
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИНИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Гордеем се с миналото - живеем за бъдещето!
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Там, където се целуват Балкана и
равнината, е разположено китното град-
чеЛясковец. Ако дадемпростор на въоб-
ражението,ще си представим, че то е ро-
дено от целувката на вечния български
Балкан и вечната Дунавска равнина. Те-
зи думи на нашият съгражданин, писате-
ля Стефан Поптонев ни изпълват с чу-
вство на гордост и радост, че това е наши-
ят град.

На 15 март се навършиха 127 годи-
ни от обявяванетому за град, но коренът
на Лясковец е дълбоко вплетен в древ-
ността, във времената на траките и сла-
вянобългарите. Землището ни пази сле-
ди от стъпките и диханието на далечни-
те ни прадеди. Писмен документ, в който
се говори за Лясковец, е един турски
ферман, издаден от султан Мурад ІІ на
16 юли 1810 г. Той е повторение на фер-
мана на Сюлейман І от 1538 г. за четири-
те съседни селища - Лясковец,
Арбанаси, Горна Оряховица и Долна

Оряховица. През 1538 г. султан Сюлей-
ман І подарил тези села на своя зет - ве-
ликия везир Рустем паша. За тази цел,
той издал специален ферман, който
след това не един път е преповтарян от
другите султани. В него се посочва, че
“раите-християни, които са живели и жи-
веят в тези села и махали, да се призна-
ват и занапред свободни, независими
граждани, както те са признавани още от
старо време”.

Лясковец винаги е бил средище на
духовност, просвета, култура и неукро-
тим революционен дух. Дълга е огърли-
цата от имената на нашисъграждани, чи-
ято светлина краси не само героичното
ни минало, но ще озарява пътя на поко-
ленията.

В годините на прехода от най-
новата ни история, днешните лясковча-
ни не само не загасиха тази светлина, но
я запалиха още по-ярко. Запазване на
традициите, определен дял за което
имат съставите при читалище “Нап-
редък-1870”, пенсионерските клубове,
кръжоците при училищата, утвърждава-
нето през 1996 г. на символите на града -
герб, знаме, химн, почетен знак, ключ, са
една малка част от ценностите, които
укрепват устоите на града.

Уважаеми съграждани, по повод
127-та годишнинаот обявяването наЛяс-
ковец за град, благодаря на всички, кои-
то обичат и милеят за нашия прекрасен
Лясковец. Благодаря на работещите във
фирмите, на техните ръководства, на
специалистите, заети в общинска адми-
нистрация, образованието, здравеопаз-
ването, културата, социалната сфера за
упорития и всеотдаен труд за развитие-
то и просперитета на града ни.

На всички желая здраве, оптимизъм
и вяра, че с общи усилия, поемайки все-
ки своята отговорностще продължим за-
почнатото от нашите предции горди сми-
налото сищеживеем с надежда за бъде-
щето си.

ЛЯСКОВЕЦ ГРАД
През из-

миналата го-
дина община
Лясковец бе-
ше атакувана
от граждани,
организации
ифирмипо ка-
зуси , които
според тях са
засегнали ин-
тересите им.
В някои от слу-
чаите опреде-
лени полити-
чески сили информираха обществе-
ността, че са извършени незаконосъоб-
разни действия от кметския екип. “Спор-
ните казуси бяха отнесени в съда и всич-
ки бяха решени в полза на общината”, ин-
формира главният юрисконсулт Дание-
лаПопова.

Близо половин година темата за об-
ществената поръчка за подмянана улич-
ното осветление влясковска общинабе-
ше дискутирана от медиите, а “Демокра-
ти за силнаБългария” даде няколко пре-
сконференции, обвинявайки кмета инж.
Димитър Дервишев, че е решил предва-
рително конкурса, като е заложил техни-
чески параметри, ограничаващи
възможността за участие. Със сходни
аргументи бяха подадени искови молби
до Районния съд в Горна Оряховица от
“Деним-2001” ООД – София и “Хит” с.
Първомайци. Дори едната фирма поис-
ка от съда да спре изпълнението на по-
ръчката в момент, когато работните гру-
пи вече работеха по трасето според клау-
зите на сключениядоговор.ОбачеВели-
котърновският окръжен съд определи,
че подобно спиране е незаконосъобраз-
но.

След няколко заседания бе реше-
но, че единния иск е недопустим, а дру-

гото производство беше прекратено по-
радиоттегляне на иска от страна нафир-
ма “Хит”. Вмотивите на съдебното реше-
ние бе посочено, че няма данни за до-
пуснати закононарушения от страна на
възложителя – в случая община Ляско-
вец. Въпреки недоволството, комента-
рите и различните мнения и оценки, в
крайна сметка стана ясно, че осъщес-
твяването на внушителния проект е би-
ло само за добро. В резултат на реали-
зираната обществена поръчка, не само
в града, но и в селата, бяха премахнати
ограниченията за осветяване на улици-
те и през нощта. След като бе запалено
осветлението и общината ярко светна,
гражданите несъмнено осъзнаха, че то-
ва наистина едоброиимхаресва.

Стефан Славев от Джулюница ата-
кува кметска заповед, която одобрява
частично изменение на подробния
устройствен план на селото. Въпросни-
ят господин има претенция, че неправо-
мерно се засяга негов имот. Велико-
търновският окръжен съд отхвърля с
влязло в сила решение жалбата на Сла-
вев като неоснователнаи недоказана.

Обжалвана е и процедурата относ-
но провеждането на конкурс за из-
вършване на обществен превоз на
пътниците по линиите Г. Оряховица –
Добри дял – Козаревец, Г. Оряховица –
Добри дял – Козаревец – Джулюница, Г.
Оряховица – Драгижево – Мерданя, как-
то и линията Джулюница – В. Търново. И
тази жалба е отхвърлена от Велико-
търновския окръжен съд, съобщи глав-
ниятюрисконсулт.

Според експертите, прецизно под-
готвената документация от служители-
те от общинската администрация в Ляс-
ковец е гарантирала спечелването наде-
лата, които преди време бяха скандал-
но изнесени в публичното простра-
нство.

Община Лясковец няма
изгубени съдебни дела

127 ГОДИНИ

Трипразника сляхамерданчани в ед-
но на 10 март. Те честваха 105 години от
създаването на местното читалище “Раз-
витие 1902”, 60-годишнината на народ-
ния хор и 40 годишната творческа дей-
ност на библиотекарката Цветанка Хрис-
това, която толкова години е и художес-
твен ръководител на четирите самодейни
колектива. Кметският екип на Лясковец
дойде на празника – гости бяха инж. Д.
Дервишев, неговият заместник Пенка
Вълчева, секретарят Иван Рашков. Голя-
мото събитие почете иВалентинТрайков,
председател на общинския съвет в Ляс-
ковец.

Не всяко село може да се похвали с
такава богата самодейност, каквато има в
Мерданя. Още през 1947 г. пощенският
служителСтоянПопдончев основава сме-
сен народен хор с 60 самодейци. Пеели
песни за “Петилетката в съкратени сроко-
ве”, за “Бонка звеноводка”, за партията-
ръководителка, но съхранили и местния
фолклор. През 1958 г. учителят Райко До-
лапчиев основава тригласен женски хор,
който съществува и до сега. Четиридесет
години неизменно негов художествен
ръководител е Цветанка Христова. Тя
основава и група за стари градски песни
“Бели хризантеми”.

Цеца, както свойски наричат тази та-
лантлива жена, се оказва и голям органи-
затор.

Тя успява да задържи самодейците

на тежките репетиции, които стават всяка
седмица. Сред тях са Стойна Узунова, ко-
ято вече 53 години пее. Най-младата из-
пълнителка е на 14 години и се казва
Аделина Боянова. Всеки поне-
делник и четвъртък Галя Голе-
манова, Йорданка Стоянова,
Еленка Цонева, Елка Ар
менчева и останалите идват с
мерак в читалищната сграда и
остават най-малко по два часа.
Брой нямат завоюваните отли-
чия през десетилетията по вре-
ме на фестивалите в София, В.
Търново, Априлци, Царево и
къделиощене.

По време на тържествено-
то събрание присъстващите си
припомниха за ентусиазма на
местните хорада съградят чита-
лищен салон за 500 души, спо-
менаха и името на баба Йорго-
вица Арабовата, дала 40 пъти повече па-
ри от определената вноска на всяко семе-
йство. С особена благодарност местните
хора споменаха заслугата на кметския
екип, който чрез проект по “Красива
България”, успядаремонтира основно чи-
талищната сграда и нейната красива фа-
сада се открои още по-ярко на селския
площад.

Заслужено внимание получи и Цве-
танка Христова, която е живата история
на самодейността в Мерданя. Тя ръково-

ди три самодей-
ни състава, на-
скоро създаде и
четвърти, като го
кръсти с предиз-
викателното име
“Черни таранту-
ли”. Оприлича-
ват тази жена на
вулкан, от който
непрекъснато
блика енергия,
доброта и ини-

циативност. Библиотекарката признава,
че нейният талант е открит от читалищ-
ния деятел Райко Дулапчиев, а желание-
то да се посвети на този храм на знание и
родолюбие е дошло след съприкоснове-
нието с примера на местните културни
дейци. Затова залата възторжено ръкоп-
ляска, когато и поднесоха най-красивото
пожелание-бавно да старее и все така
сърцато да пее. Кулминацията на оваци-
ите бе, когато личноРайкоДулапчиев под-
несе на Цветанка голям букет. Това бе ед-

на щастлива среща между учител и уче-
ник, успешноразвил своите заложби.

Неописуема бе радостта когато
кметът Д. Дервишев освен казаните топ-
ли думи за постиженията на местното чи-
талище, обяви и подаръка на общината-
озвучителна уредба “Сони”. До сега всич-
ки само са си мечтаели за подобно нещо,
признаха самодейците. Кметът на Мер-
даня Стефан Драгански дари пък една
прахосмукачка. Общо 60 бивши и сегаш-
ни самодейцибяха наградени с грамоти.

В богатата концертна програмадома-
кините се представиха блестящо. Особе-
но голям интерес предизвикаха изпълне-
нията на състава “Черни тарантули”, кой-
то точно на тържеството направи своя де-
бют. Възторжени аплодисменти имаше и
за лясковските изпълнители-детски тан-
цов състав “Дъга” и групата за стари град-
ски песни “Белиружи”.

-

МЕРДАНЧАНИ СТОРИХА ДЪЛБОК ПОКЛОН
НА ЧИТАЛИЩНИ ДЕЯТЕЛИ И САМОДЕЙЦИ
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четете и в сайта на общината

Община Лясковец отбеля-
за 129 години от освобождение-
то на България от турско ро-
бство.

Ритуалът започна с музи-
кална програма в салона на об-
щината с изпълнения на вока-
лен състав за стари градски пес-
ни ”Бели ружи”, с художествен
ръководител Димитър Русев.
Слово по случай националния
празник произнесе кмета на об-
щина Лясковец, инж. Димитър
Дервишев. Г-н Иван Кондев,
председател на съюза на вете-
раните от войните запозна учас-
тниците с паметните събития от
историята ни, довели до освобождение-
то на страната ни. Председателят на об-
ластния съюз на ветераните от войните-
д-р Тумбев приветства присъстващите.

Тържественото честване завърши с

поднасяне на венци и цветя в знак на го-
реща признателност към всички борци
за национална незивисимост пред па-
метника на загиналите във войните ляс-
ковчани.

ЧЕСТВАХМЕ ТРЕТИ МАРТ
НАКРАТКО

На 9 март

Пенсионерски клуб “Мазневска чеш-
мичка”

Въввръзка съсстогодишнинатаотрож-
дението на писателя Емилиян Станев

учители, ученици, гости и граж-
дани празнуваха заедно в салона на читалище
“Напредък-1870” патронния празник на СОУ “М.
Райкович”. В празничния концерт взеха участие
възпитаниците на училището. Те показаха, че
са достойни продължители на възрожденския
просветител и поддържат жив пламъка на зна-
нието. По повод честването бяха поднесени по-
здравления към учителите и учениците. Поз-
дравления отправи и зам. кметът на общината
г-нМарианТочев.

отбелязва всички празници подобава-
що - с много веселие, танци и вицове е преми-
нал празника на самодееца, както и Осми март,
за който хората от третата възраст сами са под-
готвили и голяма викторина. От клуба информи-
раха, че предвиждат редица мероприятия, най-
интересното от които е масов туристически по-
ход за всички, които ще се престрашат да
тръгнат на дългия път чак до Арбанаси и мес-
тността Ксилифора.

Ръководството на клуба винаги присъства
на събрания в салона на общината, живо се ин-
тересува отмероприятията, организираниот об-
щинското ръководство и следи религиозно-
светските изяви.

, учени-
ците от ОУ “П. Р. Славейков”, Джулюница, се
включиха в конкурса за рисунка“Аз рисувам геро-
ите на Емилиян Станев”, обявен от редакцията
на вестник “Рикчо” и конкурса под надслов
“Магьосника, който говореше с птиците”, обявен
от РИО, регионалната библиотека, детски ком-
плекс и къща-музей “Ем.Станев”, В. Търново.

Училището в Джулюница бе отличено с на-
града за активно участие, присъдена от издате-
лството на в. “Рикчо” и две рисунки бяха отпеча-
тани на страниците му. Това са творби на уче-

По повод Деня на самодейността

Двете женски дружества

на 2
март 2007 година се проведе среща - разговор
на кмета на общинаЛясковецинж.ДимитърДер-
вишев с представители на читалищата от общи-
ната, ръководители на състави и формации. Тя
се състоя в Центъра за младежки и социални
дейности в град Лясковец. Кметът приветства
всички присъстващи и поднесе грамоти, книги и
парични награди на отличените за съществен
принос в областта намузикално - сценичното из-
куство.НаграденибяхаЦветанкаХристова, сек-
ретар на читалището в Мерданя, Парашкев Па-
рашкевов кмет на кметство Козаревец, Ди-
митър Русев и Валя Атанасова, ръководители
на състави от читалище “Напредък-1870”, град
Лясковец. В създалата се непринудена атмос-
фера, самодейците споделиха творческия си
опит, както и бъдещите си планове.

в нашия град
събраха парична сума за нуждаещо се от по-
мощ момиче. Девойката е бъдеща абитуриен-
тка и не може да отиде на бал, поради липса на
средства. Благодарение на добротата и жела-
нието на дамите да помогнат, Цонка ще има
възможност да празнува абитуриентската си ве-
чер. Този благотворителен жест те направиха
на женските сбирки, състояли се на първи и вто-
ри март вЦентъра за младежки и социални дей-
ности. Гост на партито на Демократичния съюз
на жените, посветено на празника на самодей-
ността, Баба Марта и Осми март, беше кметът
на общината инж. Дервишев, който поздрави
представителките наженския полиизказа свои-
те благопожелания. Празненството продължи с
изпълнения на вокален състав “Бели ружи”, с
ръководителДимитърРусев.

�

�

�
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нички от втори клас -СилвенаПаневаиСимо-
наКолева.

Резултатите от втория конкурс, бяха обя-
вени тържествено в навечерието на празника
на В. Търново. В него участваха над 400 уче-
ника от областта. От представените над 40
рисунки на деца от ОУ “П. Р. Славейков”, се
класираха и бяха отличени с награди трима
възпитаници на джулюнското училище. В
първа възрастова група второ и трето място
журито присъди наМилена Иванова /І клас/ и
Доника Ралчева /ІVклас/. В другата възрасто-
ва група първата награда в този областен кон-
курс грабна ученичката Саня Томева от VІІ
клас.

Като цяло колекцията от рисунки бе от-
личена катомного добра, за което училището
получи и Грамота за активно участие.

от 16 часа НЧ "Напредък-
1870", гр. Лясковец организира вМузея на гра-
динарството - Лясковец, великденска излож-
ба на тема "Пролет, Цветница, Великден".
Изложбата откри Младежки духов оркестър,
с диригент Димитър Михнев, а творбите на
възпитаниците си, представи Кънчо Данев,
преподавател в СОУ "Вичо Грънчаров". Уче-
ниците сами подредиха изложбата и доста-
виха огромна радост на своите учители Мар-
гарита Рачкова, Дочка Златева, Кънчо Данев
и Руси Добрев. Участваха произведения на
млади художници от V до XІІ клас, като се
представиха всички жанрове, изучавани в
профил "Изкуства" в същото училище - живо-
пис, графика, скулптура, иконопис и керами-
ка. Творбите на по-зрелите бяха предимно
икони и интересни рисунки върху коприна.
При по-малките преобладаваше обредно-
празничниямотив.

, който се състоя на 29 март
2007 година в салона на читалището. Учас-
тваБалетнашколаибалет "Ритъм", при чита-
лище "Напредък-1870", гр. Лясковец, с ръко-
водител Валя Атанасова. В програмата бяха
включени класически и съвременен танц и
фрий-денс. Балетният спектакъл имаше бла-
готворителна цел. Тъй като това е един от
най-добрите балетни състави в областта и
същият се нуждае от средства за по-
нататъшни големи изяви на национално ни-
во, организаторите бяха предвидили платен
вход.

, свика общинските съветници на
редовно заседание на 29 март 2007 г. в засе-
дателната зала на община Лясковец, на кое-
то се обсъдиха следните предложения: пред-
ложение за отпускане на еднократна парична
помощ на семействата на трагично загинали-
те младежи в катастрофата при с. Джулюни-
ца, община Лясковец; изменение и допълне-
ние на Наредбата за определянето и адми-
нистрирането на местните данъци и такси и
цените на услугите в община Лясковец; отчет
на Програма за управление на дейностите по
отпадъците на територията на община Ляс-
ковец; приеманенаобщинска стратегия за за-
крила на детето за периода 2007 2009г. и
план за реализацията на стратегията за пери-
ода 01.01 31.12.2007г.; предложение за учас-
тие на общинаЛясковец в сдружение с несто-
панска цел; отчет за дейността на ликвидато-
ра на “Лотос” ЕООД и “БКС” ЕООД гр.Ляско-
вец и предложения за продължаване срока
на ликвидация на дружествата; актуализира-
не годишните наемни цени на жилищните по-
мещения - общинска собственост; определя-
не концесионер на обект УПИ ХІХ - спортна
площадка; откриване процедура за концесия
на обект “Гробищен парк” гр.Лясковец; разпо-
реждане с общинско имущество; учредяване
на възмездно право на строеж върху имоти,
частна общинска собственост.
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На 28 март

Читалище "Напредък-1870", Ляско-
вец организира балетен спектакъл "Искам
да танцувам"

Председателят на Общински съвет -
Лясковец

-

-

,

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Празник на балета организират общи-
на Лясковец и читалище “Напредък-1870”. По
поводденя набалета на 27 априлот 18 часа в
салона на НЧ “Напредък-1870”, ще започне
празничния концерт. В него ще участват ба-
летни школи, състави и балетни студиа от
Лясковец, Г.ОряховицаиВ. Търново.

В ранния следобед на 6 март в Ляс-
ковец, на улица “ДимоХранов” се разигра
драма. Циментов навес над стая в едное-
тажна къща се срути върху собственичка-
та и я уби на място. Води се разследване,
но по предварителни данни на полиция-
та, става дума за нелеп нещастен случай.
Почерненият мъж на загиналата Марга-
рита Кабаиванова, споделя, че причина-
та за всички беди, които ги съпътстват е
мизерията…

Отняколко години семейството се ка-
нелодаремонтира илида премахне опас-
ния навес, но все не им стигали парите,
тъй като и двамата са били безработни и
едва са свързвали двата края. Вероятна-
та причина за падането на плочата е, че
собствениците наскоро са правили опит
да премахнат козирката на преддверие-
то, без обаче да вземат необходимите
мерки за безопасност. Естествено къща-
та не е застрахована. В общината няма
документи за законно изграждане на по-
стройката и никога не са постъпвали сиг-
нали от тях или от съседи за съществува-
нето на паянтовата сграда. Същата е не-
освидетелствана като застрашена от са-
мосрутване.

ОбщинаЛясковец периодически пра-

ви оглед на сградния фонд и специална
комисия разглежда и установява какво е
състоянието на постройките. Тези огледи
се извършват два пъти годишно и при на-
личие на опасни сгради се сигнализира и
своевременно се реагира. Комисията е
назначена от кмета на община Лясковец
и излиза с конкретни становища за укреп-
ването или премахването им. На собстве-
ниците се предписва да ги обезопасят
или да ги премахнат в определен срок, за
тяхна сметка. Това са строежи, които за-
страшават здравето и живота на обитате-
лите или нарушават санитарно - хигиен-
ните изисквания.

През последните две години са пре-
махнати 19 рушащи се сгради, като 11 от
тях са общинска собственост, а останали-
те са на частни лица. Към настоящия мо-
мент обект на обследване от комисията
са още 32 сгради, които са не само в гра-
да, но и в съставните села. От тях - 10 са
за укрепване, а за останалите 22 е даден
срок на собствениците за премахването
им.Наблюденията на комисията са, че то-
ва са предимно наследствени имоти , не-
поддържани поради неуредени между-
роднински отношения или поради факта,
че собствениците са извън страната.

НЕЛЕП ТРАГИЧЕН ИНЦИДЕНТ

На 16 март при тежка катастрофа бя-
ха прекъснати тримладиживота. Даниел,
Мануела и Соня от село Джулюница заги-
наха нелепо и станаха поредната жертва
на войната по пътищата.

По повод трагичното събитие кметът
на община Лясковец инж. Димитър Дер-
вишев обяви тридневен траур. Станало-
то е една жестока трагедия – невъзврати-
ма и печална. А мъката и сърцераздира-
телната гледка в църквата и на гробище-
то, бяха неописуеми…

Думите не стигат, когато сърцата на
всички страдат…

"Това е нещастие не само за родите-
лите и близките, не само за жителите на

общината ни, това е горест за целия
български народ." С тези думи и с чувство
на дълбока болка и скръб, кметът на об-
щина Лясковец, инж. Д. Дервишев, изпра-
ти на опечалените родители и близки на
децата съболезнователни телеграми.
Инж. Дервишев внесе и предложение в
Общински съвет за отпускане на еднок-
ратна парична помощ по 500 лв. за всяко
от трите почернени семейства.

Каквато и да е цялата истината за ад-
ската смърт на тримата, всички знаем, че
нищо няма да ги върне – остават само
болката и споменът за тях.

Дълбок поклон пред светлата им па-
мет!

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ СКЪРБИ

ЗА ЗАГИНАЛИТЕ ДЕЦА

Поради настъпилите промени в
нормативната уредба, както и промените
в структурите на някои ведомства,
организации и фирми се създаде необ-
ходимостта от промени в организацията
на дейностите по защита на населението
от бедствия, аварии, управление при
кризи и отбранително-мобилизационна
подготовка.

На 12 март 2007 година се проведе

първото заседание на новосъздадения
Общински съвет по сигурност и
управление при кризи в община
Лясковец. Участниците се запознаха със
заповедта на кмета на община Лясковец
инж. Димитър Дервишев, относно
определяне състава и задачите на
съвета. Бе приет план за работата през
2007 г. и решения по организационните
въпроси.

ЗАСЕДАВА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ

В ЦДГ “Радост”, гр. Лясковец бе
организирано тържество по повод първи
март - Деня на самодееца и Баба Марта.
Забавната празнична програмата подгот-
виха децата от ІІІ група. На всички дечица
бяха закачени мартенички за здраве, а в
ролята на Баба Марта се представи дет-
ската учителкаНиколинкаАтанасова.


