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П о ч е р в е н а
пътека и под краси-
ва арка минаха за
звездно дефиле
абитуриентите на
лясковския Випуск
2022 година, както
повелява традици-
ята от няколко годи-
ни насам.Понеяде-
филираха зрелос-
тниците отСУ „Мак-
симРайкович“, кои-
то тази година са
две паралелки -
„Софтуерни и хар-
дуерни науки“ и „Ме-
талорежещимаши-
ни и малък и сре-
денбизнес“.

Градусът на напрежението достигна
връхната си точка, когато автомобилни
клаксони оповестиха пристигането на
първите абитуриенти. Вълнението и тре-
петът бяха неописуеми, усмивките и бур-
ните аплодисменти - също.Обяснимопри-
теснени, красиви и атрактивни, младите
хора дефилираха пред многобройната
публика в своята звездна вечер. Не по-
малко от тях се вълнуваха родителите и
близките им. И, макар че еуфорията вина-
ги идва в повече, тази вечер остава специ-
ална и незабравима зацялживот.Не само
заради споделенитемигове и емоции, усе-

щането за единение и тъгата от раздяла-
та, но и защото трудното тепърва пред-
стои.

На сцената кметът на общината д-р
Ивелина Гецова и директорът на учили-
щето Даниела Арабаджиева посрещнаха
порасналитемомичета имомчета с цветя,
плакети, прегръдки и благопожелания
къмвсеки. Класните ръководителинадва-
та класа Здравка Евтимова иПламен Гра-
матиков също дефилираха и споделиха
емоцията със своите пораснали деца. На
сцената всички бяха напътствани от ди-
ректора и кмета, а от името на своите съу-
ченици, благодарност към общинското и
училищното ръководства, към учителите
и родителите, отправи абитуриентката от
XII „А“ класЙоаннаХубанова.

Хубавото време позволи вечерта да не
бъде с нищопомрачена.Следдългифото-
сесии, броене и свиркане, с радост и
усмивки на лицата, тринадесетият звез-
ден випуск наЛясковец отпътува къмсвоя
бали подългия път на зрелияживот.

Тържественият
ритуал по изпращането е ежегоден под-
арък от Община Лясковец към зрелостни-
ците, с който им се подарявамиг на специ-
ално внимание и уважение. Аби
туриентското празнично изпращане за-
почна с огласяване на централния пло-
щад „Възраждане“ с вечните български
песни „Приятели“, „Един неразделен
клас“, „Учителко любима“, „Клетва“ и мно-
го други.

-

ÇÂÅÇÄÍÎ ÁÅØÅ ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÑÊÎÒÎ
ÄÅÔÈËÅ ÇÀ ÏÎÐÅÄÍÀ ÃÎÄÈÍÀ

ËßÑÊÎÂÅÖ ÑÒÀÍÀ ÑÐÅÄÈÙÅ ÍÀ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÍÈ ÈÇÏÚËÍÈÒÅËÈ

Първи национален фолклорен фести-
вал за инструментални изпълнители на
българска народна музика организираха
лясковската Школа за народни инстру-
менти „Потомци“ и местното читалище
„Напредък-1870“, подкрепени от Община
Лясковец. Първото издание на празника
протече при много засилен интерес и
събра инструменталисти от различни кра-
ища на България. Домакин и идеолог на
събитието беше лясковската школа, с
ръководител Стефан Печикамъков. В два

последователни
дни звучаха раз-
личнимелодии, из-
с в и р е н и н а
б ъ л г а р с к и т е
инструменти ка-
вал, гайда, гъдул-
ка, тамбура и дру-
ги. Освен децата
от домакинства-
щия град Ляско-
вец, във фестива-
ла се включиха и
таланти от съсед-
ните градове Г.
Оряховица и В.
Търново, също и
от по-далечнимес-

та като Варна, Пордим,Широка лъка, Габ-
рово, София. Фестивалът успя да събере
много любители и професионалисти в ня-
колко раздела - индивидуални изпълните-
ли, камерни инструментални състави и
оркестри за народна музика в няколко
възрастови групи - деца в начален курс,
средношколци, ученици в горен курс - 8-
12 клас и над 19-годишни. Близо 70 инди-
видуални и групови изпълнения имаше
през двата дни на сцената в Лясковец.
Многообразен бе и репертоарът на из-

В празничния 24 май Лясковец се из-
пълни с усмихнати лица на ученици, учи-
тели, просветни и културни дейци, гражда-
ни, които бяха излезли на централната
улица и площада, за да изпитат вълнение-
то от най-българския праз-
ник. По централната ули-
ца „Трети март“ по тради-
ция премина празничното
шествие на учениците от
двете лясковски училища
- СУ „М. Райкович“ и НУ
„Ц. Гинчев“. Деца от 1 до
12 клас шестваха като но-
сеха знамето на училище-
то, портрети на патрона,
ленти „Отличник“ и развя-
ваха знаменца. Традици-
онно се състоя и тържес-
твен концерт, тематичен с
празника, който протече
пред публика в читалище
„Напредък-1870“. В него
се включи училищният
хор на гимназията, изпълнявайки „Химна
на Кирил и Методий“, с който бе открит
празника. Рецитал „На славянските учите-
ли“ на ученици от СУ „Максим Райкович“

бе представен в прослава делото на бра-
тята Кирил и Методий. Песни и стихотво-
рения в тематиката на всенародния праз-
ник със заглавия „Щом отворя шарената
книжка“, „Буквички“, „Вече мога да чета“,
„Междучасие“, „Настроение“ и други, из-

пълниха децата от двете учи-
лища. С танци се представи-
ха, както клуба на НУ „Цани
Гинчев“ „Буровче“, така и Ма-
жоретния състав при СУ „М.
Райкович“ „Звездички“. Те из-
пълниха за събралите се в са-
лона учители и родители тан-
ците „Вено, Невено“ и „От ве-
кове за векове“. Освен апло-
дисментите на публиката, за
старанието и всеотдайността
си учениците получиха и по-
здравление от кмета наОбщи-
ната д-р Гецова, която им по-
жела здраве, успех в учили-
ще и да пазят и обичат своя
родиезик.

В навечерието на празника на буквите
се състоя голям концерт и в читалището
на село Джулюница. В него със свои из-
пълнения се изявиха малчуганите от
„Сладкопойна чучулига“, които празнува-

ха заедно с по-големите деца от ОбУ „П. Р.
Славейков“. Изявата беше съвместно
организирана и с читалището в селото и
събра много родители и гости. Децата от

детската градина танцу-
ваха като малки калинки,
джентълмени и приятели,
рецитираха стихчета и пя-
ха песни и показаха, че са
готови за първи клас. По-
големите - учениците от
училището развеселиха
публиката с нов прочит на
приказката „Рибарят и
златната рибка“. Имаше
много стихове, песни, тан-
ци и разбира се - футбол.
В края на тържеството
учениците с високи пости-
жения през учебната годи-
на и завоювани призови
места на различни състе-
зания, бяха наградени с

грамоти. От името на общинския кмет д-р
Гецова, поздравителен адрес към про-
светни и културни дейци, към учениците и
децата от Джулюница, поднесе Геновева
Петрова - специалист „Детски градини и
училища“ в общинска администрация.
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Лясковската школа представиха инди-
видуално - Павлина Станчева на кавал,
Никола Симеонов, Калоян Иванов и Ро-
сен Тонев на гайда, Михаела Тодорова на
тамбура, Денислав Йосифов и Ния Илие-
ва на гъдулка. Представено бе и трио гай-
ди, както и камерен състав от струнни
инструменти и оркестър за народна музи-

ка при смесени, който изпълни „Бабакова
ръченица“ и „Балканджийско хоро“.

пълнителите вмузикалнияфорум - овчар-
ска мелодия, ръченици, копаници, хора -
дайчово, еленино, юнашко, пайдушко,
тракийско, странджанско, бистришко, ро-
допско, загорско, грънчарско, зидаров-
ско, добруджански ръченик, пирински ме-
лодии, влашкимотиви имного други.

Кметът на Община Лясковец д-р Иве-
лина Гецова уважи събитието и малко
предида се състои гала-концертът налау-
реатите поздрави участниците и домаки-
ните, и благодари от сърце за идейния за-
мисъл на събитието и за първото успешно
издание на проявата в нашия град. В гала-
концерта се изявиха и малките музиканти
от община Лясковец - ШНИ „Потомци“,
оркестъра за народна музика към горноо-
ряховския фолклорен ансамбъл „Сидер
войвода“, оркестъра при НУФИ „Широка
лъка“ и други. на стр. 2
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Ïðîåêò „Ìîäåðíèçàöèÿ íà Äîìàøåí
ñîöèàëåí ïàòðîíàæ ïðè îáùèíà
Ëÿñêîâåö ñúñ ñúâðåìåííî îáîðóäâàíå”

Музикалният празник в Лясковец има-
ше конкурсен характер и всички бяха оце-
нявани от професионално жури в състав
Димитър Христов - диригент на орке-
стъра за народна музика към БНР, компо-
зитор, преподавател в Национална музи-
кална Академия „Проф. Панчо Владиге-
ров“, Дамян Йорданов - солист в орке-
стъра на Държавен фолклорен ансамбъл
„Тракия“, Пейо Пеев - солист в оркестъра
за народна музика към БНР, композитор и
преподавател в АМТИИ „Проф. Асен Диа-
мандиев“-Пловдив и Красимир Рачев -
преподавател в Национално училище за
фолклорни изкуства „Филип Кутев“ - Ко-
тел.

Така в рамките на фестивалните дни
бе изпълнена една от основните задачи
на музикалния форум - обмяна на опит с
цел съхранение на чистата неприкосно-
вена любов към българската народна
инструментална музика и превръщане на
града ни и читалищната институция в кул-
турно средище, което дава възможност
за среща и изява на талантливите деца
наБългария.

Първи при най-малките кавалджии е
Петко Тошев от В. Търново, при среднош-
колците първа се нареди Павлина Стан-
чева от ШНИ „Потомци“, а при по-
големите ученици най-добър на кавала е
Симеон Костадинов от Габрово. В катего-
рията на професионалистите първо мяс-
то спечели варненецът Божидар Димит-
ров, а при учениците от 8-12 клас - злато-
то е за Венцислав Цегриловски от Широ-
ка лъка.При гайдарите най-добре се спра-
ви в групата на учениците от начален курс
на обучение 1-4 клас Йордан Савов от ОУ
„Патриарх Евтимий“, Варна. При по-
големите с първа награда е лясковското
гайдарче Никола Симеонов, а в групата

гайдари от 8-12 клас най-високо отличие
заслужи Росен Тонев, също възпитаник
на школата-домакин. С първа награда и
професионално изпълнение на гайда е и
Кирил Йорданов от НУИ „Добри Христов,
Варна, а при учениците от групата 8-12
клас с плакет за отличил се участник и зла-
тен медал от фестивала си тръгна възпи-
таник на Широка лъка - Николай Миха-
лев. На гъдулка при най-малките деца с
първа награда е Васил Станоев от Со-
фия. На гъдулка отлично се представи и
наше момиче - Ния Илиева от „Потомци“,
която си поделя златото с още един от-
лично представил се изпълнител -
Александър Георгиев от софийското учи-
лище „Н. Хайтов“. При най-големите гъду-
лари първенец еМарияИванова от също-
то столично училище. При занимаващите
се професионално гъдулари в групата на
най-големите ученици на първо място се
класираха двама възпитаници на НУФИ
„Широка лъка“ - Пламена Пехливанова и
ЛъчезарЙорданов, като последният полу-
чи и плакет за отличил се участник. Най-
добърна тамбура при най-малките учени-
ци е отново възпитаник на лясковската
школа и това е Михаела Тодорова, окичи-
ла се със златото в групата на участници-

те от 1-4 клас. В следващите две възрас-
тови групи най-добри на тамбура се ока-
заха двама музиканти от Габрово - Кало-
ян Минчев и Диана Делуди, а при профе-
сионалистите най-добър е възпитаник на
училището вШирокалъка -СтефанСмил-
ков. За изпълненията на камерните
състави журито отсъди - наградите са за
Трио гайди на лясковската школа, за дуе-
та гъдулки Ива и Зара Желязкови от Со-
фия и за софийската камерна група „Мал-
китешопчета-бобчета“. Камерните съста-
ви на професионалистите взели златото
саТрио „Гайдуница“ иТриоКавалиотПор-
дим. Камерният състав от смесени струн-
ни инструменти на „Потомци“ също си за-
воюва злато, а в категорията на професи-
оналистите първенци са двете камерни
групи наШирокалъка.

Всички участници в националнияфес-
тивал „Потомци“ получиха грамота за
участие, а класираните на първите три
места по раздели, секции, категории, на-
правления и групи заслужиха съответно
златен, сребърен и бронзов медал и дип-
лом за първо, второ или трето място. Наг-
радата за най-малък участник отиде при
малкия гайдар Михаил Топалов от ДЮФА
„Българче“, В. Търново, който бешеиеди-
нствен изпълнител в групата на децата от
предучилищнавъзраст. Излъченабеина-

града за най-добраинтерпретация на пие-
са от Коста Колев и с тази награда при лю-
бителите се окичиха възпитаниците на
лясковската школа „Потомци“, а при про-
фесионалистите Специална такава на-
града бе присъдена на оркестъра от Ши-
рока лъка.Софийският оркестър налюби-
телите „Шопчета-бобчета“ също си
тръгна с първомясто в своята възрастова
група, а при професионалните изпълни-
тели на възрастните наградата отнесе
Оркестъра за народна музика към Фол-
клорен ансамбъл „Сидер войвода“.

От началото намесецмайобщинаЛяс-
ковец реализира проект „Модернизация
на Домашен социален патронаж при об-
щина Лясковец със съвременно оборуд-
ване”, съгласнодоговор за съвместнадей-
ност РД04-14/01.03.2022г. с фонд „Соци-
ална закрила” къмМинистерство на труда
и социалната политика, по Целева про-
грама „Подобряване на материалната ба-
за на Домашен социален патронаж и/или
Обществена трапезария”

Доставката и монтирането на оборуд-
ването ще се осъществят съгласно усло-
вията нафонд „Социална закрила”. В рам-
ките на тази дейност се предвижда заку-
пуване на зеленчукорезачка, комплект с
пет диска, конвектомат с 10 тави и база
под конвектомат с водачи за тави, 50 броя
съдове за пренос на храна на три нива,
три броя тави с подвижни дръжки за по го-
лямо удобство при пренасяне на храната,
три броя тигани с двойно дъно за правил-
но разпределение на топлината, както и
два стелажа от неръждаема стомана с
три перфорирани рафта. Третата основна
дейност е свързана с популяризация на
проекта и изготвяне на обозначителна та-
бела за входана административната сгра-
да, където се помещава кухнята на Дома-
шен социален патронаж, както и разпрос-
транение на брошура за проекта и източ-
ника нафинансиране сред потребителите
на социалната услуга. Времето, в което е
предвидено да протекат дейностите е от
началото на месец май до края на август
2022 година, а общата стойност на проек-
та е 26 200 лв, от които 21 484 лева от
фонд „Социална закрила” и 4 716.00 лева
съфинансиране отОбщинаЛясковец.

Целите нацелевата програма са: обно-
вяване или създаване на подходяща и
ефективна социална инфраструктура;
оптимизиране на условията на труд; оси-
гуряване на съвременно и енергоспестя-
ващо оборудване на Домашен социален
патронаж и обществените трапезарии, ко-
ито имат едни от най-важните публични
функции в условията на кризисната ситу-
ация, пред които е изправено цялото об-
щество. Първата стъпка при изпълнение
на дейностите е формиране на екип за
управление на проекта, който ще се
състои от ръководител и счетоводител с
опит при реализация на проекти. Сфор-
мираният екип ще осигури качествено и
своевременно изпълнение на дейностите
по проекта чрез отчетност, мониторинг и
контрол на всички процеси при изпълне-

ние на закупуване, доставка и монтаж на
оборудването.

Над300 само-
дейци на възраст
от 6 до 91 години
се качиха на сце-
на за третото из-
дание на Регио-
налния преглед
на музикалното
самодейно из-
куство „Пеем и
танцуваме”. Над
40 представяния
на сцена радва-
ха гости и жители
на село Драгиже-
во в празничния
ден, когато мес-
тната църква чес-
тва храмовия си
празник. Тази го-
дина музикалният фест се състоя на връх
празника на селото - Денят на Светите
равноапостоли Константин и Елена.
Освен от Лясковска община, във форума
се включиха и гостуващи песенни и танцо-
виформацииот съседниобщини - отЕлен-
ска, Горнооряховска, Великотърновска,
Свищовска, Златаришка и от по-далечни
краища на България като например фол-
клорната група „Згалевска китка“ от общи-
наПордим.

Трите специални награди, които са
най-високите отличия нафестивалабя-
ха спечелени от състави от Първомай-
ци, Долна Оряховица и Козаревец.
Най-голямата награда на кмета на
Община Лясковец грабнахаЖенска во-
кална група „Севдана“ при НЧ „Ив. Ва-
зов-1893“, с. Първомайци. Наградата
на журито тази година отиде при Група
за народни песни „Авлига“, при ККП
„Здравец“ иНЧ „Земеделец-1899“, с. Ко-
заревец, а наградата на кметство Дра-
гижево заслужиЖенски народен хор за
обработен фолклор при НЧ „Хр. Коз-
лев-1883“, Долна Оряховица. Имаше
награди и за най-възрастен, най-малък
и най-атрактивен участник и за цялос-
тно представяне. Наградите отидоха
при 91-годишния ГеоргиЦоков отЦеро-
ва кория и 87-годишните София Неде-
ва - също от Церова кория и козарев-

чанката Анка Смилкова. Шестгодишните
НиколСтоянова отДрагижевоиМаяСтое-
ва от ДТС „Елбетица“, Г. Оряховица са
най-малките участнички във форума. За
най-атрактивно участие беше награден
Михаил Пашов от великотърновското СУ
„Вела Благоева“. Диплом и награда за ця-
лостно представяне получиха самодей-
ците от Детска фолклорна група „Герга-
на“, Горна Оряховица. На първо място в
категория „Изворен фолклор“ при до 18-
годишните изпълнители е Рая Петкова от
СУ „Г. Измирлиев“, Г. Оряховица, следва-
на от Диляна Тодорова и Владимир Ива-
нов - възпитаницина горнооряховското чи-

След двегодишно прекъсване, драги-
жевчани успяха да възобновят традиция-
та и Регионалният преглед на музикално-
то самодейно изкуство записа още едно
успешно издание. Празникът премина
при засилен интерес и с много емоции на
открита сцена в централния парк в село-
то. Форумът бе открит от председателя на
читалищната светиняМарияПетрова и бе
приветстван от кмета на Община Ляско-
вец д-р Ивелина Гецова. Музикалният
празник се организира от Община Ляско-
вец иместното читалище „Развитие-1894”
и по статут има конкурсен характер.
Изпълненията бяха внимателно следени

от професионално жури, председате-
лствано от доц. Митко Димитров - препо-
давател във ВТУ „Св. св. „Кирил и Мето-
дий“ и членове - хореографът Петър Пе-
търчев и музикалният педагог Мария Пет-
рова. Общо 19 певчески групи, 6 танцови
колектива, 15 индивидуални изпълнители
и два дуета се представиха пред журира-
щата комисия, като повечето солови из-
пълнения бяха на деца, както и 8 от всич-
ки колективи бяха детски танцови и пев-

ческиформации.
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талище „Напредък-1869“. При над 18-
годишните изпълнители първа награда
грабнаха ГАФ „Фолклорен извор“, с. Царе-
вец, община Свищов. На второ място са
изпълнителите от ГОФ „Цветница“, Церо-
ва кория, а трети са певиците от селоДоб-
ри дял - ВГ „Еделвайс“. При певческите
състави за обработен фолклор в групата
до 18-годишни първенците са ДФГ „Герга-
на“, Г. Оряховица, следвани от драгижев-
ската детска група „Китчица“ и на трето
място са мерданските изпълнители от
ДФГ „Калина“. При по-възрастните певци
в категория обработен фолклор първото
място е за Женска вокална група „Орехо-
ва вейка“ от с. Вардим, община Свищов.
Втори еЖенски хор „Родна земя“ отСамо-
водене, а трети са Групата за обработен
фолклор „Зорница“ от село Пчелище. При
индивидуалните изпълнители в групата
на малките певци журито раздаде много
награди. Те са за Александър Денев от
Първомайци, класирал се на първо мяс-
то, две втори места - за Мелиса Ахмедова

от Драгижево и за Стефани Карастоянова
от Поликраище и две трети - за Рая Исян-
кова от Д. Оряховица и Моника Милатова
от Г.Оряховица.При по-възрастните инди-
видуални изпълнители наградата е една и
тя е за Мария Станева от Сливовица.
Първенци при танцовите състави са
„Приключенци“ - детски състав от Г. Оря-
ховица, а на втора и трета позиция журито
нареди долнооряховската „Пъстреница“ и
ДТС „Елбетица“, Г. Оряховица. При надиг-
раването между клубовете за народни хо-
ра първо място си завоюваха ТФК „Елбе-
тица“, втори са „Радомира“ от Церова ко-
рия и трети останаха козаревските тан-
цьори от „Хейбрей“.

Плакети, дипломи, медали и грамоти
бяха връчени на победителите, а за всич-
ки останали участници в прегледа имаше
грамоти за участие. Докато журито оценя-
ваше многобройните изпълнения, певи-
цата Пепи Христозова весели всички при-
състващи на централния площад гости и
драгижевчани.
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народната бито-
ва култура и фол-
клор.

В специално обособената зона в Де-
сетото издание на събора имаше и инте-
рактивни музейни експозиции, свързани
с овцевъдството, пресъздаване на стари
къщни занаяти, обреди, обичаи, сел-
скостопански двор от близо век с различ-
ни домашни животни и инвентар. 270 бя-
ха участниците в Националния конкурс
за детска рисунка „Нарисувай Гергьов-
ден“, като най-добрите творби бяха пока-
зани намясто вДетската творителница.

В рамките на събора се проведе и де-
сетото издание на Национален фолкло-
рен конкурс „Заблеяло ми агънце“, който
тази година бе подкрепен от Министе-
рство на културата. На двете фестивал-
ни сцени се изявиха над 2500 изпълните-
ли в областта на музикалния, словесен и
танцов фолклор, обредите и обичаите.
Голямата награда на фолклорния кон-
курс бе присъдена на Дарина-Наталия
Янева, възпитаник на Школа по народно
пеене „Фолклорна магия“, гр. Варна. За
първи път от името на Министерство на
културата заместник-министърът Юрий
Вълковски връчи и специални отличия
на лауреатите. За формациите, изучава-
щи българските народни хора, имаше го-
лямо „Гергьовско надиграване“. Всички
любители на народните танци, можеха
да се включат в специално организира-
ните хоротеки, а любителите на екстрем-
ните забавления имаха възможност да
летят с балон и да се любуват от високо
на красивата местност и необятните
гледки надПетропавловскияманастир.

По Гергьовден се проведе Десетото
юбилейно издание на Националния
събор на овцевъдите в България. Съби-
тието вече десет години се организира
на поляните околоЛясковскияманастир.
Тази година то протече отново в три дни -
от 6 до 8май.Официалното откриванебе-
ше точно на Гергьовден, като началото
поставиха кукерите джумалии от с. Калу-
герово, Пазарджишко, чийто ритуален
танцбе за прогонване на злите силиимо-
литва за благодат. След тях поляните
край Петропавловския манастир огласи
прочутият смолянски народен оркестър
„101 каба гайди“, а 7-годишната Йоана
Лазарова от Варна изпя „Когато бях
овчарче”. Музиката и традициите на
древните номадски пастири каракачани-
те оживяха в изпълненията на танцовия
състав „Кацандонис“ от Карлово.

Мащабният форум на овцевъдите се
организира от Наци-
онална овцевъдна и
козевъдна асоциа-
ция, със съдействие-
то на Министерство-
то на земеделието
на Република Бълга-
рия, с подкрепата на
Министерство на кул-
турата и на общини-
т е Л я с к о в е ц , В .
Търново и Г. Оряхо-
вица. Съборът се
провежда ежегодно
край манастира „Св.
св. Петър и Павел“
над град Лясковец от
2012 година насам и
е привлякъл досега
над един милион по-
сетители. Съборът
с ъ ч е т а в а н а й -
т р а д и ц и о н н и я
български поминък -
овцевъдството с

Сред гостите бяха министърът на зе-
меделието д-р Иван Иванов, заместник-
министърът на културата Юрий Вълков-
ски, депутати, заместник-областните
управители Соня Будева и Огнян Стоя-
нов, кметовете на Лясковец д-р Ивелина
Гецова и на Велико Търново инж. Даниел
Панов, много представители на браншо-
ви организации и хиляди граждани. Лен-
тата прерязаха организаторът Симеон
Караколев, кметът домакин д-р Ивелина
Гецова, както и министърът на земеде-
лието д-р Иван Иванов. По традиция
кметът надомакинстващата общинаЛяс-
ковец д-р Гецова, приветства с „Добре
дошли“ участниции гости.

Посетителите
на животновъдния
форумможеха да видят различни и инте-
ресни демонстрации с животни, както и
аукциони, като например този на елитни
кочове порода Асаф, състезания по
стрижба, доене, обезкостяване и много
други. Абсолютен фаворит в двете

състезания по ръчна стрижба на събора
стана Бойко Георгиев от Боринци. 19
участници - мъже, жени и деца се вклю-
чиха в надпреварата по ръчнодоене, коя-
то бе спечелена от Йордан Мариянов от

гр. Средец. Две
животни едино-
душно бяха из-
брани от публи-
ката и журито да
носят титлата
„Мистър коч“ -
призът си поде-
лиха кочът Гошко
от породата Чер-
ноглава Плевен-
ска, собственост
на ЕТ „Мони“ с.
Въбел и Коци -
кръстоска между
Асаф и Черног-
лава Плевенска -
притежание на
Веселин Димит-
ров от с. Слънче-
во. На събора
имаше състеза-
ния по майстор-
ско обезкостява-
не на агнета, тег-
лене на товари
от коне тежково-

зи в различни категории, изложба на
Български овчарски кучета и специали-
зиран конкурс с участието на 78 елитни
екземпляра. В състезанията по народни
борби пък се съревноваваха 105 учас-
тника, като на тепиха сили премериха

подрастващи, момчета, момичета и
мъжевразлични категории. В състезани-
ето се включиха и момичетата от клуба
на шампионката Станка Златева, която
лично наблюдаваше представянето им.
Големият победител в народните борби

стана Айлин Кудрет
отШумен, който спе-
чели първо място в
категориямъже над
100 кг. и получи за
наградажив коч.

Истински фурор
предизвикаха и ку-
линарните надпре-
вари и изложенията
на български месни
и млечни продукти
в ю б и л е й н и я
овцевъден праз-
ник . Под мотото
„Българските храни
от български суро-
вини“ се проведе
традиционното и
н а й - м а щ а б н о
българско изложе-
ние на фермерски
продукти от овче и
козе мляко и месо,
а в зони за директни
продажби се пред-
лагаха био храни и
напитки. Дванаде-

сетте производители на млечни продук-
ти, преработващи продукция от своите
ферми, обраха овациите на потребите-
лите. Предлаганите от тях различни ви-
дове пресни и кисели млека, сирена и

кашкавали в зоните за директни продаж-
би, бяха най-предпочитани от посетите-
лите. Гергьовски курбан, кулинарно шоу
„В търсене на изгубения вкус“, демо-
нстрации на различни млечни техноло-
гии, впечатляващи етно възстановки
„ЧифликЪт“, хоротеки, нестинари, на-
родни веселби, концерти с обичани из-
пълнители и народни оркестри и още
много атракции радваха посетителите
през трите дни на събитието. За изглад-
нелите посетители на събора имаше
един тон Гергьовски курбан, сготвен от
Ути Бъчваров, както и демонстрации на
старовремска кухня в шоуто „В търсене
на изгубения вкус“. Нашите кулинарки от
козаревския клуб на пенсионера „Здра-
вец“ за поредна година готвиха вкусните
си специалитети и се представиха блес-
тящо и в юбилейния фестивал, като под-
помагаха майстора на курбана Ути, раз-
сипваха храна за мераклиите и предла-
гаха от баниците си на скъпите гости. В
рамките на овцевъдния събор за поред-
на година се проведе и традиционния
лясковски кулинарен фестивал, в който
среща си дадоха българска и румънска
кухня. Над 250 души преминаха през
щандовете му, като участниците от село
Козаревец и Лясковец направиха 150 ба-
ници и около 120 пататника. Гостите от
Румъния изложиха за дегустиране дели-
катеси, характерни за окръг Телеорман,

където се намира по-
братимения на Ляско-
вец град Виделе .
Всички посетители на
събитието можеха да
опитат румънските
гозби сармале, козу-
нак, мичи, шунка, па-
линк а , вишината ,
свинско филе, бурта
баници. Кулинарният
фестивал се органи-
зира в изпълнение на
проект: „Приказки за
култура, история и
природа”, финанси-
ран по Програма за
т р а н с г р а н и ч н о
с ъ т р у д н и ч е с т в о
„Interreg V-A Румъния
- България 2014 -
2020”, изпълняван от
о б щ и н а В и д е л е
(Румъния) в партньо-
рство с Община Ляс-

ковец. Програмата е съфинансирана от
Европейски съюз със средства от Евро-
пейскияфонд за регионалноразвитие.

Най-голямото пролетно събитие на
открито в страната тази година събра
230 хиляди участници и зрители. То бе
арена на запомнящи се преживявания за
професионалистите в бранша, почитате-

лите на народниябит и творчество, люби-
телите на старовремските кулинарни тра-
диции и на здравословните фермерски
храни. Юбилейното издание на събора
бе истински празник на българското с
много незабравими емоции. В дните му
се проведе най-
мащабното изло-
жение на над 1000
ч и с т о п о р о д н и
овце, кози, лами,
кучета, коне имага-
рета и на едномяс-
то бе събрано раз-
нообразието на
всички автохтон-
ни, традиционни и
редки породи, от-
глеждани у нас.
Край Петропав-
ловския манастир
бе представена и
селскостопанска
техника, оборуд-
ване,фуражи, спе-
циализираналите-
ратура и медика-
менти за животн-
овъдството.
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За радост на деца, родители и учите-
ли, дейностите по проекта приключиха в
рамките на два месеца и малчуганите ве-
че могат да се радват на новите придобив-
ки - съоръжения за пързаляне, катерене и
балансиране, детска къщичка с пързалка,
стълба с парапети, люлка и комбинирано

с п о р т н о
с ъ о р ъ ж е-
ние, две ку-
л и , м о с т,
стълбище с
парапети и
платформа
с ръкохват-
ки, пързалки
и пейки с те-
матични иг-
ри, детска
въртележка,
занимател-
н а и г р а
„ М о р с к и
шах“ и реди-
ца други но-
вости и подо-
брения по
алеи, бордюри, плочи, настилки, които ще
осигуряват безопасни игри и занимания на
открито. С изпълнението на строително-
монтажните работи са осигурени благоп-
риятни и безопасни условия за игра в ДГ
„Радост“, с благоустрояване на 2000 кв.м.
от дворното пространство и са облагоде-
телствани 102 деца на възраст от 3 до 7 го-
дини.

За откриването на новите игрови пло-
щи детска градина „Радост“ посрещна ге-
рои от Вълшебната страна на приказките.
Приказният дворец на децата отвори вра-
ти за всички гости, които се насладиха на

феерията от
изпълнения
на малчуга-
ните от раз-
л и ч н и т е
възрастови
групи. При-
казният бал
бе част от кам-
панията за по-
пуляризира-
не на четене-
то под наслов
„Четем заед-
но“ и бе по-
з д р а в к ъ м
всички гости
при открива-
не на новите
детски пло-

щадки. Талантливите възпитаници на „Ра-
дост“ пяха и танцуваха и пресъздадохалю-
бимите си приказни герои от книжките -Пи-
пи Дългото чорапче, принцеси, феи, Сне-
жанка иджуджетата идруги.

С тържество, протекло под наслов „В
света на приказния бал“, деца и учители от
лясковската детска градина „Радост“ от-
криха обновените площадки в детското си
заведение. Лентата прерязаха кметът на
общинаЛясковецд-рИвелина Гецова иди-
ректорът на „Радост“ ГабриелаИванова.

Проект „Ремонт и благоустрояване на
площадки за игра на открито в детски гра-
дини - град Лясковец”, финансиран по

Програма за
развитие на
селските ра-

йони 2014 - 2020 година, има за цел ре-
монт и благоустрояване на откритите пло-
щадки за игра в трите градски градини.
Първата детската градина, която се сдоби
с нови площадкибе „Радост“, а скоро идру-
гите две „Славейче“ и „Пчелица“, в рамки-
те на същия проект, ще имат модерен об-
лик надетските игрища.

И з п ъ л н и т ел н а с т р о и т ел н о -
монтажните работи е ЕТ „АНИМАТ - Ангел
Ангелов” - гр. София, строителният над-
зор на обекта се осъществява от „ЕвроИ-
нвестКонсулт” ООД - гр. ГорнаОряховица,
а проектант на обекта е архитект Анелия
Димова.
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За празничното настроение на всички
присъстващи се погрижиха самодейките
от група „Авлига“, които изпълниха люби-
ми песни от дългия си репертоар. В
тържеството участва със свое изпълнение
и деветгодишната певица КаринаПавлова
- правнучка на солистката, също гайдарят
Росен Тонев и гъдуларят Денислав Йоси-
фов, а с танци се представи козаревският
клуб за народни хора „Хей брей“.Музикал-
ните си поздрави отправиха и гостите от
Мъжка група „Георги Измирлиев”, Г. Оря-
ховица, деца от Вокална група „Нота
фреш“ към горнооряховското СУ „Георги
Измирлиев“, а гост - изпълнител на фина-

ла на големия концерт беше стражишкият
оркестър „Развитие“ с ръководител
Атанас Костов.

Празникът завърши с благодарности
към спонсорите и всички, подкрепяли през
годините певческата група, с фойерверки
и торта и с „Намногаялета“.

Да уважат празника на
своите колеги присъстваха
председатели на пенсионер-
ски клубове от общината, при-

ятели, съидейници, спомоществователи,
които поднесоха своите почитания, цветя
и подаръци към творците. Почетен гост бе-
ше проф. Тодор Киров - Декан нафакултет
„Музикален фолклор и хореография“ към
Академия за музикално,
танцово и изобразително
изкуство „Проф. Асен Ди-
амандиев“ - Пловдив,
създател на фестивала в
Обединение „Авлига“ и
автор на книга за голяма-
та българска певица М.
Стойчева.

За 25-годишното си съществуване пев-
ците имат многобройни изяви и участия
във фестивали, като печелят престижни
призови места, дипломи и медали и доп-
ринасят за развитието на песенното твор-
чество на местно, общинско и национално
ниво. Ежегодно певците представят нови
песни и участват и печелят наградите на
фолклорни форуми. В репертоара на гру-
пата от 2007г. са включени над 120 загла-
вия на народни песни за обработен фол-

клор. Първият златен медал самодейките
получават през 2011 година на Национа-
лен събор „Авлига пее с песните на Мита
Стойчева”, с. Обединение. Оттогава неиз-
менно групата всяка година участва в пре-
стижния форум в родното село на славея
на северняшката народна песен - народ-
ната певица Мита Стойчева. За честване-
то на 20-тия сиюбилей съставът официал-
но бе именуван „Авлига“ на името на фес-
тивала, от който получават първото си зла-
то. Кръстник на групата тогава става доц.
Митко Димитров - преподавател в катедра
„Музика” на ВТУ „Св. св. Кирил иМетодий“.
От 2011 година Групата и нейните солисти
са завоювали общо 6 бронзови, 10 сре-
бърни и 26 златни медала. В съкровищни-
цата си с награди съставът има и три пла-
кета, четириПриза идвеЛауреатства.

Групата за народни песни от създава-
нето си до 2004 година се изявява на мес-
тно ниво в празници на общността и госту-
ва на населени места от община Ляско-
вец. След 2005 година до днес записва
участия в Национален събор „Балкан
фолк В. Търново“, „Беклемето“ гр. Троян,
„Искри от миналото“ гр. Априлци, Нацио-
нален събор надпяване „Авлига пее с пес-
ните на Мита Стойчева с. Обединение,
участва в гр. ПолскиТръмбеш,Елена, Зла-
тарица, Дряново, Сливен, Арбанаси, „Жи-
ва вода“ в Хисаря, Национален фолкло-

ренфестивал „Фолклорениз-
вор“ в Царевец, Национален
фестивал „Тараклъка пее и
танцува“ село Градище, „Хо-
ро се вие край манастира“ и
„Заблеяло ми агънце“ в Ляс-
ковец, в Севлиево - „С песни-
те на БорисМашалов“, Наци-
онален преглед на хоровете
и групи за народно пеене
„Ганчо Михов“ с. Първомай-
ци, певчески събори в Г. Оря-
ховица, Сливовица, Драги-
жево, Мерданя, Добри дял,
Джулюница, Върбица, Стре-
лец, Правда и във всички
празници от културен и об-
ществен характер в родното
Козаревец.

С голям концерт в салона на козарев-
ското читалище бе отбелязана една важна
годишнина в историята на селото. Коза-
ревчани и техни скъпи гости се събраха, за
да отпразнуват четвърт век от създаване-
то на групата за народни песни в селото.
Групата, която днес носи името „Авлига“ е
учредена преди 25 години от тогавашния
председател на пенсионерския клуб Рачо
Радев. Неин пръв художествен ръководи-
тел е Иванка Павлова - дългогодишна учи-
телка и музикален педагог в селото, като
до 2008 година певческата формация се
нарича Вокална група „Младост”. За пери-
ода 2010 - 2011 неин ръководител е
Атанас Костов. В момента съставът се
ръководи от Аспарух Костов, който е с пев-
ците вече цяло десетилетие. От създава-
нето си до днес групата функционира към
клуба на пенсионера „Здравец” и козарев-
ското читалище „Земеделец-1899“.

Ръководството на клуба на пенсионе-
ра и читалището в Козаревец връчиха за
годишнината на групата плакети, дипломи
за съществен принос в развитието на лю-

бителското певческо изкуство, благода-
рствени грамоти за активно подпомагане
дейността на групата, с което засвидете-
лстваха признателността си, както къмбив-
ши, така и към настоящите представители
на групата и към съвсем новите попълне-
ния. Настоящият солист и председател на
пенсионерския клуб Дочка Габровска бла-
годари, както на спомоществователи за
развитието на състава през годините, така
и на кмета на община Лясковец д-р Гецо-
ва, която подпомага винаги изявите на пев-
ците.

Сред официалните
гости на тържественото
честване на важната го-
дишнина бяха кметът на
общината д-р Гецова, де-
путатите проф. Костадин
Ангелов и Димитър Нико-
лов, секретарят и финан-
систът на общината Ма-
риян Паскалев и Диянка
Бобева, кмета на Козаре-
вец и много други. Те също приветстваха
състава и поднесоха своите почитания
къмпразнуващите.
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