
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИНИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
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Съгласно из-
искванията на
чл.21 от Закона
за местното са-
моуправление и
местната адми-
н и с т р а ц и я
Общински съвет
гр. Лясковец със
свое Решение

№537 от 12.02.2007 г. прие бюджета на
Община Лясковец в размер на 4 349 136
лв.

Планираните приходи на Община
Лясковец за 2007 г. са с 10,75% по високи
от тези за 2006 г.

В следствие на допълнително полу-
чените от държавата финансови сре-
дства бюджета на Община Лясковец към
30.06.2007 г. е в размерна4654 271лв.

Отчетените приходи в Община Ляс-
ковец са в размер на 2 522 616 лв. което
представлява 54,2 % от уточнения план
за 2007 г.

В структурата на приходите делът на
държавните средства е 74,35%, а на со-
бствените - 25,65%. Запазва се тенден-
цията те да бъдат около една четвърт от
общите приходи.

За първи път през 2007 г. Общината
не получава обща допълваща субсидия.-
За сметка на това държавния трансфер
на преотстъпения данък по Закона за об-
лаганедоходите нафизическите лица на-
раства значително от 709 650 лв. на 2 163
450лв.

Делът на данъчните приходи се уве-
личава от 25,72% за 2006 г. на 25,84% за
2007 г.

От посочените по горе данни се виж-
да, че събираемостта на данъчните при-
ходиедобро - 60,57%.

В структурата на собствените прихо-
ди относителния дял на такса битови от-
падъци е 32,92%, а на останалитеместни
такси е 21,02% или общо над 50%от раз-
мера на собствените приходи се форми-
ра от такси. Добра е събираемостта на

такса домашен социален патронаж, так-
са детски градини, такса детски ясли, так-
са битови отпадъци, такса технически
услуги и такса административни услуги.
По малко е изпълнението за такса паза-
ри, такса кариерни материали, други об-
щински такси и туристическа такса, но от-
носителният им дял спрямо собствените
приходи е около 3%. В §27-29 - Други об-
щински такси са предвидени приходи от
таксата за поддържане на радиоточките.
Тези данни показват, че Общината се
възползва разумно от правомощието си
самадаопределя размера на таксите, ко-
ито са съобразени както със стойността
на услугите, така и с възможността на по-
требителитеда заплащат такси.

В частта на приходите от продажба
на земя, на нематериални дълготрайни
активи, на дълготрайниматериални акти-
ви, приходиот концесии, приходиот даре-
ния, както и други не данъчни приходи из-
пълнението е много добро. В процентно
отношение, както посочихме и по-горе
най-голямоеизпълнението в §40-40 - при-
ходи от продажба на земя и §24-06 - при-
ходиот наемна земя.

Общината полага усилия да компен-
сира изчерпалите се резерви за увелича-
ване на приходите от такси с повишаване
на събираемостта на данъчните прихо-
ди.

Общо разходите към 30.06.2007 г. са
- 2 196 141 лв. в т.ч. за делегирани от
държавата дейности - 1 183 339 лв., което
представлява 53,88%от общите разходи.
Заместни дейности - 990 866 лв. - 45,13%
и за до финансиране на делегираните от
държавата дейности за сметка на мес-
тните приходи - 21 936лв. - 0,99%.

Тук следвада се отбележи като поло-
жителен факта, че в сравнение с пред-
ходните 2005 г. и 2006 г. нараства относи-
телния дял на разходите за местни дей-
ности за сметка на делегираните от
държаватадейности.

В структурата на разходите по ико-
номически елементи относителния дял

на разходите за заплати и осигуровки е
48,47%; разходи за издръжка - 35,66% в
т.ч. за вода, горива и енергия - 10,36% и
разходи за външни услуги - 13,99%; за ка-
питални разходи - 11,02%; за субсидии
(читалища, спортни клубове) - 2,84%; за
текущремонт - 2,75%.

През 2007 г. значително е нараснал
относителния дял на средствата за капи-
талови разходи от 4,80% през 2006 г. на
11,02%.

Относителния дял на средствата за
издръжка намалява от 44,71% през 2006
г. на 35,66% през 2007 г. Това се дължи
най-вече на факта, че значителна част от
финансовите средства във функция “
Образование “ се разходват за заплати,
осигуровки и обезщетения и тези които
остават за издръжка са недостатъчни за
нормално функциониране на звената. В
резултат на това обстоятелство разходи-
те за текущ ремонт намаляват от 6,71%
през 2006 г. на 2,75%през 2007 г. Намаля-
ват и средствата за вода, горива и енер-
гия от 13,05%през 2006 г. на 10,36% през
2007 г. в резултат на преминаването на
по-голяма част от сградите на отопление
с природен газ. Незначително нараства-
не има на средствата за храна от 3,49%
на 3,51% и на разходите за външни услу-
ги от 13,76%на13,99%.

Нарастват като абсолютна сума и
средствата за общиразходинабройжите-
ли в общината от 110,40 лв. през 2005 г.,
на 134,50 лв. през 2006 г. и на 144,65 за
2007 г.

Структура на разходите по функции
е следната: Образование - 39,65%;
Общинска администрация и Общински
съвет - 18,17%; Икономическа дейност и
услуги - 14,74 лв.; Жилищно строите-
лство, благоустройство и комунално сто-
панство - 9,82%; Социално осигуряване,
подпомагане и грижи - 5,98%; Здравео-
пазване - 5,05%; Почивно дело, култура и
религиозни дейности - 3,60%; Отбрана и
сигурност - 2,04%;Други - 0,95%.

По значително намаление на отно-

сителния дял на средствата има във
функция “ Почивно дело, култура и рели-
гиозни дейности “ от 5,76% на 3,60%. То-
ва се дължи на факта, че през 2006 г. бе
усвоена значителна сума за ремонт на чи-
талищата в селата - Добри дял, Драгиже-
во иМерданя.

Поради същата причина нарастват
средствата във функция “ Отбрана и си-
гурност “ от 0,95% на 2,04% - за ремонт
на църквата в с. Драгижево отпуснати от
постоянната комисия за защита на насе-
лението при бедствия, аварии и катас-
трофи.

Най-значително е нарастването на
средствата във функция “ Икономически
дейности и услуги “ от 6,22%през 2005 г. и
11,57% през 2006 г. на 14,74% през 2007 г.
като по-голяма част от сумата е предназ-
начена за изграждане и ремонт на ин-
фраструктурни обекти.

Общината приключва отчетния пери-
од без не разплатени разходи и просро-
чени задължения. Спазват се приорите-
тите за поемане и разплащане на разхо-
ди.Спазва се бюджетнатадисциплина.

През 2006 г.Общината поедълг в раз-
мер 538 675лв. за “Модернизация на сис-
темата за улично осветление в общината
” от които към 30.06.2007 г. са издължени
109 736 лв. - главница . Платена е лихва
в размер на 20 874 лв. Вноските за пога-
сяване на поетият от общината дълг се
правят в съответствие с приетия погаси-
телен план.

По извънбюджетните сметки и фон-
дове наличностите от 178 024 лв. нарас-
тват на 413 391лв.

Като цяло може да се направи изво-
да, че текущото изпълнение на бюджета
на Община Лясковец за 2007 г. е много
добро в рамките на предвиденото по
план, както за приходите така и за разхо-
дите.

Така провежданата политика по при-
ходите и разходите дава финансова ста-
билност на Общината и е предпоставка
за устойчивото и развитие.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2007 ГОДИНА
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Николай Николов, директор на Дирекция БФСД

НЯМА ЧО
ВЕК В ЛЯСКО
ВЕЦ, КОЙТО
ДА НЕ ПОЗНА
ВА Н. КОЗЛЕ
ВА. Тя вече 25
години е ди-
ректор на дет-
ска ясла “Мир”,
която е сфили-
ал в Джулюни-
ца. Яслата е
строена преди
33 години и е с

капацитет 120деца.Сега работи с 64мал-
чугани.

Миналата година газифицирахме
сградата, сменихме и дограмата в кори-
дорите и отоплението стана по-добро.
Най - малко с 30%са намалели разходите
ни за отопление. В последните четири го-
дини нашата ясла се радва на особеното
внимание на кметския екип, тъй като бяха
заделени много средства за ремонти.
През 2006 г. бе асфалтиран покривът,
освежихме някои от помещенията. Около
50 000 лв. от общинския бюджет бяха из-
разходвани, за да стане яслата ни още
по-хубава. Радвам се, че лясковчани ни
обичат и също помагат. Със съдействие-
то на родителите бяха ремонтирани ня-
кои помещения, купиха ни и три телевизо-
ра.

Твърдо си защитаваме позициите и
се радваме на отличните оценки на сани-
тарните инспектори от РИОКОЗ - В.
Търново. Те идват почти всеки месец на
проверки. Даже сме чували, че на други
места са ни сочили за пример. През годи-
ните част от персонала се е подменял, но
традицията да сме най-добрите, е запа-
зена.

Най-хубавите думи са “мама” и
“мир”, може би затова децата най-много
ги обичат. Екипът ни пожела да свържем
името с космическата станция “Мир”, в ко-
ято пребивава българският космонавт
Ал. Александров. Поканихме го и той ста-
на наш кръстник. Това беше отдавна, но
спомените ни са свежи.

Председател съм на Демократичния
съюз на жените от 1990 година, активен
член съмнаБЧК, единмандат бях общин-
ски съветник. Не съм родена в Лясковец,
но тава е моят град и за мен е потребност
да работя за просперитета на града. Чес-
то ми се е случвало чрез ДСЖда защита-
вам интересите на майките, на семе-
йствата.Подпомогнахмемладажена с па-
ри след раждане на детето й. На няколко
пъти набирахме средства и дрехи за бед-
ни абитуриенти. Работният ми ден много
често продължава по 12-13 часа, но това
никога не ми е дотежавало. Празнували

сме с членките и симпатизантите на ДСЖ
Бабин ден, Коледа, Великден, Първа про-
лет, рождени дни. Така създаваме разно-
образие в живота на жените, даряваме ги
с добро настроение, с увереност, че при
необходимост ще им се притечем на по-
мощ.

Грамотата и почетния знак ме трог-
наха и изненадаха. Приех ги като знак за
добра оценка от лясковската обществе-
ност. Приех наградата не толкова като
лична, а като оценка за добрата работа
на целия колектив, където приемстве-
ността е най-важното качество.

Затова благодаря на всички колеги,
които се трудят рамо до рамо с мен и доп-
ринасят за стабилния авторитет на ясла-
та.

-
-

-
-

Госпожо Козлева наскоро правих-
те ремонт на сградата. Това винаги но-
синапрежение. Как се справихте?

Преди 20 години бяхте национа-

лен първенец по хигиенизирането. А
сега?

Какизбрахте товаиме“Мир”?

Имате и много обществени за-
дължения, как успявате да се справи-
те?

Това обяснява защо тази година
станахте носител на годишната награ-
да на община Лясковец за принос в об-
ластта на здравеопазването и социал-
нитедейности...

Н е в я н а К о з л е в а , д и р е к т о р н а д е т с к а я с л а “ М и р ” :

“ОБЩИНАТА НЕ ПРОПУСКА ДА ПОГЛЕЗИ МАЛЧУГАНИТЕ НИ”
От 20 юни улица “Васил Левски” в

Лясковец усилено се реконструира. Фир-
мата “Строителство и възстановяване” е
ангажирана с изграждането на ВиК мре-
жата. Техническият ръководител Йосиф
Йосифов каза, че става дума за подмяна-
та на 1100 м тръби и за изграждането на
150 отклонения за къщите. Според него
до 15 юли вече са направени 450 метра и
изграждането на ВиКмрежата е в график.
“Много копаем на ръка, защото собстве-
ниците не знаят къде точно вървят под-
земните комуникации на сградите” се
оплака строителят и допълни: “Подмяна-
та на мрежата е много навременна, защо-
то е напълноамортизирана. Добре, че об-
щина Лясковец е намерила пари за под-
мяна на стария водопровод. Той е корози-
рал и авариите щяха да стават почти все-
ки ден...”

Проверка показа, че за живеещите
на тази улица, трудностите във връзка с
ремонта са търпими. На номер 102 живее
семейство Помакови. Мелиха се радва,
че вече отклонението за къщата е готово.
Надява се, че ще има и хубав тротоар.
Две семейства Куклови живеят на номер
193. Според Бонка Куклова реконструк-
цията е затруднила хората, които ходят
на работа, защото спирките са изместени
на околовръстния път. Имало и закъсне-
ния със сметоизвозването, обаче този
проблем вече е разрешен. В разговора се
намесва иВасилЙорданов: “За нас суша-
вата година е късмет, защото иначе ако
имашевалежи,щяхмеда газим кал...”

Р Е М О Н Т ЪТ Н А УЛ И Ц А
“В.ЛЕВСКИ” ВЪРВИ В ГРАФИК
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Издава Община Лясковец
разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

Н А К Р А Т К О

В началото на месец януари т.г. бщина Ляско-
вец получи безвъзмезден подарък от Министерство-
то но образованието и науката -

, с 15 + 1 места, който вече е даден да се
ползва преимущественоотОУ “П.Р.Славейков”, Джу-
люница за превоз на ученици. Това стана на 11 юли
на площада пред кметството в присъствието на пре-
подаватели от училището в Джулюница реалните
ползватели на придобивката, както и в присъствието
на жители на селото. От страна на администрацията
бяха дошли намястото на събитието зам. кметътМа-
риан Точев и секретарят на общината Иван Рашков,
а лично кметът на бщина Лясковец инж. Дервишев
официално връчи заповедта за ползване и ключове-
те на новото возило на директора Йордан Йорданов.
ГосподинЙорданов изказа благодарност от името на
учениците и техните родители и изрази увереност,
че общината постоянно подпомага развитието на уча-
щите се в селото. След обновяването и ремонта на
ОУ “П.Р.Славейков”, децата на Джулюница с пред-
оставения им автобус, ще могат да посещават из-
вънкласните форми и кръжоци, олимпиади и състе-
зания, което бе досега затруднение за тях и родите-
лите. “В Джулюница талантливите деца са много, ка-
за директорът, и за в бъдеще без проблем ще пъту-
ват в по-големите населени места, за да развиват
уменията си”.

На 18 юли бщина Лясковец и бщински коми-
тет “В. Левски” организираха

Васил Левски. Възрожденски бунтовни песни
изпълни вокален състав при читалище “Напредък-
1870” “Бели ружи”, с ръководител Димитър Русев.
Стихове от популярната ода “Левски” от Вазовата
“Епопея”, с много патос декламира г-жа Елена Беро-
ва, говорител в общинското кабелно радио. Предсе-
дателят на лясковския комитет “В. Левски” - Димитър
Байчев, произнесе слово за живота и великото дело
на най-значимия българин за всички времена. На
тържествения ритуал присъстваха Председателя на
Общински съвет и Кмета на Община Лясковец, зам.
кметовете П. Вълчева и М. Точев, общинска адми-
нистрация, представители на партии и организации,
културни дейци, общественици и граждани. В знак на
дълбока признателност и почит към личността на
Левски, лясковчани положиха венци и цветя на па-
метната плоча наАпостола.

В общинаЛясковец на19юлиофициалнобеот-
рязана от кмета инж. Дервишев и Председателя на
Областния съвет на БЧК д-р Попова, лентата на

.
Това стана и в присъствието на г-н Димитър Русев
Директор на секретариата на БЧК във В. Търново и
гости от областния съвет. Това е вторият в областта
клуб, след горнооряховския. Приветствие поднесе
кмета на общинаЛясковецинж.Д. Дервишев, като по-
жела на отговорниците за стопанисването на клуба
успех в бъдещатадейност. Проведе се иизнесено за-
седание на Областния съвет на Българския Червен
кръст, а доклад за дейността на местната червен-
окръстка организация, представи Стефан Кочеми-
дов,Председателнаобщинския съвет наБЧК.

Отворен бе наскоро обновения
. Община Лясковец задели сре-

дства за осъществяването ремонт на покрива, за под-
мяна на водосточните тръби, за вътрешно боядисва-
не и освежаване на клуба. Сега възрастните хора от
селото се радват на уютната обстановка в него, пре-
карват голяма част от времето си там и не пропускат
да се похвалят на гости и посетители с новата придо-
бивка.

O
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чисто нов автобус
”Хюндай”

честване на 170 го-
дишнината от рождението на Апостола на Свобо-
дата

но-
вия общински Клуб на Българския Червен кръст

Пенсионерски
клуб в Джулюница
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Проследявайки преписката между
Васил Левски и Христо Иванов - Големия,
установяваме, че един от най-известните
псевдоними на третия по ред създаден от
Апостола революционен комитет в
българските земи през май месец 1869 г.
е “Бору Иленчинец”. Най-дейни съратни-
ци са Марин Цонзаров, Никола Козлев,
Марин Станчев, Петър Кьорчев, Калчо
Пасков. Приятел на Апостола е и д-р
Иван Касабов - съратник на Георги Раков-
ски при формирането на Първа българ-
ска легия.

През 1871 г. Васил Левски пристига в
Лясковец с Димитър Общи и Ангел
Кънчев (според спомените на отецМатей
Преображенски), където на 10 юни под-
робно е разгледана “Наредбата”. Ето за-
що след обира в Арабаконашкия проход,
лясковският революционен комитет е
единот първите пострадали.

След залавянето на Апостола на 26

декември 1872 година в Къкринското хан-
че, конят с личнияархив наЛевски едока-
ран в Лясковец, където документите са
съхранени до месец април 1879 г.
Тържествено са предадени за национал-
но ползване чрез Васил Берон на тога-
вашния министър на Просвещението -
проф.МаринДринов.

Ние сме горди, че нашия роден град
е считан от Левски (на базата на личната
му кореспонденция) за некоронованата
столица на Вътрешната революционна
организация. А град Ловеч е бил вътреш-
ният център наВРО.Потвърждение за то-
ва намираме и в записките на Иван Вазов
при подготовката за създаването на рома-
на му “Под игото”, където част от револю-
ционната дейност на лясковския комитет
е описана подробно и най-вече случая с
“тескерето” и “театралното представле-
ние”.

/Даниел Петров Хрулев, клуб “Родолюбие”/

Лясковец - некоронованата столица
на ВРО в българските земи

Юбилейната 2007г. 170 години от рождението на В. Левски (18 юли 1837г.) рубрика на клуб “Родолюбие”, с ръководител М. Давидова

Общо взето лясковчани са удовлет-
ворени, че е започнала реконструкцията,
обаче не вярват, че за 90 дни обектът ще
бъде завършен. “Кога ще се слегне
пръстта, кога ще асфалтират, кога ще на-
правят тротоарите”, се чудят тези, които
се впрягат да коментират ситуацията. Се-
га се използват нови технологии, успокоя-
ват неверниците строителите. Единстве-
но големите жеги спъват ритъма в рабо-
тата на тротоарните настилки.

Но отфирмите уверяват, че създават
допълнителна организация за ефективна
работа и при високите температури.

РЕМОНТЪТ...

Община Лясковец разработи и спе-
чели проект за развитие на алтернативни
социални услуги сфинансовата подкрепа
на Фондация “Каунтърпарт интер-
нешънъл”. От месец май 2006 г. в Ляско-
вец започна работа Консултативен
център за деца и семейства със социал-
ни проблеми. Създаването му отговори
на една от основните потребности на на-
селението в общината. Едногодишното
управление в лицето на “Международна
социална служба България”, В. Търново,
допринесе за натрупването наценен опит
в областта на закрилата на детето и
успешното стартиране на социалната
услуга.

Само за една година в центъра бяха
осъществени 248 консултации, свързани
с оказване на професионална помощ по
около 20 случая. Повече от 50 лица бяха
консултирани, след като ги насочиха от от-
дел “Социална закрила”, МКБППМН и
Детска педагогическа стая, а над30 семе-
йства и деца със социални проблеми по
желание потърсиха подкрепа вЦентъра и
веднага я получиха.

В резултат на упоритата работа на об-
щинска администрацияидоказаната нуж-
да от социалната услуга, отюни2007 годи-
на Консултативният център се превърна
в Център за социална рехабилитация и
интеграция като делегирана държавна
дейност.Центърът се управлява от общи-
на Лясковец в качеството й на доставчик
на социални услуги, като финансирането

ще се осъществява от средства от
държавния бюджет. “Центърът” пред-
ставлява социална услуга, предоставя-
ща консултации, съвети, посредничество
и подкрепа на деца и семейства в риск по
различни въпроси, повишаване на роди-
телския капацитет, развитие на умения за
ефективно възпитание. Целта на услуга-
та е да подпомага и подкрепя социалната
интеграция на деца и семейства в риск,
като развиваличностните ресурси и съде-
йства за създаване и укрепване на устой-
чиви и трайни семейни връзки.По този на-
чин се работи по превенция на изоставя-
нето и настаняването на деца в специа-
лизираниинституции, превенция на наси-
лието и отпадане от училище, превенция
на противообществените прояви надеца,
предотвратяване на рисковете от ранна
бременност и др. От предоставяните
съвети и консултации могат да се възпол-
зват и семейства, които желаят да полу-
чат професионална подкрепа и насоки за
отглеждането и възпитанието на децата
си, както и осиновители и приемни роди-
тели.

В Центъра работят специалист пси-
холог и социален работник. Услугата се
осъществява в градЛясковеци всички на-
селени места на общината, като седали-
щето му е в Лясковец на ул. “Младост” 2
(в сградата на отдел “Социална закрила”
и “Местни данъци и такси” - етаж втори).
Екипът работи всеки делниченден от 9 до
12иот 13до17 часа.

СЪЗДАДЕН БЕ ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА
РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

С десет идеи бщина Лясковец кан-
дидатства пред МРРБ Министерството
на регионалното развитие и благоустро-
йство и някои от тях вече са одобрени.

Десетмлнлвщеса необходими за ре-
хабилитация на уличните и тротоарните
настилки на Лясковец и петте му състав-
ни села. На този етап общината ще полу-
чи консултантска помощвпроцеса на раз-
работване на проектните предложения,
за да се кандидатства за средства от ЕС.
Във втория етап на проекта, финансиран
отФАР,ще се предостави подкрепа за под-
готовката на пълна техническа и проек-
тна документация.Министерството е оси-
гурило средства, за да бъде подпомогна-
та общината в направата на работни про-
екти за кандидатстване по Оперативната
програма “Регионално развитие” за още
две предложения на лясковска община.
За да се изготви необходимата проектна
документация, ще бъдат получени 26 000
лв за реконструкцията на незавършената
детска градина в Козаревец и превръща-
нето й в Дом за стари хора. 35 000 лв ще
бъдат предоставени за благоустрояване-
то на междублоковото пространство в
два квартала на Лясковец и обслужваща-
та ги уличнамрежа.

O
(

)

В общината от осемте целодневни
детски градини, само в с. Мерданя има
група, в която броя на децата е под изис-
куемия минимум. В момента в градината
са записаниобщо9деца.

Преди да бъде оформена структура-
та на образователната мрежа с директо-
рите на учебно-възпитателните заведе-
ния на територията на общината, бяха
проведени няколко срещи-разговори. От
техни предложения за броя на групите и
децата в детските градини и на паралел-
ките в училищата и броя на учениците в
тях е видно, че в училищата по селата се
налага тенденцията на сформиране на
маломерни и слети паралелки. Такиваще
има за учебната 2007 / 2008 година в: ОУ
“Св. св. Кирил и Методий“, Козаревец; ОУ
“Иван Вазов“, Добри Дял иОУ “П. Р. Сла-
вейков“, Джулюница.

За новата учебна година няма да
има закриване на училища. Докато мина-
лата година възпитаниците на козарев-
ското училище са само около 20, тази го-
дина се наблюдава значително повиша-
ване на техния брой записани са 42 де-
ца. Благодарение на осигурения от общи-
ната транспорт, учащите се от Честово,
вече ще посещават училището в Козаре-
вец.

-

МРРБ ОДОБРИ ТРИ
ПРОЕКТА НА ЛЯСКОВЕЦ

ОБРАЗОВАТЕЛНА МРЕЖА 2007/08 г.

На 12 юли се състоя среща – разго-
вор на кмета на община Лясковец с ди-
ректори и управители на местните фир-
ми, като темата, която ги събра беше:
“Възможности и перспективи за развитие
на Община Лясковец за периода до 2013
година”.

Инж. Дервишев запозна присъства-
щите с постигнатите резултати през ман-
дат 2003-2007г., като изброи основните
постижения: окомплектоване на общин-
ска администрация с квалифициран пер-
сонал, откриване на информационен
център за по-добро обслужване на граж-
даните и фирмите на едно гише, изграж-
дане на инфраструктурни, социални и об-
ществено значими обекти, като отбеляза,
че за изтеклия период са вложени около 9
мил. лв. капиталови разходи, от които око-
ло 3,5 мил. лв. - собствени средства, а
останалите външни.

Инж. Дервишев постави акцент на
въпроса за търсенето на начини за бъде-
що финансиране от европейските фон-
дове, като подчерта необходимостта от
активното включване на местните биз-
нес-среди и каза, че процедурите по кан-
дидатстване са сложни, че трудно се раз-
работват проекти, но Общинатаще пома-

га в консултирането с необходимата ин-
формацияи с обучени специалисти.

Във връзка с товаще се наложи и ак-
туализация на общинския план за разви-
тие, поясниха г-жа Вълчева и инж. Дерви-
шев, тъй като предложенията за проекти
от страна на фирмите, също трябва да
бъдат включени. Бе обсъдено и предло-
жението на инж. Банков за разкриване на
паралелка за подготовка и обучение на
машиностроителни специалисти, които
липсват иОбщината подкрепиидеятаму.

Поставен бе от г-н Кузманов и
въпросът за индустриалните зони. В раз-
говора бе изяснено от инж. Дервишев, че
има свободни терени и наскоро испанска
фирма е проявила интерес към един от
тях. На този етап община Лясковец е раз-
работила и внесла проект в МРРБ за из-
граждането на индустриална зона. В дис-
кусията се обсъжда и създаването на т.
нар.Местна инициативна група /МИГ/, ко-
ято дава възможност за финансиране
чрез подход “ЛИДЕР”. Трите общини Ляс-
ковец, Златарица и Стражица трябва да
разработят стратегия за развитие, за да
получим финансиране от европейския
селскостопанскифонд за развитие на сел-
ските райони.

-

Инж. Дервишев се срещна с местните бизнесмени

Манол Стателов е роден през 1820 г.
в Лясковец в заможно семейство. Ученик
е на архимандритМаксим Райкович. Пос-
ледователно учителства в Елена и Ляско-
вец. Помага на Никола Козлев да се изне-
сат от църквата “Св. Димитър” гръцките
църковни книги, които били изгорени в
пещта и благодарение на което бил опе-
чен най-вкусния домашен хляб. С този
акт Манол Димов Стателов се нарежда
сред ревностните дейци в борбата за не-
зависима българска църква, а с учител-
ската си дейност и като радетел за
българска просвета.

През 1843 година се задомява и ре-
шава да стане свещеник. Условието на
търновския митрополит - гръцки Влади-
ка, било на изпита да чете и пее на турски
и гръцки език. Стателов категорично от-
казва. Веднага билпоканен за учител в но-
вото класно училище в Казанлък с годиш-
на заплата от 5 000 грошаиосигурени хра-

на и жилище. Пребиваването му в Ка-
занлък се нарича “Манолово време”.
СледКримската война учителства за крат-
ко в Трявна и Елена, след което трайно се
установява в Лясковец. Тук той се изявя-
ва и като изобретател, порадифакта, че е
създал “огненатамелница” - първата пар-
на мелница в Лясковец и околията. По-
късно открива и работилница за тоалетни
сапуни. Предприел е и други начинания,
които довелидо повече разход, отколкото
приход, в резултат на което той закрил не-
печалившите предприятия.

Умира през 1897 година.
/Радослава К Чергиланова, клуб “Родолюбие”/.

110 години от смъртта
на Манол Стателов

Присъстващите разбраха, че ще
трябва да има ощемного подобни срещи,
за да се постигне успех в разработването
на бъдещи проекти, и че общината ифир-
мите трябва усилено да си сътрудничат в
работата и занапред.


