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Л ЯСКОВЕЦЛ ЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

СЪСТОЯ СЕ ГОЛЯМ СПОРТЕН ПРАЗНИК ЗА ДЕЦАТА

На 12 октомври по повод Деня на
българската община, който се чества във
всички общини в България, празникът в
община Лясковец започна със събрание
в залата на общината. Пред общински
съветници, административни служители
и гости, г-н Славчев председател на на-
стоящия местен парламент, разказа за
управлението на общинаЛясковеци хора-
та движилимашината на властта в далеч-
нотоминало. Кметът д-р Гецова поздрави
присъстващите с празника и им пожела
бъдещи успехи, а на дошлите да почетат
тържественото събрание бивши кметове
и управленци изказа благодарност за то-
ва, че са свързали част от професионал-
ния си ижизнен път сОбщинаЛясковец, с

решаването на нейните про-
блемииизграждането на не-
йния авторитет.

Местното общинско
ръководство организира в
този ден спортен празник за
децата от община Ляско-
вец. За успешното реализи-
ране и масовостта на спор-
тната проява спомогнаха и
директорите на местните
училища, учителите и клуба
по ориентиране Браун тим.

Официалното откриване и старта на спор-
тните игри даде зам. кмета г-н Г. Петров.
Ученици от трите лясковски училища и от
ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - с. Козаре-

вец се включиха в щафетното бягане.
Участниците бяха разпределени в три
възрастови групи - 4-5 клас, 6-7-8 клас и
голяма възрастова група на горния курс
ученици, в която участваха и техни препо-
даватели. Успешно представилите се от-
бори бяха наградени с грамоти, лако-
мства и предметни награди, които общи-
ната осигури в чест на своя празник. Око-
ло 230 деца, разпределени в 27 отбора,
се надбягваха в деня на българската об-
щина и показаха възможности и желание
да спортуват и да побеждават. В рамките

на два часа около училище-
то, в двора му и около цен-
тралния градски парк
пъстро множество - бегачи
и публика, разнообразиха
облика на обикновено пус-
теещияв неделя град.

След щафетното над-
бягване и награждаването,
празника продължи с демо-
нстрация по ориентиране
на клуб “Браун тим”.

Около 20 деца, които
упорито се занимават с този
вид спорт, направиха демо-
нстративно състезание, кое-
то имаше за цел да разга-
дае тайните на ориентира-

нето за онези, които не го познават. Учас-
тваха момичета и момчета на възраст от
10 до 14 години и им беше предоставен
маршрут по системата скорелауф, който

донесе за някои отлични резултати.
Треньорът на децата Калин Пенчев, обя-
ви победителите, а председателят наКлу-
ба Николай Димитров им връчи предмет-
ни награди, както и медали за първо, вто-
ро и трето място. Освен напредналите
състезатели, които се съревноваваха по
карта, в празничния ден ръководството
на клуба организира ориентиране по лен-
тички за най-малките, които никога досе-
га не са познавали този спорт, но показа-
ха, че имат желание да разгадаят негова-
тамагия.

Ориентирането предизвиква интерес
у децата от Лясковец и все повече раз-
палважеланието имда се включат в отбо-
ра на браунтимците. Доказателство за то-
ва ефактът, че около 60 деца се записаха
да се съревновават в състезанието за на-
чинаещи. Те стартираха в най-малката
възрастова група на проведеното демо-
нстративно състезание и се справиха
сравнително добре. За голяма част от тях
това беше първи допир до спорта ориен-
тиране и се оказа, че наистина са остана-
ли очаровани. Състезанието се радваше
и на завиден интерес от страна на наблю-
даващите ученици и любопитната роди-
телска публика.

Всички новобранци получиха поощри-
телна награда шоколад, осигурена от об-
щинското ръководство, което е отворено
към идеята този вид спорт да се налага
все по-масово, щом като децата го харес-
ват и искат да го опознаят.

Нашата певческа група за стари град-
ски песни “Бели ружи” донесе поредните
си спечелени отличия - изпълнителите
се завърнаха с две първи места от
Ямбол. На 11 октомври там се проведе
национален празник на старата градска
песен “Ямболска есен 2008”. Това ешес-
тото поред издание на Празника и в него
участваха състави от цялата страна.

Конкурсът се проведе със съдействи-
ето на Министерството на културата,
Община Ямбол, местното читалище
“Пробуда” иТОнаНТС-Ямбол.

Лясковската група за стари градски
песни се състезаваше с над 30 състава.
В конкурсната програма участниците
имаха право да се включат и да се
съревновават, както в раздел за групови
изпълнения, така и в категория за камер-
ни и индивидуални изпълнители и за
творчески екип. Солистката на “Бели ру-

жи” Добринка Стателова
грабна първото място в ка-
тегорията за индивидуал-
ни изпълнители, побежда-
вайки със своите две песни
“Компарсита” и “Пей ми пе-
сен за душата” останалите
18 изпълнители. Сладког-
ласният славей на Ляско-
вец отново завоюва призо-
вото място и заслужи при-
знанието на ямболската
публика.

В другия раздел за из-
пълнения на колектив дванадесетте на-
ши певци от “Бели ружи” се наредиха от-
ново на първа позиция. Призовотомясто
им бе отредено за цялостно представя-
не. Те участваха с четири изпълнения -
две авторски песни на художествения
ръководител Димитър Русев - “Ямбол-
ски люде” и “Усмивката на Мона Лиза”,
също и с песните “Свирете нежни стру-
ни” и “Във вихъра на танца”. И в този раз-
дел оценяващите категорично присъди-
ха първо място за лясковския състав.
Председателят на журито Николай Сул-
танов, член на Съюза на музикалните
дейци, връчи наградите на победители-
те.

С това свое достойно представяне в
Ямбол, съставът за стари градски песни
“Бели ружи” записа още едно значимо
участие в летописа на многобройните си
изяви.

В Лясковец стартира вторият за тази
година спечелен Проект по Оперативна
програма “Развитие на човешките ресур-
си”. Сфинансовата подкрепа на тази опе-
ративна програма започна осъществява-
нето на проект “История и традиции на
Лясковец за европейско бъдеще”.

Изпълнител на проекта е община Ляс-
ковец, в партньорство с трите лясковски
училища СОУ “Максим Райкович” и двете
начални - НУ “Цани Гинчев” и НУ “Никола
Козлев”. Партньор е и Сдружение
“Българско образователно общество”- В.
Търново.

Проектът е с продължителност 12 ме-
сеца и стартира от 1 октомври.

В подготвителният етап /първите два

месеца - октомврииноември/,ще се попу-
ляризират клубовете по интереси, ще се
изработят рекламни материали, ще бъде
направен подбор на участници за клуб
“Живо наследство” и клуб “Млади талан-
ти”, също ще бъдат подбрани и препода-
ватели от училищата за работа с групите.
Специфичната цел на проекта е да раз-
вие извънкласната дейност на учениците
в Лясковец, чрез организиране на клубо-
ве за изследване, проучване и съхраня-
ване на културно-историческото насле-
дство налясковчани.

Етапът на реализация включва рабо-
та на клубовете - организиране на срещи-
дискусии, изнасяне на презентации на
учениците, представяне на извънкласни-

“БЕЛИ РУЖИ” ВЗЕХА ДВЕ ПЪРВИ МЕСТА

В НУ „Никола Козлев”
този месец бе разкрит нов
медицински кабинет. В
сградата нашколото, в ед-
на от класните стаи, меди-
цинската сестра, обслуж-
ваща децата тук, е подре-
дила всичко необходимо
за даване долекарска по-
мощ на малчуганите - ку-
шетка, параван, медика-
менти и превързочнимате-
риали, украсила е кабине-
та с материали и книжки,
които децатамогат да раз-
глеждат и четат. В начало-
то на месец май такъв ка-
бинет бе разкрит в другото лясковско на-
чално училище - “Цани Гинчев”.

Макар че е заета и се грижи за децата
от двете начални училища в града, Румя-
на Николова намира време да привлича
при себе си не само болни деца, които
търсят нейните грижи. Когато е свободна
тя с много обич разказва на хлапетата
как да полагат грижи за своите зъбки, как
да се хранят здравословно, какви грижи
да полагат за своето здраве и добро на-
строение. Самата тя е винаги лъчезар-
на, по детски усмихната и весела. Този не-
ин начин на поведение я сближава сдеца-

та и това и позволява близки контакти с
тях и възможност да ги поучава и на-
пътства.

Кметът на общината уважи хуманно-
то начинание и поднесе пожелания към
всички ученици, а също и своя подарък, с
който допълни интериора в новата меди-
цинска стая. От своя страна малчугани-
те, и по-точно първокласниците, подне-
соха на гостите музикална програма. По-
големите ученици излязоха в двора на
училището, за да демонстрират един от
начините да бъдеш здрав - спортуваха,
като показаха умения по ориентиране.

ИМА НОВ МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТ
И В ДРУГОТО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ В ЛЯСКОВЕЦ

те дейности пред свои връстници и об-
ществеността идр.

Лясковец е град със славно минало и
богати традиции, с известни личности и
културни дейци. Затова основно про-
ектът цели да разгърне творческият по-
тенциал и осмисляне на свободното вре-
ме на младите хора, чрез проучване и
съхранение на културно-историческото
наследство на града. Така например в гру-
пата за “Автентичен лясковски фолклор”
участниците ще издирват характерните
за Лясковец фолклорни песни и танци.
Ще бъде сформирана и група по лингвис-
тика, която ще проучва специфичните
особености на говора на нашите предци -
ще се издирват архаизми, остарели думи
и думи с рядка употреба. Обект на из-
следване ще бъде ономастиката - произ-
хода на личните и особено на специфич-

ните фамилни имена, които носят и днес
лясковчани като наследство от своите де-
ди. Други групи ще разучават фолклорни
обичаи и обредността, присъствала в жи-
вота на лясковчани, ще бъде събрана и
информация за паметниците на култура-
та, данни заместната архитектура ибеле-
житите личности на града.

Около 100 деца ще се включат в из-
пълнението на проекта, ръководени от 15
учители от трите училища. Към тях с на-
пътствия към малките изследователи на
родния крайще присъединят усилията си
и преподаватели от ВТУ “Св. св. Кирил и
Методий”, тъй като на проекта партнира и
сдружение “Българско образователнооб-
щество”.

Общата стойност на проекта е 27 720
лв., от които 23 100 се осигуряват отЕвро-
пейския социаленфонд.

В ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ СТАРТИРА НОВ ПРОЕКТ
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Издава Община Лясковец
разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

КОЗАРЕВЧАНИ ОТКРИХА ПАМЕТНИК НА МАРИАНА ДИМИТРОВА

На 19 октомври в деня, в който на-
родът ни почита Свети Иван Рилски Чу-
дотворец, в село Козаревец рано сутрин-
та започна празнична литургия в храма
„Св. Параскева”. За празника в родното
си село беше дошъл Негово Високопре-
освещенство великотърновският митро-
полит Григорий. След като отслужи ли-
тургията, митрополитът, заедно с гости-

Общинският съвет на гр. Лясковец
прие наредба за зелената част на общи-
ната. Целта е тя да бъде запазена, а не с
интензивното строителство да намаля-
ва. В наредбата е предвидена ориенти-
ровъчна норма от 10 до 12 кв. м. на жи-
тел. В румънския град Зимнич, с когото
Лясковец има подписан договор за
сътрудничество, нормата е от 22 кв. м. на
жител. С проекта за новия център на гра-
да се предвижда допълнително залеся-
ване на 4.5 дка площ.Приогледаинадва-
та парка - централен градски и малък
парк (до моста), се оказва, че са остана-
ли високи дървета и ниски храсти.И вдва-
та парка растителността е много разно-
образна и се срещат най-различни
дървесни видове: смърч, кестен, чинар,
рошков, кипарис, бреза, гинкобилоба,
ела, явор, акация, орех, ясен.

Предвижда се озеленяване на двата
парка и централния площад и тротоари-
те, като за целта ще бъдат оформени
цветни градинки. За увеличаване на зеле-
ните площинаобщината се подготвя кан-
дидатстване по мярка 2.2.3 за залесява-
не на неземеделски земи по програмата
за селските райони. Изискванията са ми-
нимално 10 дка. и максимално общо 320

дка. на стойност 300 хил. ев-
ро.След създаване на зале-
сителните пояси по програ-
мата се предвижда за пет го-
дишен период по 50 евро на
хка. за поддръжка.

Петте села - Джулюни-
ца, Козаревец, Драгижево,
Мерданя, Добри дял са под-
али места за залесяване, с
коетоще участват по проек-
та за първоначално залеся-
ване на неземеделски зе-
ми.

Друг проект е внесен в
Държавната агенция замла-

дежта и спорта. В него Общината е па-
ртньор на Младежкия дом във Велико
Търново. Проекта е на стойност 10 000
лв. Същитеще се използват за “Лесопар-
ка” гр. Лясковец. Ще бъдат извършени
следните дейности: почистване, залеся-
ване с редки видоведървета и храсти, по-
ставяне на кошчета за отпадъци от опа-
ковки, както и пейки за отдих. На две-три
места ще бъдат поставени кофпомпи и
всички необходими инструменти за гасе-
не на пожар.

Предвидено е на обходния път за Г.
Оряховица, където движението е най-
интензивно с МПС да се направи шумо-
заглушителен екран от дървета и зелен
жив плет. Готов е и проектът за велопъте-
ка, която ще свързва Лясковец със
съседния град Г. Оряховица. На този път
сега има тротоар само от едната страна,
а другата е обрасла в храсти и с раз-
хвърлянибитови отпадъци.Целта на про-
екта е това място да се почисти, да се об-
особят места за отдих с пейки, кошчета
за отпадъциида се направи алея за вело-
сипедистите. Материалът който е пред-
виден да се използва е екологичен, пред-
назначен специално за велопътеки.Стой-
ността на проекта е около 100 000лв.

Актрисата
Мариана Димит-
рова е родена на
28май1954 г. в Ко-
з а р е в е ц . З а-
вършила е ак-
тьорско майсто-
рство в класа на
проф.ЖелчоМан-
д а д ж и е в в ъ в
ВИТИЗ "Кръстьо
Сарафов " . От
1997 г. до смъртта
си през 2005 жи-
вее в Сан Диего,

САЩ, със съпруга си Игор Куценок, който е психи-
атър, и двете си деца - Александра и Иво. Професи-
оналният й път започва на русенска сцена, където
семейството и се премества да живее, а през 1978 г.
започва работа в Театъра на българската армия,
където създава образа наЖулиета в "РомеоиЖули-
ета", Мария в "Дванайсета нощ", Соня във "Вуйчо
Ваньо" от Чехов и много други. Мариана Димитрова
се е снимала и в над 30 български филми, сред кои-
то са "Осъдени души", "Мъжки времена", "Почти лю-
бовна история", "Дами канят", "Скъпа моя, скъпи
мой". Тя направи и пробив на професионалната те-
атрална сцена в Щатите, след като "Олд Глоуб
Тиътър" в Сан Диего я покани за главната роля в
спектакъла "Света Петдесетница" от Дейвид
Еджър. С договора си за ролята Мариана Димитро-
ва стана член на Театралния профсъюз на амери-
канските актьори, което досега не се беше удавало
на българин. Докато живее вЩатите, написва и кни-
гите "Американски синдром" и "Любопитните пъте-
шественици".

За неяСтефанДанаилов казва: “Актриса смаг-
нетично излъчване. Тя успя да внушипосланията на
своите герои, с нежна и ранима душа. Дори от да-
лечна Америка тя не прекъсна връзката си с българ-
ските творци. Смъртта никога не идва навреме, но
когато си отиде един толкова млад и светъл творец,
не намирамсилида приемамъдро тозифакт.”

те, сред кои-
то и кметът
на общината
д-р Гецова,
Председате-
лят на об-
щински съ
вет -Ляско
вец г-н Слав-
чев, инж. Бан-
ков, г-н Йор-
дан Минчев
и др., се от-
правиха към
центъра на
селото.

Този свят ден бяха избрали кметът на
Козаревецижителите, за да изразят своя-
та признателност към заслужилата ак-
трисаМарианаДимитрова. В чест на голя-
мата българска кинозвезда, родом от Ко-
заревец, бе открит паметник в центъра на
селото. Досега козаревчани й бяха отда-
ли заслужена почит, като един месец
след смъртта й, през юни 2005, нарекоха
площада с нейното име. Негово Високоп-
реосвещенство освети паметника и го по-
маза с благословен елей, кметът Параш-
кевПарашкевов предиоткриването на па-
метника произнесе слово за житейския и
професионален път на Мариана Димит-
рова. Положени бяха и първите свежи

цветя.
Идеята за изграждане на

паметника се ражда още
след нейната смърт, когато
в архивите на библиотеката
деятелите на културата в се-
лото откриват авторски
текст наМ.Димитрова:

„Гордея се, че имам вжи-
лите си болярска кръв и съм
закърмена с козаревски
въздух. Може би успехите и
шанса в живота си дължа на
този въздух”. Тези нейни ду-
ми са изписани на плочата
върху паметника.

Мариана
Димитрова
не забравя
корените си
и България
до послед-
ния си дъх.
„Това е лич-
ност, с която
ние се горде-
ем и трябва
да възпита-
ваме в това
чувство идва-
щите след
нас поколе-
ния. Всички
нейни пости-
жения в те-

атъра, киното и телевизията, спомените
на самодейците, с които се е срещала в
Козаревец, ни отведоха до идеята да уве-
ковечим един заслужил културен деятел”
- това каза пред събралото се множество
кмета на селотоПарашкевов.

Паметникът е изграденотЙорданЙор-
данов художник-каменоделец, с подкре-
пата на община Лясковец, кметство Коза-
ревец, читалище „Земеделец-1899”,
„Аркус-строй” ЕООД и с безвъзмездния
труд на Красимир Дончев, Злати Златев,
Арсен Георгиев, Георги Емилчев, Петко
Томанов, Иван Стаматов, Тодор Стойнев,
Иван Димитров, Златан Постолов, Георги
Димитров.

-
-

ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ В ОБЩИНАТА
ЩЕ Я НАПРАВЯТ ОЩЕ ПО-ХУБАВА

IM MEMORIAM
С дълбоко прискърбие и опечале-

ни сърца гражданите на община Ляс-
ковец изпратиха във вечния му път
Енчо Копанков - една от най-
значимите фигури в обществения
живот на град ни, един добър човек,
живял достойноираздавал през годи-
ните обич, грижи, всеотдайност и
многотруд.

На 25 октомври 2008 година си
отиде завинаги от нас, оставяйки
светла диря след себе си човекът,
който 12 години ръководи община
Лясковец, личност, посветила се на
своите съграждани, личност която
отдаде сили и съзидателен труд за
добруванетонажителитеналясков-
ска община. Със своите изключител-
ни качества, той изгради облика на
Лясковец, за да могат гражданите
да живеят при най-добри условия, да
се радват на красив град, с асфалти-
рани улици и канализационна мрежа,
на здравно заведение, на детски гра-
дини и училища, да имат общинска
сграда, банка, битов комбинат, кра-
сиво оформен площад и много заво-
ди. Негова е заслугата за разцъфва-
нето на общината през 60-те годи-
ни, за превръщането на Лясковец в
модерен и самобитен град с потен-
циал за бъдещо развитие. Със своя
амбициозен и взискателен поглед
към обществените дела, със своя си-
лен дух и усет към проблемите на хо-
рата,той спечели уважението на по-
коления лясковчани. В знак на своята
благодарностпризнателнитежите-
ли удостоиха Енчо Копанков със зва-
нието Почетен гражданин на общи-
на Лясковец. Неговата личност и
стореното през годините за добру-
ването наЛясковец винагище бъдат
пример за подражание за идните по-
коления.

Името му ще остане завинаги в
летописа на лясковския живот, запи-
сано с ярки букви.

Живя достойно и твори достой-
но.

Последно сбогом и дълбок по-
клон пред паметтанаедин човек с го-
лямо сърце…

Енчо Пеев
Копанков е ро-
ден на 6 ав-
густ 1915 г. в
гр. Лясковец.
Секретар е на
О к о л и й с к и
съвет - Горна
Оряховица, а
след това и на
О к р ъ ж е н
съвет - Вели-
ко Търново.
От 1959 г. до

1971 г. е кмет и председател на Общин-
ски народен съвет гр. Лясковец.

През неговите три мандата на управ-
ление коренно се променя инфраструк-
турата на града и общината - изграждат
се нови улици, площада, подземниинад-
земни комуникации, града се водоснаб-
дява и канализира. Изградени са дваде-
сет жилищни блока с магазинна мрежа.
Извършен е основен ремонт и водоснаб-
дяване на Петропавловския манастир и
е асфалтиран пътя, водещ към него. За
качественото обслужване на населени-
ето са построени сградата на общината,
банката и спестовната каса, здравната
служба, битовия комбинат и др., постро-
ени са пет завода.

В сферата на културата и образова-
нието са изградени три нови училища - в
Лясковец, Драгижево и Мерданя. Раз-
ширяват се двете училища “Н.Козлев” и
“Ц.Гинчев”. Изградени са две детски гра-
дини и детската ясла в Лясковец, както и
една детска градина в Драгижево. Пос-
троени са читалищата в Лясковец, Доб-
ри дял и Козаревец. За развитието на
физкултурата и спорта е изграден ста-
дионаи плувниябасейн.

До последния си дъх той се интере-
суваше от проблемите на родния си град
и участваше в актуалните събития и об-
ществените изяви на своите съгражда-
ни.

Почина на 2 октомври 2008 година
на 93-годишнавъзраст.
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На 29 октомври 2008 г. Община Ляско-
вец представи проект по Операция 4.2
„Междурегионално сътрудничество”, по
Оперативна програма „Регионално раз-
витие” къмМинистерство на регионално-
то развитие иблагоустройство.

Проектът „Динамична мрежа за на-
сърчаване и разработване на модели за
междуобщинско сътрудничество в кон-
текста на развитието на малки туристи-
чески дестинации” има за цел да създаде
динамична междурегионална мрежа за
сътрудничество и обмен на добри прак-
тики, знания и умения в контекста на
устойчивото развитие на общините като
европейски територии. Целеви групи по
проекта са местното население на
българските общини, населението в
унгарската община, населението в сло-
вашката община, публични организации,
медии, интернет общество, експерти от
местните администрации на общините,
специалисти и организации в сферата на
туризма, информационните и комуника-
ционни технологии и интернет-
обществото, и общински съвети. Пери-
одът за реализация на проектното пред-
ложение е 12 месеца, с обща стойност на
проекта 299 900 лв. Постигнати резулта-
ти от проектното предложение са: създа-
дени предпоставки за партньорство и об-
мен на информация, знания и умения в
сферата на туризма; междуобщинско
сътрудничество и комуникации в мрежа;
изградени динамични ИКТ; въвеждане
схема за обмен на добри практики и ноу-
хау между общини и региони от трите
държави; внедряване на многофункцио-
нален модел за междурегионално
сътрудничество. С постигане на резулта-
тите по проекта Община Лясковец ще по-
виши информираността на българските
граждани и трайноще сближи трите реги-
она и техните общности с тези от Евро-
пейския съюз.

-

Община Лясковец представи проект за

сътрудничество и обмен на добри практики


