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Гордеем се с миналото - живеем за бъдещето!

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
01-30 април 2007 година брой IV

Как оценявате нивото на годишни-
те събрания, на които представяхте
свояотчет зафинансовата 2006 г.?

Какви проблеми най-вече вълну-
ват хората?

Конкретно какво поискаха от Вас
гражданите?

Как приключихте във финансово
отношениепървото тримесечие?

За четвърта поредна година провеж-
даме събрания по кметствата, както се из-
исква от съответния закон и най-вече за-
ради поетите ангажименти по време на
предизборната ни кампания. Ние държим
да има прозрачност в това, което върши
общинска администрация. Посещае-
мостта е една и съща – някъде около 30
до 60 души. Но не се съмнявам, че при-
съствалитеще споделят със съграждани-
те си за какво сме разговаряли. Мисля, че
тези срещи преминаха при добра актив-
ност и с добро разбиране от страна на
гражданите, че макар ежегодно нашият
бюджет да бележи ръст, това все още не е
достатъчно да се оправи изцяло инфрас-
труктурата в населените места. Полити-
ката на екипа е през изтеклите години по
отношение на капиталовите разходи фи-
нансовите средства да бъдат равномер-
но разпределяни за селата.

Обикновено след отчета хората се
интересуват живо от възможностите да
се изграждат или ремонтират улиците и
от състоянието на канализационнатамре-

жа. Аз обясних на гражданите, че ние по-
лагаме усилия чрез местния бюджет да
изкърпваме тротоарните и уличните на-
стилки, тъй като капиталовите разходи за
едно генерално решение на въпроса с ка-
нализацията и пътната мрежа не е по си-
лите наместниябюджет.

Затова ние сме подготвили и сме
внесли в съответните министерства през
трите години 32 проекта, от тях 14 са
утвърдени и реализирани. Моето жела-
ние е подадената заявка в МРРБ за
безвъзмездно финансиране проектира-
нето на канализациите и пречиствателни-
те съоръжения за кметствата да се реа-
лизира, защото едно проектиране струва
около 50 хил. лв. Обнадеждаващото е, че
общината е включена и ще има възмож-
ност да ползва фондовете по оператив-
ната програма “Регионално развитие” и
“Околна среда”, както и от Националния
план за развитието на селските райони,
което е единшанс за нас.

В Добри дял се оплакаха от нашес-
твие набезстопанствени кучета.Ниеима-
ме сключен договор с фирма и периодич-
но, където се появи необходимост, специ-
алисти от фирмата си свършват работа-

та. Така че, ще се справим с проблема. В
Мерданя поставиха въпроса за засипва-
нето на една улица с трошляк, защото е
стръмна и издълбана от пороите. Приех-
ме и този ангажимент. В Драгижево беше
поискано да бъде направена една пъте-
ка, за даможе гражданин от селото, който
е в инвалидна количка, да излиза на глав-
ния път. Още на другия ден изпратих спе-
циалисти и според тяхното становищеня-
ма да са необходими големи финансови
средства. Така че, ще направим пътека-
та, щом започнем реализирането на об-
щинската строителна програма.

Добре. Общината няма неразплате-
ни разходи. Безспокои ме само функция
“Образование”, където е натрупан пре-
разход в размер на 30 000 лв. Парите са
изразходвани основно за гориво. Явно
трябва да се направят някои преструкту-
рирания в сферата на образованието.
Проведохме среща с ръководствата на
учебните и детските заведения. Ще има и
втора. Ние искаме да чуем мнението на
ръководителите, как ще могат да се из-
държат, тъй като стандартите са опреде-
лени от държавата – 849 лв. за ученик и
19лв. за безопасни условия на труди тога-

ва ще търсим пътища за ликвидиране на
този дефицит. През последните три годи-
ни подобен преразход се покриваше в
края на годината от допълнителните сре-
дства, които ни се предоставяха от данъ-
ка върху доходите на физическите лица.
Надявамсе, че и тази годинащебъдепре-
изпълнен плана за ДДФЛ и общината ще
получи своя дял, с което да решим про-
блема. Това не бива да ни успокоява, а
трябва съвместно с ръководствата да
търсим трайно решаване на проблемите
с издръжката на учебните идетските заве-
дения.

ИНЖ. Д. ДЕРВИШЕВ, КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
“ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА НЕ СЕ
ПРИТЕСНЯВАТ ДА ПИТАТ И ДА ИСКАТ”

Незавършената спортна зала, която
се намира в центъра на Лясковец, най-
сетне намери своя стопанин. Обектът за
втори път се предложи за продажба, пора-
ди липса на интерес към него. След про-
ведената процедура, с приемо-
предавателен протокол от 4 април 2007
година, горнооряховчанинът Емил Кара-
башки влезе във владение на имота. Той
заплати 197 800 лв. за терен с площ5 860
кв. м. Инвестиционните намерения на ку-
пувача са за изграждане на многофун-
кционална обществена сграда и подо-
бряване на околната инфраструктура.
Новопостроената сграда ще включва
търговска площ - магазини, офиси, скла-
дови помещения, увеселителни заведе-
ния, ще бъде изграден и обслужващ пар-

кинг към тях. Купувачът е посочил също,
че в срок от три години възнамерява да
инвестира в обекта и в инфраструктура-
та около него, минимум 400 хлд. лв., като
разкрие около 20 работни места за жите-
лите на община Лясковец. По силата на
договора между двете страни, едно от
условията е районът да се поддържа еко-
логично чист. Трите общински къщи,
включени в имота, са със статут на зава-
рени строежи и поради значителната сте-
пен на амортизация ще бъдат премахна-
ти. Наемателите вече са напуснали тези
сгради, съобщихаот отдел “Общинска со-
бственост”.

Общината реши и още един не-
търпящ отлагане проблем, свързан със
спортната база в града. Беше предоста-

Т Ъ Р Г О В С К И И С П О Р Т Е Н К О М П Л Е К С Щ Е П Р И Д А Д А Т
НОВА ВИЗИЯ НА ЛЯСКОВЕЦ вен на концесия общински имот - двете

спортни площадки, намиращи се до ста-
дион “Юнак” в Лясковец. За успешното
управление и поддържане на обекта, об-
щината залага на дългогодишния опит и
доказаните финансови възможности на
Обединение “Красимира Боева - Краси-
мира Коцева”. Инвестиционното предло-
жение включва изграждането на модер-
ни тенис-кортове, които ще отговарят на
изискванията на спортната федерация
по тенис и ще покриват критериите за
организиране на професионални състе-
зания. Ще се построи спортен комплекс
надве нива.На по-високото ниво се пред-
вижда да се изгради тенис-корт с изкус-
твена настилка, което ще позволи цело-
годишнотомуизползване и задруги спор-
тни игри.На по-ниското нивощебъдат из-
градени два червени корта и помощни
тренировъчни площадки с площ150 кв.м.

Ще бъдат обособени съблекални, бани,
офис помещения за съхранение на спор-
тни екипировки и принадлежности, както
и помещение за теоретични занимания
за спортуващите. Срокът за осъществя-
ване на тези дейности е 24 месеца от из-
даването на визата за строеж, като в срок
до 5 г. ще бъде проектирано и изпълнено
покривно съоръжение над терена с из-
куствена настилка.

Концесионерът ще предостави
безвъзмездни услуги на деца до 14-
годишна възраст и на ученици в часовете
пофизическо възпитание, тъй като в иде-
ята на проекта е заложено обвързване с
ръководствата на училищаот региона.

Обектът е отдаден на концесия за
срок от 20 години. За осъществяването
на спортния комплекс, спечелилия кон-
курса кандидат ще вложи инвестиции в
размерна229 хлд. лв.

През изминалата година в манасти-
ра “Св.св. Петър и Павел”, Лясковец са
станали 220 кръщенета и 8 венчавки. И
за тези ритуали са идвали не само от Ве-
ликотърновска област, а от всички краи-
ща на България. За великденските праз-
ници тази година е имало върволица от
посетители и според монахините те са
надхвърлили 3000 души. За Гергьовден
пак чакаме много гости, казва игумения
Пелагия. Тя допълва, че вече е имало
венчавки на млади хора от Варна и Со-
фия, но големия бум на това събитие ще
епрез лятото.

Монахините се радват, че все пове-
че хора идват в Петропавловската оби-
тел. През 2006 г. са били продадени 600
кг. свещи, докато в лясковската църква
“Св. Димитър” са продадени едва 40 кг.,
правят сравнение жените. Общо седем

са монахините в богоугодния храм. Нас-
коро са дошли за послушници 26-
годишната Стоянка и 42-годишната Сте-
ла. Върху крехките си рамене монахини-
те носят голямото бреме на грижите за
обширния имот. Пелагия е вече на 85 го-
дини, сестра и Магдалена е на 80. Ма-
кар, че напоследък болестите честичко
ги спохождат, жените безотказно се гри-
жат за църквата, за цветните лехи, за
малкото помощно стопанство, посрещат
и туристи.

В манастира миналата година е за-
почнал градеж – някогашната плевня се
превръща в помещение за преспиване
на богомолци. “Строителите обещават
до Петровден да завършат сградата”,
споделя игуменията и не крие, че се при-
теснява. Защото тогава е храмовия праз-
ник, тогава е и празника на Лясковец, ще

ПЕТРОПАВЛОВСКАТА ОБИТЕЛ Е ПРЕДПОЧИТАНА ЗА
КРЪЩЕНЕТА И ВЕНЧАВКИ ОТ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ

стане цяло стълпотворение и навсякъде
трябва да е чисто, приветливо. Седмица
преди големия религиозен празник ще
се проведе Националния събор – надпя-
ване и събитието ще е още едно сериоз-
но изпитание за обителта.

Една от монахините е в болница и
доста осезателно се чувства нейното от-
съствие.НаПелагиямного и се иска в бо-
гоугодния храм да дойдат млади хора. И
тихичко доверява: “Млада жена иска да
дойде при нас ида служинаБога.ОтВар-
на е, там се видяхме. Сийка е медицин-
ска сестра, идвала е като туристка. Зато-
ва и казвам да постои при нас поне сед-
мица. С чужди очи светът не се вижда, тя
трябва самада прецени”.

В този манастир не се оплакват от
житейските си несгоди. Рядко занимават
и лясковския кмет с проблемите си, ма-
кар да знаят, че той ще се отзове ведна-
га. Затова всички истински се развълну-
ваха, когато зам. кмета Пенка Вълчева
съобщи, че от Домашно - социалния пат-
ронаж ще им доставят храна, докато мо-
нахините се оправят от споходилите ги
болести.
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НАКРАТКО

В Центъра за младежки и социални дей-
ности

На 30 март 2007

Бяха уточнени параметрите

17-годишният Никола Чочев

На 14 април

Започна пролетният дял от първенство-
то в “Б”футболна група.

на 19 април бе открита изложба от рисунки
и плакати на тема “Силни без насилие”. Организа-
тори наинициативата саМестната комисия за бор-
ба с противообществени прояви на малолетни и
непълнолетни при Община Лясковец и СОУ
“М.Райкович”. Младите творци бяха приветства-
ни от зам. кмета на общината, г-жаП.Вълчева, коя-
то обяви победителите и имвръчи грамоти и пред-
метни награди. За ученицитебеорганизирана вик-
торинаидискотека.

година Всестранна коопе-
рация “ПЧЕЛА – Лясковец”, проведе своето ре-
довно годишно отчетно-изборно събрание. Бяха
направени отчети, както от Управителния съвет,
така и от Контролния съвет на кооперацията. На
събранието стана ясно, чемагазините, които сто-
панисва кооперацията са реконструирани и мо-
дернизирани през отчетния период. Кооперация-
та приключва 2006 г. с печалба. Председателят,
г-жа Стефка Димитрова, предложи и насоки за
бъдещото развитие на кооперацията.

След непосредствени обсъждания и изказ-
вания, бе направен избор за нови управителни и
контролни органи, а така също и за председател.
С единодушие бе преизбрана г-жа Стефка Ди-
митрова.

на тристран-
ния договор, който Община Лясковец, сметосъ-
биращата фирма “Титан - чистота” и АД “Екопак
България” ще подпишат за разделното събиране
на отпадъците. Разяснителната кампания сред
лясковчани ще стартира на 21 май, но дейността
ще започне още на първи май. Деветдесет раз-
ноцветни контейнера ще бъдат поставени на 30
площадки, главно около големите магазини, жи-
лищни блокове и училища. Олга Гюрова от “Еко-
пак България” информира, че по същото време
щестартира подобен проект и вСтражица. ВЗла-
тарица вече са доставени контейнерите, а в Еле-
наще ги имавнай-скоро време.

През 2008 г. и петте села на община Ляско-
вец ще бъдат включени в разделното сметосъби-
ране. Сред най-интересните инициативи, които
ще се проведат, е образователното предаване на
Ути Бъчваров. Той ще демонстрира как е възмож-
но да се готви вкусно и в същото време бързо да
се събираотпадъкът от продуктите.

Ивайло Даковски, представител на “Титан -
чистота” подчерта, че вече пета година работи с
лясковската община и среща голяма подкрепа от
кметския екип и специалистите от общината. Той
обясни, че още преди шест месеца е имало дого-
вореност за въвеждането на тази новост. Но пора-
ди обстоятелството, че общината е малка, бил да-
ден приоритет надруги, по-големи градове.

, ученик от 10
клас на СОУ ”М.Райкович”, Лясковец, спечели
първа награда в четвърта възрастова група на
третото издание на песенния конкурс “Звездици
за Лора” в Свищов. Тази година председател на
журито бешеМаргарита Хранова, а членове Ети-
ен Леви, Кирил Ампов, Андрей Дреников, Мая
Радкова. 108 момчета и момичета се надпревар-
ваха за одобрението им. Лясковчанинът очарова
журито с изпълнение на “Съжалявам” на група
“Сигнал”. За него това е второ участие в конкур-
са, посветен на трагично загиналата в река Лим
Лора. Наградата за Никола е покана за участие в
“Хитминус едно”, продуциране на нова песен и за-
пис сБиг бенданаБНР.

самодейният театрален колек-
тив от Козаревец направи премиера на пиесата
“Просешко приключение”. Гост-режисьор еСтеф-
ка Петрова. Читалищният салон бе препълнен,
като сред публиката бяха и самодейците от теат-
ралния състав при долнооряховското читалище.
Те вече са предложили да се разменят гостува-
ния на съставите.

Тази постановка се подготвя за национал-
ния театрален преглед в Кортен, койтоще се про-
веде от 28 май до 3 юни. Козаревските артисти
ще гостуват в няколко селищаот общината.

На 8 април лясковския
тим зарадва почитателите си със заслуженоизво-
ювана победа. Състоя се оспорван двубой меж-
ду отборите на ФК “Левски” - Лясковец и ФК
“Удар”, с. Петко Каравелово. Кметът на с. Петко
Каравелово иПредседателят на клуба на гостите
споделиха, че никога досега не са били посреща-
ни толкова радушно, както вЛясковец.Мачът про-
тече с много емоции и завърши с резултат 2:1 в
полза налясковчани. Двата гола залясковския от-
бор реализираха Иван Байчев и Венцислав Бла-
гоев. Голът за гостите отбеляза един от най-
добрите имфутболисти -Марин Георгиев.
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След жестокото потушаване на
Априлското въстание и неуспеха на Ца-
риградската посланическа конференция
от 23 декември 1876 година, руското пра-
вителство счита, че мирното разрешава-
не на конфликта е изчерпало възможнос-
тите си. Обстоятелствата налагат да се
прибегне до силата на оръжието. С мани-
фест на император Александър ІІ, проче-
тен в гр. Кишинев на 12 април 1877 год.
(ст. стил), Русия обявява война на Тур-
ция.

Започва подготовка за войната. За из-
граждането на българското опълчение,
съществена роля има неговия организа-
тор Иван Степанович Калянджи, родом
от Лясковец. Истинското му име е Иван
Цанев Калянджиев. Роден е през 1831 го-
дина, учи последователно в Лясковец,
Елена, Свищов и Одесса. Завършва вис-
ше образование, историко филологи-
чески факултет в Киевския университет
"Св. Владимир" през 1854 г.

Подпомага развитието на образова-
нието на бесарабските българи. Пламе-
нен родолюбец, с перото и с цялата си
дейност, той брани българите навсякъде
и работи неуморно в полза роду. Подпо-
мага реализирането на четническата так-
тика на Г. С. Раковски. Спомага заформи-

рането на български отряд от 800 души в
полза на сръбското въстание от 1876 г.
Подпомага финансово въоръжението на
Ботевата чета. Формира и първите шест
български опълченски дружини, с обща
численост 6 000 души. По искане на Сте-
панович от началото на 1877 г. български
доброволци започват масово да се
съсредоточват в Кишинев. Така се слага
началото на формирането на Опълчени-
ето. От този момент Иван Степанович се
посвещава изцяло на великата кауза за
освобождението на Отечеството. Горд
бил, когато на 6 май 1877 г. жителите на
гр. Самара тържествено връчили бойно-
то знаме, ушито и предназначено за
българските опълченци. Пръв знамено-
сец е подполковник Калитин, който зая-
вил: "Щепадна убит под това знаме, но ня-
ма да го дам на неприятеля", което и ста-
нало на 10 август 1877 г.

В хода на войнатаИванСт. Калянджи
последователно е бил назначаван за ви-
цегубернатор на Пловдивска, Сливенска
и Русенска губернии. След приключване
на дейността на временното руско управ-
ление в България, като руски поданик,
Иван Калянджи се връща в Русия и се
установява в Кишинев, където умира
през 1902 г.

-

Юбилейната 2007г. рубрика на М. Давидова

130 ГОДИНИ ОТ ОБЯВЯВАНЕ НА РУСКО-
ТУРСКАТА ОСВОБОДИТЕЛНА ВОЙНА И
ЛЯСКОВСКИЯ ПРИНОС В ПОДГОТОВКАТА Й

По стара традиция в началото на ме-
сец април, с настъпването на пролетта,
се отбелязва един светъл празник - Сед-
мицата на гората. Не случайно се подби-
ра началото на април, когато е най-
благоприятния период за залесяване.

В седмицата на гората, (тази година
втори - осми април), Община Лясковец,
съвместно сДържавнолесничейство Гор-
на Оряховица, осигуриха различни
дървесни видове - червен американски
дъб, ела, акация, липа и туя - общо 1700
броя. На четвърти април дръвчетата бяха
безвъзмездно раздадени на граждани, на
детските градини и ясли, на училища, не-
правителствени организации и др. Целта
е да се благоустроят и озеленят междуб-
локовите пространства, парковете, учи-
лищните дворове и зелените площи,
предназначени за широко ползване. Във
връзка със седмицата на гората бе пред-
ставен материал по общинското кабелно
радио на тема: “Българската гора - неде-
лима част от европейското зелено про-
странство”.

Община Лясковец очаква действия-
та по опазване на горите да не бъдат ед-
нократни и обвързани само със седмица-
та на гората, а да се превърнат в целена-
сочен процес в името на по-доброто ка-
чество на живота ни, защото гората е кис-
лород и вода, климат и екология, здраве и
туризъм.

С Е Д М И Ц А
НА ГОРАТА

В националния конкурс “Орфеева
дарба” балетнаташкола “Ритъм” към чи-
талище “Напредък-1870”, гр. Лясковец,
спечели златен медал. Софийският кон-

курс се е състоял наскоро в столицата
под патронажа на кмета Бойко Борисов.
В състезанието са се включили множес-
тво танцови формации, вокални групи и
деца, занимаващи се с модерен балет и
характерни танци. Това е първото най-
голямо участие на нашите балерини за
тази година и първото отличие за малки-
те ни участнички.

Златниятмедал, който завоюваляс-
ковският балет вСофия, ни направимно-
гощастливи. Наградата е плод на упори-
тия труд на децата и тяхната преподава-
телка. “Ние участвахме с два танца
ръченица на Петко Стойнов и с един мо-
дерен танц “Хафанана Джайф”. Двана-
десеттемомичета се състезаваха в ІІІ та
възрастова група с повече от 20 колекти-

ва. Златото ни е за цялостно представя-
не”, уточни балетния педагог Валя
Атанасова. В страхотната надпревара
нейните момичета са се конкурирали с
големи балетни състави от цялата стра-
на и доказаха, че могат достойно да
представят единмалък град като нашия.

Валя Атанасова, развълнувана и
горда от успехите на своите момичета,
сподели: “Благодарна съм на кмета на
община Лясковец инж. Д. Дервишев за
помощта, която общинатами оказа, като
осигури транспорт за нашето участие и
така успяхме да стигнем до голямата
сцена. Благодаря и на читалищното
ръководство за подкрепата и поддържа-
нето на това красиво изкуство, наречено
балет.”

-

-
-

БАЛЕТНА ШКОЛА “РИТЪМ” ГРАБНА ЗЛАТЕН МЕДАЛ

Един от основните проблеми на
съвремието е осигуряване на пазар на
труда на безработни квалифицирани
млади специалисти. В нашата община по
данни на Дирекция “Бюро по труда” без-
работни специалисти с висше образова-
ние са 161 на брой, от които 56 с общес-
твено-хуманитарна насоченост. От друга
страна изключително важноедабъдере-
шен още един проблем – увеличаващият
се брой деца и лица със специфични по-
требности и хора в състояние на стрес,
които се нуждаят от ресоциализация и со-
циална адаптация. Затова съвсем естес-
твена е необходимостта от арттерапев-
тична помощ, както в социалната и се-
мейната среда, така и в учебните и дет-
ските заведения. Това е проблем, при-
същ най-вече на граждани, които са при-
тиснати от безработицата и са обречени
на психосоциална или психологична кри-
за. В резултат на това нуждата от психо-
логична интервенция става все по-
осезаема. Тя се осъзнава, както от близ-

ките на нуждаещите се, така и от лекари-
те, психолозите и педагозите.

За разрешаването на тези наболели
въпроси, общината кандидатства и спе-
чели проект, с помощта на който може да
бъде реализирана идеята за създаване
на арттерапевтиченцентър.

Арттерапевтичната програма
включва обучение чрез рисунки, модели-
ране и драматизация, създаване на кар-
тини чрез пластично изразяване, об-
съждане на преживяното със специалис-
тите и консултативна дейност след про-
веждане на арттерапевтичните процеду-
ри. Министерството на труда и социална-
та политика финансира изпълнението на
проекта чрез средствата за активна поли-
тика, осигурявани от държавния бюджет
и планирани съгласно Националния
план за действие по заетостта 2007 г. Не-
обходимите средства възлизат на 5466
лв., / от МТСП /, от които 3570 лв. за зае-
тост и разходи за обучение 1896 лв.
Предвидени са и други разходи – за кон-

сумативи, отпуснати от община Лясковец
и Общинската организация на хората с
увреждания. Освен закупуване на консу-
мативи, общината ще предостави в по-
лза на арттерапевтичното начинание
сграда, в която е подсигурено отопление,
телефон и всички условия за нормална
работа.

Програмата ще стартира през 2007
година ище се реализира на територията
на община Лясковец в рамките на кален-
дарната година.

В хода на реализацията на програ-
мата ще се извършва текущ мониторинг
на изпълнението на заложените цели и
оценки за въздействието на програмата.
Община Лясковец като отговорник за из-
пълнението й, ще упражнява непре-
къснат контрол върху качеството на из-
пълнението на дейностите, върху учеб-
ния процесс на включените в програмно-
то обучение, същоще контролира и зако-
носъобразното изразходване на сре-
дствата.

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ПОМАГА ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА АРТТЕРАПЕВТИЧЕН
ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И ЛИЦА В ПСИХОСОЦИАЛЕН РИСК

На християнския празник Лазаров-
ден, из Добри дял и тази година пяха и
благославяха за здравелазарки.

В Добри дял, едно от съставните
села на община Лясковец, живее
столетница. На втори април тази година
Фрона Ефтимова Николова навърши 100
години. Родена е в село Тишаново,
Кюстендилско през 1907 година. Радва
се на добро здраве, за което благодари
на децата си. На крака и широко
усмихната, тя прие гостите си. Всички й
пожелаха спокойни старини и я
зарадваха с оказаното внимание и почит.
Столетницата от община Лясковец

получи поздравления и от Президента на
РБългария, г-н ГеоргиПърванов.

В ДОБРИ ДЯЛ ЖИВЕЕ СТОЛЕТНИЦА


