а Специалната награда на
Областния управител отнесе лясковската поетеса Галина Москова, член на местния литературен клуб „Вдъхновение”. Тя спечели престижното отличие със стихотворението си
„До кръв и след пепел”.
Всички останали призьори получиха от др Гецова предметни и парични награди и грамоти. Най-малката наградена в конкурса ученичка тази година бе второкласничката Виктория Ангелова от НУ „Цани Гинчев”, написала есето „За Цани Гинчев и за мен”. При
по-големите ученици в раздел „Поезия” съответно на първо, второ и трето място са стиховете, посветени на будителите, които напи-

саха Маринела Люцканова, Надежда Стоянова и Йордан Стоичков. В раздел „Проза”
наградени за своите есета са Габриела Кондева, Маринела Люцканова и Белослава Маринова - всички възпитаници на СУ „Максим
Райкович”, град Лясковец.
В раздел „Поезия” за възрастни първо
място получиха стиховете на лясковчанката
Валя Петрушева „Шепотът в кръвта” и „Камбаните, когато замълчат…”. На второ място
се класира Николинка Маринова с творчески
псевдоним Лина Марини от Горна Оряховица, написала стихотворението „Българските
читалища” по повод 160 години от основаването на първите български читалища и началото на читалищното дело в страната ни. С
трето място бе отличена горнооряховчанката Тодорка Ефтимова за творбата й „Огъня
вековен”. В раздел „Проза” пътеписът на Галина Москова „Петропавловската обител” заслужи първо място, а второ получи историческият разказ на Димитър Панайотов „Мечтата на един българин”.
След приветствията и награждаването
на отличените в областния конкурс, за доброто настроение на всички се погрижиха
възпитаниците на лясковското читалище Танцова школа „Ритъм” с художествен ръководител Валя Атанасова, ДВГ „Звънчета” и
музикални изпълнения на пиано от Школата
по музика с ръководител Мария Петрова,
Детски танцов състав „Лудо младо” с ръководител Йордан Зангов, както и гостизпълнителя на вечерта - музикален дует
„Тюркоаз”.

В ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА ТОПЪЛ
МИГ„ЛЯСКОВЕЦ - СТРАЖИЦА” ПОЛУЧАВА ОБЯД ЗА БЕДНИТЕ ДО КРАЯ НА ЗИМАТА
4,5 МИЛИОНА ЗА НОВАТА СИ СТРАТЕГИЯ

Местната инициативна
група „Лясковец - Стражица” получи финансиране в
размер на 4,5 млн. лева за
реализация на единствената в цялата Великотърновска област одобрена Многофондова стратегия за
местно развитие. След
успешно реализираната
стратегия през предходния
период с усвоено над 97%
финансиране по 10 мерки
за местни проекти в сферата на земеделието, бизнеса, подобряване на инфраструктурата, местното
културно и природно наследство, местната инициативна група се
утвърди като успешно публично-частно партньорство, което ще продължи да финансира проекти на територията на общините Лясковец и Стражица. Одобреният бюджет на
Многофондовата стратегия включва близо 3
милиона лева, осигурени от Програмата за
развитие на селските райони и 1,5 млн. лева
одобрен бюджет от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“. Финансирането на стратегията е по подмярка 19.2
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие”, на мярка 19 „водено от общностите
местно развитие” от Програмата за развитие
на селските райони 2014-2020 г.
Най-голям процент финансиране е предвиден за земеделските производители чрез
подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и за подкрепа на бизнес-проекти
чрез подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа
на неземеделски дейности”. На следващо
място с висок процент финансиране са проекти за дребномащабна и туристическа инфраструктура, където основен получател на
средства са местните власти. Чрез включването на подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното насле-

дство на селата“ се осигурява ресурс за финансиране на проекти на читалища и неправителстевни организации от всички населени места на двете общини.
Чрез осигурените 1,5 милиона лева от
ОП „Развитие на човешките ресурси“ ще
бъдат финансирани и реализирани 8 проекта в 4 подмерки „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец
и Стражица, „По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в икономиката на
двете общини“, „Социални иновации за активно социално включване“ и „Насърчаване
развитието на местна социална икономика и
нови работни места в социални предприятия“.
Финансирането на Мултифондовата
стратегия е за периода от 2016 г. до 2023 г, като се предвижда и осигуряване на допълнителен бюджет от 970 000 лева за покриване
на административните разходи на публично-частното партньорство, активно ангажиране на местната общност, подкрепа за развитие на местен капацитет за разработване
и управление на проекти за период от 7 години. Потенциални бенефициенти на проекти
по мултифондовата стратегия са двете общини - Лясковец и Стражица, земеделските
производители, малки и средни предприя-

На 30 септември 2016 година бе подписан анекс между
Агенция за социално подпомагане и Община Лясковец, с който бе удължен срока на проект
„Осигуряване на топъл обяд в
Община Лясковец“ до 30 април
2017 г. Първоначално подписаният договор предвиждаше
предоставяне на топъл обяд само за 5-те месеца на летния период - от 16 май до 30 септември 2016 г. С подписването на
анекса, дейностите ще обхванат и зимните месеци 1 октомври 2016 - 30 април 2017 година. Предоставянето на топла
храна за нуждаещите се социално слаби граждани, се реализира с подкрепата на Фонда за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица по
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.
Общата стойност на проекта след подписване на анекса възлиза на 26 939.44 лева, в т.ч. 24 490.40 лв. за закупуване на хранителни продукти, 1 224.52 лв. за режийни
разходи и 1 224.52 лв. за съпътстващи мерки. Капацитетът на обществената трапезария остава както до сега непроменен - топъл
обяд получават 44 лица. Проектът продължава да се реализира на територията на
град Лясковец и селата Джулюница, Козаревец, Мерданя и Добри дял. В петото общинско село Драгижево към настоящия момент
не се предоставя топъл обяд поради липса
на нуждаещи се лица там. За всеки един бенефициент е осигурено меню, състоящо се
от супа, основно ястие, хляб и десерт.
В рамките на изпълнението на услугата,
екип от социални работници ежемесечно про-

дължава да предоставя и съпътстващи мерки на бенефициентите, изразени в здравни
консултации, консултиране за възможностите за ползване на други социални услуги,
предоставяни на територията на общината,
включително и такива, финансирани по ОП
РЧР 2014 - 2020 г., консултации за ползването на административни услуги, за управлението на семейния бюджет и др.
Потребителите обхващат най-бедните и
нуждаещи се лица, измежду следните целеви групи: лица и семейства на месечно подпомаган по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото си или
труда си и получават пенсии в минимални
размери - за осигурителен стаж и възраст, за
инвалидност, наследствени пенсии, пенсии,
несвързани с трудовата дейност.

тия, НПО, читалища и социални предприятия.
Припомняме, че в периода 2011 - 2015 година, МИГ Лясковец - Стражица, като единствената действаща на територията на област Велико Търново стратегия, успя да финансира 52 проекта по Програмата за развитие на селските райони, благодарение на което беше подобрено качеството на живот на

територията на двете общини, беше променен облика на 7 села, чрез проекти на бизнеса бяха създадени нови работни места и бяха реализирани иновативни проекти за развитие на биологична лозарска ферма, мини
фотоволтаична централа, мобилни здравни
и социални услуги, културни иновации - артцентър, открита сцена на изкуствата и опазване на лясковската иконопис.

ЛЯСКОВЕЦ

Общинска хроника

стр. 3

20 ГОДИНИ ПЕВЧЕСКА ГРУПА ОТБЕЛЯЗАХА В СЕЛО КОЗАРЕВЕЦ

В навечерието на Деня на народните будители в лясковското село Козаревец се
състоя голям празник от културния календар
на селото. По повод 20 години от създаването си, певческата група на село Козаревец
подготви празничен концерт, състоял се в
местното читалище. Групата е създадена
през есента на 1996 по идея на тогавашния
председател на пенсионерския клуб Рачо Радев и под ръководството на козаревчанката
Иванка Павлова - дългогодишна учителка и
музикален педагог. До 2008 година носи името Вокална група „Младост”. За периода
2010 - 2011 неин ръководител е
Атанас Костов. В момента
съставът й наброява 17 самодейци, имащи щастието да
бъдат ръководени от младия
Аспарух Костов, който е с певците от 2012 година насам. Вече две десетилетия съставът
функционира към клуба на пенсионера „Здравец” и козаревското читалище „Земеделец1899”. Да уважат празника на
своите колеги присъстваха
представители на читалища и
пенсионерски клубове от общината, които поздравиха самодейците за постиженията им
през годините. Официални гости на тържественото честване
бяха кметът на общината д-р
Гецова и Клавдия Ганчева - депутат от ПГ на
ГЕРБ, общинския съветник Ралица Рашева,
много представители на местни фирми и
организации.
Приветствие към групата отправиха д-р

Гецова и Клавдия Ганчева като
пожелаха на певиците и техните ръководители да продължават все така с обич и сърцатост
да се раздават на своите почитатели, да предават на младите нестихващия си ентусиазъм, бодър дух и любовта към
българския фолклор. За своя
празник певците зарадваха гостите си с китка от фолклорни
песни от своя репертоар. В програмата за юбилея се включи-

ха и децата от козаревската ДГ „Детелина”,
танцов фолклорен клуб „Балканика”, клуб по
спортна акробатика „Джим денс” и Мъжка
певческа група „Георги Измирлиев” от
съседна Горна Оряховица и гостите от Габ-

рово - Вокална група за стари градски и народни песни „Настроение”. На своя юбилей
групата за обработен фолклор бе именувана с името „Авлига”. Ритуалът по кръщението извърши йеромонах Димитър, а кръстник
стана доц. Митко Димитров, преподавател в
катедра „Музика” на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, който бе дарен, както обичаят го изисква, с кърпа, пита, кокошка и вино.
За 20-годишното си съществуване певците имат многобройни изяви и участия във
фестивали, като печелят престижни призови
места, дипломи и медали и допринасят за
развитието на песенното творчество на местно, общинско и национално ниво. Ежегодно
певците представят нови песни и участват и
печелят наградите на фолклорни форуми като „Искри от миналото”, провеждан в
Априлци, Националния фолклорен събор

„Авлига пее с песните на Мита Стойчева”,
във „Фолклорен извор” в Царевец, в „Балкан-фолк” във Велико Търново, „На мегдана”
в с. Писарево. Групата е участник и във всяко
издание на Петропавловския събор на народното творчество и в редица концерти от
общинско и местно значение, както и във
всички кулинарни празници, организирани в
региона и общината ни, по време на които
представят тематични песни. За 20-те творчески сезона до днес, Групата и нейните солисти са завоювали 10 златни, 5 сребърни и
4 бронзови медала. Съставът е носител на
званието Лауреат и удостоен с Приз.
Ръководствата на клуба на пенсионера и
читалището връчиха за годишнината медали на всички самодейки, минали през редиците на групата за 20 години, а живите останали основатели бяха удостоени със статуетка-символ на музиката. За партньорите си
през годините, в знак на благодарност, организаторите направиха с много любов сувенир-колаж със снимки на групата. Настоящият солист и председател на пенсионерския
клуб Дочка Габровска благодари, както на
спомоществователи за развитието на състава през годините, така и на кмета на община
Лясковец д-р Гецова, която подпомага изявите им и стимулира тяхната работа.
Аплодисменти заслужи и човека, който винаги стои зад състава и неотлъчно е с него по
време на всички изяви - кметът на селото и
председател на читалището Парашкев Парашкевов.
Празникът завърши подобаващо за юбилей, с разрязване на торта с емблемата на
групата - подарък от Ралица Рашева, управител на комплекс „Лесопарка”.

НОВИ ШЕСТ ОТЛИЧИЯ ЗА НАШИТЕ БАЛЕРИНИ СЪСТЕЗАНИЕ „МАМА, ТАТКО И АЗ” СЕ
ПРОВЕДЕ В СУ„МАКСИМ РАЙКОВИЧ”

Ляск овският балет
„Ритъм” при НЧ „Напредък1870” спечели много награди в престижен танцов
форум. Възпитаниците на
Валя Атанасова записаха
участие в XVIII Национален конкурс „Празник на
танца - Варна 2016”, състоял се на 19 ноември. В морската столица нашите балерини показаха класа,
иновативност и творческа
енергия, а резултатът е
две първи, две втори и две
трети места. Конкурсът се
проведе в Двореца на културата и спорта, зала „Конгресна”, организиран от
Община Варна, Фонд „Култура” и Народно читалище „Христо Ботев 1928” - гр. Варна.
Танцовият форум е създаден през 1999 г.
като „Празник на модерния балет”. Оттогава
се провежда ежегодно и целта му е да даде
среща на талантливи представители на сценичното танцово изкуство, да популяризира
творчеството на танцово-артистичните групи
и артисти и да създаде условия за общуване
и творчески контакти. Конкурсът се провежда
в категориите съвременни танци, характерни
танци и класически балет в четири възрастови групи.
Нашите балерини участваха и в трите категории, в конкуренция с още над 20 танцови

формации, като Лясковец бе представен от
големите момичета в трета възрастова група
14-17 години. Балет „Ритъм” спечели първо
място в категория класически балет с танците „Валс на Синия тих Дунав” и „Моите обувки”. Вторите места са за съвременни танци
- за танц „Вода” и танц „Летете птици”. При характерните танци балерините имат две трети
места - за „Цигански танц” и за „Катерино моме”. На нашите момичета журито връчи купи
и грамоти, като прецизно оценяваше техническото ниво на изпълненията, артистичността на балерините, костюми, музикалност
в хореографията и танцуването, хореография и самото изпълнение.

На 21 ноември в СУ
„Максим Райкович” беше отбелязан Денят на
християнското семейство. Този празничен
ден мина под мотото
„Мама, татко и аз” спортно състезание,
подготвено с желание и
ентусиазъм от преподавателите в начален
етап.
Всички заедно - ученици, родители и техните преподаватели,
изпълнени с много емоционални преживявания, положителен заряд и веселие, отбелязаха прекрасния християнски празник. Този
ден бе повод учителите
на децата и техните родители да покажат колко много ги обичат и
колко много означават те за тях.
Състезанието премина при много оспорвана игра и от страна на децата и техните родители, някои от които показаха завидни уме-

ния в контакта си със своите деца, а това беше и
целта на преподавателите - да създадат зареждаща и емоционална атмосфера на фона
на музика. Освен в спортни игри, малчуганите се
включиха с мама и татко
в много танци и народни
хора. В края на празника, авторитетно жури с
п р ед с ед ател д и р е кторът на гимназията Даниела Арабаджиева, обяви, че всички отбори са
победители, присъждайки предметни награди и
лакомства. Имаше много послания за доброто и
семейството, защото семейството е свято и в него децата трябва да
бъдат щастливи, да
бъдат прегръщани, да
бъдат обичани, да се радват на любовта на
родителите си, но и да се научат да бъдат
добри, толерантни и отговорни граждани на
обществото ни.

НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ СЪБРА УЧИТЕЛИ В ЛЯСКОВЕЦ
от стр. 4
за продължаване на професионалното развитие като стратегия за подобряване на училището чрез мобилизиране на огромния неизползван потенциал на учителите като лидери на иновациите. Същевременно учителите имат възможност да изследват своите
ценности, убеждения и цели, да развиват собствено виждане по отношение на методите
за подобряване на практиката си и да създават и прилагат собствени стратегии за професионална промяна и постигане на успех.
Лидерството е замислено като ключово измерение на ролята на учителите, независимо от останалите специални роли и отговорности в организационните структури на училищата. То не е лидерство в смисъла на роля, позиция, статус, власт, но включва ли-

дерско поведение като: влияние и пример,
вдъхновяване, инициативност, подкрепа, отговорност и стимулиране на поведение на
учене през целия живот и оценяване и насърчаване на полезно поведение. Инструментите, които се ползват в рамките на модела са свързани с получаване на професионална обратна връзка, подкрепа, умения за
самонаблюдение и рефлексия, личностно и
професионално развитие, както на всеки
учител, така и на учителската общност.
По време на четвъртия фестивал в Лясковец екипите направиха ретроспекция на
изминалите 5 години от съвместната си дейност, обсъждаха що е качествено образование, визията на водещите образователни
системи за качество, ролята на учителя и
другите заинтересовани страни за постига-

не на качествено образование, водиха дискусия как да подобрят имиджа на учителите
в тяхното училище, детска градина, общност. Всеки екип си избра държава, за която да се подготвя. СУ „М. Райкович“, избра
Италия, ДГ „Звънче“, гр. Враца - Китай, СУ
„Емилиян Станев“ гр. Велико Търново - Белгия, Индия, Германия, СУ „Вела Благоева“ САЩ, СУ „Гео Милев“ Варна - Полша и Малта, ОДЗ „Звънче“ гр. Враца - Англия и Швеция, а ДГ „Приказка“, гр. Варна - избра Южна
Корея. Учителите представиха и проучването си „Образът на учителя в литературата, в
медиите, в очите на родителите, във филмите, в очите на учениците, в обществото, сред
колегите, във фолклора“. Домакините от Лясковец представиха Подхода „Реджо Емилия“
- Италия . Това е образователна филосо-

фия, фокусирана върху предучилищното и
начално училищно образование. В центъра
на философията стои естественото развитие на децата, както и близкото им отношение към средата. Философията на „Реджо
Емилия“ се базира на определени принципи:
децата трябва да имат някакъв контрол
върху насоките на своето обучение, трябва
да могат да учат чрез опита, като осезават,
движат се, слушат, виждат и чуват, трябва да
имат възможност да изграждат своите отношения с други деца и околния свят и да имат
множество възможности да изразяват себе
си. В края на конференцията си всички заедно планираха нови клубни инициативи, дадоха идеи за партньорства, съвместни проекти, статии, уеббазирани обучения и бъдещи
срещи.
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НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ СЪБРА УЧИТЕЛИ В ЛЯСКОВЕЦ
кметът-домакин д-р Гецов а , д и р е кторът на училището Даниел а А р а ба джиева и Марияна Георгиева - национален консултант на „Активно учителство”. През
вто р и я д е н
гостите разгледаха забе-

Четвърти Национален
фестивал на клубовете по
Активно учителство се проведе в Лясковец. Двудневното събитие събра над 50
участници от различни градове, като домакин беше нашето училище СУ „Максим
Райкович”. Освен учители от
8-те учителски клуба, гости
на фестивала бяха и представители от Фондация
„Отворено общество”, гост
от регионалното управление на образованието Боянка Димитрова - старши експерт обществени науки и
гражданско образование,
както и учители от Панагюрище и Бургас. В първия ден
при откриването, участниците в учителската
среща бяха поздравени от мажоретния
състав и вокална група „Синигерчета” при
СУ „М. Райкович”, а приветствия поднесоха

лежителностите на града - Петропавловския
манастир и Музея на гурбетчийското градинарство, запознавайки се с историята на Лясковец, с градинарството и лозарството и

опитвайки от местните вина
в единствения по рода си в
България музей на градинарите.
Моделът „Учителско лидерство” се прилага в
България от 6 години, като
ментор на работата в учителските клубове е проф.
Дейвид Фрост от Университета в Кеймбридж. Учителите от години работят заедно
с представителите на
Институт „Отворено общество” и с колеги от Международната мрежа на водещите учители, подкрепяна и развивана от проф.
Фрост в повече
от 10 европейски страни. В резултат на прилаганата методика и
подход за насърчаване на водещата роля на учителите за подобряване работата в училище и за
повишаване качеството на образователните резултати, в България функционират 8 клуба на активни учители - по два в градовете Велико Търново и Враца, три в
морската столица Варна и нашият при СУ „Максим Райкович” град
Лясковец. От 2012 година клубовете провеждат ежегоден Национален фестивал, на който се дискутират въпроси, свързани с видовете подкрепа и обратна връзка
за професионално развитие на
учителите, стандарти за учителската професия, включването на
родителите, приоритетите в образователните политики, новият закон за училищното и
предучилищното образование, приоритети в
бъдещите образователни проекти в про-

грамния период 2014-2020 г. и др. Всеки фестивал има и своето мото. Тази година в Лясковец четвъртото му издание протече под мотото „Активността е ключът”, а през годините
той е преминавал под наслов „Ние не чакаме супермен”, „Образованието е това, което
дава свобода”, „Защо-то съм учител?!”.
СУ „Максим Райкович“, град Лясковец е
част от европейската мрежа „Международно
учителско лидерство“ oт 2010 г. Учитeлитe
cпoдeлят coбcтвeни идeи зa пoдoбpявaнe нa
paбoтaтa c yчeницитe, квaлификaциятa нa
пepcoнaлa, paбoтaтa c poдитeлитe, paзвитиeтo нa yчилищeтo и нa cъздaдeнaтa
интepнeт-бaзиpaнa пpoфecиoнaлнa
пeдaгoгичecкa мpeжa.
Моделът позволява учителите да станат
откриватели на успешни практики, да разработват свои методологии за преподаване и
да откриват нови форми на партньорство с
родители и общественост. Учителското лидерство дава възможност да се преодолеят
ограниченията на традиционните подходи
на стр. 3

ТРИ НАШИ УЧИЛИЩА ОТБЕЛЯЗАХА ПАТРОННИЯ СИ ПРАЗНИК

Основното училище в Джулюница отпразнува своя патронен празник. То носи
името на възрожденския поет и учител Петко
Рачов Славейков. Малко преди патронния
празник, се проведе среща-разговор с бивши директори на училището - господата Игнатов и Йорданов. Срещата бе инициирана по
идея на участниците от групата „Уча и се забавлявам с компютър”, с ръководител Снежана Колева. Дългогодишните учители и директори на училището разказаха на децата
интересни и любопитни факти от историята
на училището и селото - къде е била първата
сграда, кои са били първите учители и директори, както и за личността на известния
джулюнски поет Цоньо Калчев. Впечатляващите разкази, любопитните истории и старите снимки предизвикаха голям интерес у децата и съвсем спонтанно, се роди идеята, заедно с бившите директори, децата от групата да изработят кратка история на училището в електронен вариант. За целта всички заедно трябва да издирят и подготвят снимки и
факти от историята на училището от създаването му до днес. Тази интересна среща за

Издава Община Лясковец

разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

развоя на просветното
дело в Джулюница, официално даде старт на
дейността на училищния компютърен клуб.
Какво ще се случи понататък и какво ще учат
бъдещите програмисти
и информатици под
ръководството на учителката си Снежана Колева, очакват да видят и
родители, и учители.
Кулминацията на училищния празник, посветен на
патрона
Д я д о
Славейков, беше организирания голям концерт, в
който се включиха възпитаници на школото от всички
класове. Той се проведе в читалището и протече с песни,
танци, артистични прояви,
драматизация и поетични изпълнения като Славейковата
поема „Изворът на Белоногата”, с които учениците представиха своя талант и любознателност. Поздравления
към всички тях отправиха директорът на училището Даниела Христова и кметът на общината д-р Ивелина Гецова, а найотличените ученици в различните области и
науки, получиха грамоти за постиженията
си.
Другото наше училище, което чества този месец патронен празник бе НУ „Цани Гинчев”. Ученици и учители и в това училище изпъстриха дните на патрона с много смях, забавления, любознателност и културни и
спортни инициативи. Голяма радост за всич-

ки бе дошлата в навечерието на празника новина, с която бе оповестено, че училището получава голяма награда от BG Бъди активен.
Лясковското НУ „Цани Гинчев” е учебното заведение,
удостоено с първа награда,
висока парична премия и
приза „Най-активно училище в България” за събитието „Из Лясковец с велосипед“, което включваше разнообразни спортни и природозащитни инициативи по

време на кампанията Now We Move. За активните учители и ученици свидетелства и
цялата поредица от инициативи, посветени
на патронния празник - викторини, състезания, крос, среща на родители, учители и бивши възпитаници на училището с историка
проф. Христо Глушков и много други. Предстои и грандиозен концерт, който възпитаниците и техните преподаватели подготвят и
който е посветен на 110 години училище „Цани Гинчев” и
гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
200 години
e-mail: obshtina@lyaskovets.net , web: www.lyaskovets.net
училищно

дело в Лясковец.
Патронният си празник отбелязаха и
възпитаниците на НУ „Никола Козлев”. Деца
и учители посрещнаха именния ден на своя
патрон с открит урок на тема „Свети Николай
- грижата за другите” с участието на гостлекторите отец Добромир Димитров и доц.
Светлозар Влайков от катедра „Историческо
и практическо богословие”, Православен богословски факултет към Великотърновския
университет „Св. Св. Кирил и Методий”.
Спортен празник, изложба от рисунки, литературен конкурс в чест на Никола Козлев,
както и засаждане на дръвчета, бяха събитията, белязали седмицата на патрона тази година. Мероприятията приключиха с Ден на
отворените врати, поднасяне на цветя на паметната плоча пред родната къща на поета,
на гроба и паметника му. На последната ученическа изява децата бяха поздравени от
своя директор Петя Короткова и от кмета д-р
Гецова, връчени бяха на победителите в конкурсите грамоти и награди, а вечерния им
концерт под наслов „Свято пазим своето минало, творчески съзиждаме настоящето, с
надежда за по-добро бъдеще” сложи край на
богатата празнична програма, посветена на
поета-революционер и наш съгражданин Никола Козлев.

