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ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

На 16 юли 2010 г. на официална церемо-
ния в Министерството на регионалното раз-
витие и благоустройството община Ляско-
вец подписа договор за безвъзмездна фи-
нансова помощ по проект „Устойчиво и ин-
тегрирано развитие на град Лясковец чрез
благоустрояване на обществени простра-
нства” по Оперативна програма „Регионал-
но развитие”. Финансирането на проекта на
обща стойност 4 727 628 лева е осигурено от
Европейския фонд за регионално развитие
и националния бюджет. Община Лясковец
ще осигури 5% собствено финансиране на
проекта.

Този проект става реал-
ност, благодарение на двуго-
дишните усилия на сформи-
рания екип за разработване
на проекти от началото наман-
дата на д-р Гецова, както и на
намеренията на кметския
екип за цялостна промяна във
визията и облика на града.
Проектът ще бъде реализи-
ран в срок от 24 месеца, като
стартира веднага след под-
писване надоговора.

Проектът на община Ляс-
ковец „Устойчиво и интегрира-
но развитие на град Лясковец
чрез благоустрояване на об-
ществени пространства” пред-
вижда възстановяване на пар-
кове, изграждане на нови зони

за отдих, реконструкция на централната
улична мрежа и превръщането на градския
площад в пешеходна зона. Най-мащабните
дейности по проекта са свързани с цялостна
реконструкция надвата градски парка –Цен-
трален градски парк и парк на моста, където
щебъдат възстановени настилките,ще се за-
сее нова разстителност, ще бъдат изградени
поливни системи и водни площи. За най-
малкитежителии гости на градащебъдат из-
градени две детски игрови зони с европей-
ски вид, коитоще отговарят на всички съвре-
менни изисквания за безопасност. Друга но-
вост на проекта е изграждането на енергос-

пестяващоосветление в парковите зони, как-
то и възстановяване на съществуваща чеш-
ма.

Ключов елемент вмащабния проект е ре-
хабилитацията на централни градски улици,
като се предвижда да бъдат ремонтирани
1900 м улична мрежа, включваща главни
улични артерии – улиците „Трети март”,
„Иван Касабов” и прилежащите улици към
Централен площад. Скоро всички жители на
градащемогат да си отдъхнат от многоброй-
ните дупки по главната пътна връзка с Горна
Оряховица, като освен реконструкция и под-
мяна на асфалтовата настилка се предвиж-
да цялостен ремонт на тротоарите, подмяна
на бордюрите и обособяване на ниши за раз-
делно събиране на отпадъци. В рамките на
тази дейност ще бъдат оформени и възста-
новени 2 534 кв.м зелени площи по улица
„Трети март” и ще бъдат подменени 10 193
кв. м тротоарна настилка. След реализация
на проекта тротоарите ще бъдат скосени и
лесно достъпни за хора с увреждания и май-
ки с детски колички, като по този начинще се
осигури достъпност на архитектурната сре-
да. Жителите на най-населения квартал на
Лясковец - квартал 5 (Черникова бара)
също ще бъдат пряко облагодетелствани от
проекта, тъй като за тях се предвижда
възстановяване и преустройство на общес-
твена зона за отдих със спортна идетска пло-
щадка – обхващащо изграждане зона за об-
ществен отдих, детски полщадки за деца от
3 до 12-годишна възраст, възстановяване на

спортна площадка за младежи, както и зона
за бадмингтон и тенис намаса.

С реализацията на проекта ще се из-
върши цялостна трансформация на Цен-
тралния площад, като се подобри функцио-
налността на пространството и се превърне
в пешеходна зона и обществена зона за от-
дих. Най-централното място на град Ляско-
вец, където близо 40 години не са правени
промени, скоро ще промени облика на гра-
да, като се превърне в предпочитана пеше-
ходна зона за всички жители и гости на гра-
да. Там ще бъдат изградени пешеходни
алеи, ще се засади нова разстителност, ще
бъдат оформени зони за почивка, а простра-
нството около паметника на загиналите ще
бъде подходящо оформено като основен ак-
цент на площада. Общо 4233 м2 от Центра-
лен площадна градЛясковецщебъдат реко-
нструиранииблагоустроени.

С осъществяването на дейностите по
проекта се очаква да се постигнат следните
резултати: благоустроена централна град-
ска част, възстановени над 90% от зелените
площи, подобрена среда заживот на терито-
рията на общината, изградени 3 нови детски
площадки и 1 спортна площадка, обособе-
ни места за игра и почивка. С най-мащабния
проект на Община Лясковец ще се подобри
физическата и жизнената среда на град Ляс-
ковец, като предпоставка за устойчиво и ин-
тегрирано развитие, като се постигне евро-
пейски облик на градаи се утвърди като пред-
почитаномясто заживот, труд и инвестиции.

В разгара налятото, на ГолямаБогороди-
ца, в Джулюница се проведе за втора поред-
на година най-шареното, колоритно и апе-
титно събитие наБългария - Кулинаренфес-
тивал „Пъстра трапеза”. Събитието се орга-
низира отАсоциацията за развитие на изкус-
твата и занаятите /А.Р.И.З - 7/.

Приветствие по време на откриването
поднесе кметът на селото Янко Янков в при-
съствието на общинското ръководство д-р
Ивелина Гецова – кмет на Общината, Георги
Петров – заместник кмет и секретарятМари-
ян Паскалев. В началото на празника, деца-
та от вокална група „Славейче” към джулюн-
ското читалище „Пробуждане – 1896” огла-
сиха пъстрата трапеза с обичаната от всички
българска песен „Сладкопойна чучулига”, из-
пълнена в чест на 140 години от рождението
на джулюнския поет Цоньо Калчев. Мело-
дичните звуци на певческата група „Ален бо-
жур” от Джулюница и Сборната драгижевска
група, увлякоха присъстващите намегдана в
кръшни народни хора. Модерните ритми на
танцов състав „Фантазия денс” с ръководи-
телСветланаИванова, доукрасиха пъстрото
празненство с още грация и финес. Талан-
тливите малки художници от селото с много
въображениеиентусиазъмучастваха в голя-
мото събитие, като се съревноваваха в тра-
диционния конкурс за детска рисунка на ку-
линарна тема. Всички деца получиха награ-
ди, осигурени от фирма ”Фарт”, вносител на
немските бои „Лукас”.

Ароматни, разяждащииизкушаващивку-
сотии бяха подредени и отлично аранжира-
ни на площада пред кметството. В кулинар-
ната изложба се включиха жени от Клуба на
пенсионераи читалището вДжулюница, кои-
то се представиха с много апетитни произве-
дения. Освен домакините, на пищния фест
трапези опънаха и сръчните майсторки на
гозби от Козаревец и Драгижево. Типичните
български ястия и питиета с древни рецепти
лъжекини, мамалига, крушник, тути-фрути,
боб в гърне, лопушник, сарми в лозови лис-
та, в зелевилиста и в чушки, картофени кюф-
тета, питка–слънце,шницели отмалкомесо,
наречени от жените „кризисни”, сланина с
червен пипер и още куп традиционни ястия,
изключително затруднихажурито да опреде-

ли победителите сред богато отрупаните
щандове с кулинарни изкушения. С много
апетитни произведения участваха домаки-
ните, като повечето ястия, бяха приготвени
от възрастни жени по стари и утвърдени ре-
цепти, предавани от майка на дъщеря. Мла-
дите дами пък бяха приготвили нещо по-
съвременно, украсено с много фантазия. С
по-малко, но за сметка на това с тематични
ястия участваха 16 жени от Драгижево. Те
подредиха само традиционно консумиращо-
то се от българина на този голям празник
Успение Богородично - два рибника, пала-
чинки и тиганици, които са завити в сладко от
череши, питки, вити баници, печени ябълки с
орехи и т.н. Публиката се почерпи с народно-
то питие с благозвучното наименование „Ту-
ти-фрути” и научи, че то се прави почти във
всекидрагижевски дом.Напитката е на раки-
ена основа, като в огнената течност киснат
различни плодове. Не по-малкошарен беше
щандът и на жените от Козаревец, които по-
казаха ястието „Пилешки танц”, много млеч-
ни продукти, десерти, сред които най-
атрактивен беше шоколадовият таралеж.
Друг от интересните десерти с уникален вкус
бе „Пестил”. Той се приготвя от много узрели
сини сливи, които се мелят, после се варят, а
накрая сместа се сушина слънце, без да й се
слага захар. В миналото, когато не е имало

безалкохолни напитки, са пие-
ли крушник, обясниха още же-
ните при козаревското чита-
лище и пенсионерския клуб.
Крушникът се пиел леденос-
туден от бъчви, запечатани с
тесто, от жътварите на нива-
та. В професионалната кухня
на готвачите четири момичета
от с.Джулюница мериха сили
в приготвянето на мусака от
тиквички, селска баницаиджу-
люнска лютивка.

Най-тежката задача бе на журито. То бе-
ше оглавено от председателя на асоциация-
та Павлин Петров, а другите му оценители
бяха кметовете на Козаревец Парашкев Па-
рашкевов и на Джулюница Янко Янков. И
тъй като всичко бешеот вкусно по-вкусно, жу-
рито раздадедоста награди в различни кате-
гории. С най-оригинална рецепта се отличи
„Качамак по Родопски” на Олга Янкова от
Джулюница. Наградата за най-автентична
рецепта „Риба в тесто” грабна тематичното
ястие за празника Голяма Богородица, което
бе дело на Златка Йоргова от Драгижево. Г-
жа Йоргова спечели допълнителна награда
за алкохолния си коктейл „Тути-фрути”.Отли-
чието за най-вкусна рецепта получи Радка

Попова от гостуващото село Козаревец с не-
стандартната „Месна яхния от трушия”. Най-
вкусендесерт се оказа специалитета на коза-
ревчанката Димитранка Дърова „Пълнени
печени ябълки”. Наградата за най-добра ви-
зия получи оригиналният „Пилешки танц” на
Лиляна Обрешкова от Козаревец. На джу-
люнските майсторки бе присъден призът за
колективното им усърдие в създаването на
най-добра етно-визия на своя щанд. Журито
раздаде и няколко специални награди. Йор-
данка Гинова спечели приз за домашно при-
готвени сирене, кашкавал и мляко.

Извънредна номинация за
брой ястия получи Пенка Нен-
чева. Наградите бяха разпре-
делени в няколко категории -
поощренията в изложбата оси-
гуриха кулинарното списание
„Меню”, „Коутс България” и
„ИвиталКонсулт” ЕООД.Всич-
ки участници получиха грамо-
та за своя принос към съхра-
няването на българщината и
традициите.

Най-атрактивното състе-
зание, провело се в рамките
на кулинарния фестивал, бе-
ше надпреварата по най-
бързо хранене, която органи-
заторите нарекоха „Кой изяде
боба на шефа Пеньо Ива-
нов?” Съревнованието беше
кулминацията на празника и в

него се включиха три отбора – деца, разде-
лени на момчета и момичета и възрастни.
Вместо два отбора, каквато беше първона-
чалната идея, организаторите трябваше да
направят три, защото мераклиите да опитат
от боба на майстор-готвача, се оказаха мно-
го повече. Най-колоритен откъм участници
беотбор номер три, събралнаедномясто ба-
ба Марийка Лазарова на 77 г., дядо Стефан
Александров - на 70, репортерът на в. „Бор-
ба” Георги Баев и американската добровол-
ка от Корпуса на мира Триша Теронес.
Състезанието в категорията на малките гас-
трономи спечелиха единадесетгодишния
Станислав Атанасов иМоника Тодорова, ко-
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Проектът се осъществява с финансовата подкрепа
на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, съфинансирана от

Европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие

Е В Р О П Е Й С К И Ф О Н Д З А
Р Е Г И О Н А Л Н О Р А З В И Т И Е
Инвестираме във Вашето бъдеще

В Козаревец кипи усилена работа по обновяване
и модернизация на Читалище „Земеделец - 1899”

От започването на строително-ремонтните работи по
обновяване на читалище „Земеделец – 1899” в село Коза-
ревец в края на месец март 2010 г., кипи усилена работа по
цялостната реконструкция на сградата.Средствата за про-
екта са осигурени отЕвропейскияфонд за регионалнораз-
витие и националния бюджет в рамките на Оперативна
програма „Регионалноразвитие”.

През летните месеци изцяло са сменени дървените
врати и прозорци с PVC дограма, оформена е рампа за хо-
ра с увреждания, реконструиран е покрива на сградата, ка-
то е покрит с нови керемиди, изпълнена е топлоизолация и
хидроизолация на таванската плоча. Активно се изпълня-
ват и вътрешните ремонтни работи. На първия етаж на
сградата са оформени нови санитарни помещения, като
единия санитарен възел е предвиден за използване от хо-
ра с увреждания. Продължава изстъргване на постната
боя от стени и тавани, шпакловка, монтаж на гипсокартон,
изкърпване на мазилка, направа на нова ВиК и ел. инста-
лация. Всяка една от дейностите по обновяването и мо-
дернизирането на читалище „Земеделец – 1899”, из-
вършени по проекта, се контролира стриктно от проектан-
та на обекта арх. Лъчезар Лалев и от независим строите-
лен надзор от страна наЕТ „КИНИ–ПеткоАнгелов”.

С изпълнението на проекта читалището в село Козаре-
вец ще стане най-модерната и достъпна сграда от култур-
ната инфраструктура на Община Лясковец. Освен това
сградата ще отговаря на всички изисквания за енергийна
ефективност като качествено ще се повишат възможнос-
тите за провеждане на културни дейности и мероприятия
през зимния сезон, както и ще се съдейства за разнообра-
зяване на предлаганите услуги за населението на село Ко-
заревец. Това, което предстои като дейности по проекта, е
обявяване на малка обществена поръчка за доставка на
оборудване на читалището, като се предвижда монтаж на
компютърна техника за информационен център, който се
изгражда в сградата на читалището, театрално и сценично
оборудване за салона, оборудване на зала за експози-
ции.

Този документе създаден в рамките на проект „Обновяване имодер-
низация на читалище „Земеделец - 1899” в село Козаревец”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регио-
нално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейскияфонд за регионално развитие. Отговорност за съдържани-
ето на публикацията носи Община Лясковец и при никакви обстояте-
лства не може да се счита, че този документ отразява официално ста-
новищенаЕвропейския съюзиУправляващияорган.

ПРОЕКТ № BG0024
Финансов Механизъм на

Европейско Икономическо Пространство

Информационни центрове и рампи за достъпност на хора
с увреждания са новите придобивки на община Лясковец

В община
Лясковец са
п р е д з а-
в ъ р ш в а н е
строително-
ремонтните
работи по из-
граждането
на пет инфор-
мационни це-
нтъра по насе-
лените места
на територия-
та на община-
та и цялостна модернизация на залата на Общински съвет-
Лясковец по проект „Укрепване на капацитета на община
Лясковец замодерно, ефикасно и прозрачноместно самоуп-
равление”, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норве-
гия по финансов механизъм на Европейско икономическо
пространство.

Извършените до момента строителни работи обхващат
обновяване и ремонт на помещения в сградите на кметства-
та в селата Драгижево, Добри дял, Козаревец, Мерданя и
Джулюница, където са обособени пет информационни це-
нтъра за предоставяне на административни услуги на насе-
лението по селата на територията на общината. За тримесе-
ца беше извършена и цялостна реконструкция на залата на
Общински съвет-Лясковец, като строителните работи
включват внедряване намерки за енергийна ефективност на
залата, монтиране на PVCдограма, подмяна на ел. инстала-
ция, направа на окачени тавани, полагане на топлоизолация
и гипсокартон по стени, изграждане на рампа за хора с
увреждания.

Основен фокус на проекта е осигуряването на
достъпност на предлаганите услуги, както и възможности за
участие на гражданите в процеса на вземанена решения, ка-
то чрез изграждането на две рампи се осигурява безпрепя-
тствена възможност хора с двигателни увреждания да при-
състват на заседанията наОбщински съвет. От месец октом-
ври общинските съветници в Лясковец ще могат да провеж-
дат заседанията си в изцяло променена обстановка. Залата
не беше ремонтирана през последните 30 години. Друга но-
вост заместните законодателищебъде внедряването на сис-
тема за електронно гласуване.

Като част от проекта бе извършена доставка и монтаж на
комуникационна техника, офис обзавеждане и оборудване
за нуждите на общинска администрация, за информацион-
ните центраве по селата и оборудване за залата на Общин-
ския съвет. Изпълнителят на малката обществена поръчка
фирма „СИЕНСИС” АД, е доставила 29 компютъра, сървър,
рутери, принтери, мултифункционални устройства, 2 мулти-
медийни проектора, както и мебели и озвучителна техника
за залата наОбщински съвет - Лясковец. Равносметката към
настоящия момент е, че в дейности по изпълнение на строи-
телно-ремонтните работи и доставка на оборудване и кому-
никационна техника в рамките на проекта, са усвоени над
305 000лева.

Проект „Укрепване капацитета на общинаЛясковец замо-
дерно, ефикасно и прозрачноместно самоуправление” стар-
тира през месец август 2009 г и се очаква да приключи на-
пълно в началото нафевруари 2011 г.

Този документ е създаден в рамките на проект „Укрепване на капаци-
тета на Община Лясковец за модерно, ефикасно и прозрачно местно само-
управление”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия,
Лихтенщайн иНорвегия чрезФинансовия механизъм на ЕИП. Цялата отго-
ворност за съдържанието на документа се носи отОбщина Лясковец и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалнотостановищенаФМнаЕИП.

ято е на 10 години – и двамата от Джулюница, а при възрас-
тните първенец стана 77-годишния дядо Ради. Победители-
те получиха подаръци, осигурени от сп.„Меню” и „ИвиталКон-
султ” ЕООД. От битката достойно се отказа младият журна-
лист на „Борба”, защото и за него, предвид елегантната му
фигура, бе непосилно да изяде един литър гореща бобена
яхния.

Дори палещите лъчи на августовското слънце не попре-
чиха на пъстратамозайка от ведро настроение, превъзходна
българска кухня, мелодични песни и кръшни танци, които на-
правиха тържеството в Джулюница още по-пищно от мина-
логодишното.

Месец по-късно София посрещна в Борисовата градина
гости и участници от цялата страна. На 11 септември там се
състоя заключителният кръг на кулинарния фест. Нашите
майсторки от селата Джулюница, Козаревец и Драгижево
представиха община Лясковец със своите кулинарни
вълшебства. Лясковският щанд, богато украсен с етноеле-
менти, разнообразни гозби и пълни с плодове и зеленчуци
кошници, смая столичани, гости, участници и журналисти.
Джулюница се представи с уникалните млечни произведе-
ния на Йорданка Гинова – кашкавал, кисело мляко и сирене,
направени по домашна рецепта от екологично чист продукт
– нещо, което софиянци едва ли някога са имали възмож-
ност да вкусят. Представителка от другото наше село смая
домакините и гостите на фестивала с уникална рецепта, за-
пазена от майки и баби - Олга Янкова от Козаревец бе сгот-
вила вкусен „Качамак по родопски”. На трапезата, оформена
от община Лясковец бяха изложени също козаревските спе-
циалитети „Месна яхния от трушия” на Радка Попова, „Пи-
лешки танц” на ЛилянаОбрешкова, както и „Пълнени печени
ябълки” и „Шаран в тесто” на кулинарките от Драгижево Ди-
митранкаДърова иЗлаткаЙоргова.

Заради изключителното усърдие, с което лясковчанки бя-
ха подредили своящанд, впечатленотожури единодушно им
присъди отличителната грамота за най-добра визия на етно-
щанд. Козаревчанката Лиляна Обрешкова пък грабна приза
за най-добра визия на ястие за своето творение „Пилешки
танц”, в което очевидно бе вложила много труд, майсторство
ибогатафантазия.

Община Лясковец получи одобрение на проекти по Опе-
ративна програма „Развитие на човешките ресурси”. Първи-
ят се нарича „Устойчива рехабилитация, чрез социални услу-
ги от нов тип - „Съботно – неделна грижа за деца и родители”.
Той има за цел да създаде условия за предлагане на ком-
плексни социални услуги от нов тип, с цел рехабилитация на
деца и лица с увреждания и техните семейства, чрез подо-
бряване качеството им на живот. Проектът включва разра-
ботване на модел за предоставяне на социални услуги от
нов тип и програми за медицинска, професионална и соци-
ална рехабилитация на хора с увреждания, деца и техните
семейства. Ще бъде подготвено помещение за предоставя-
не на съботно-неделни грижи, също така се предвижда да се
извърши обучение на екипи за работа вЦентъра за съботно-
неделна грижаида стартира официалноиновативната соци-
ална услуга „Съботно-неделна грижа за деца и родители” на
територията на общинаЛясковец.

С настоящия проектще се даде възможност за предлага-
нето на нов тип услуга в рамките на 12месеца, която се пред-
виждадабъдепредоставяна в обособени помещениянадет-
ска градина „Славейче” в Лясковец. По проектаще бъдат об-
хванати деца и лица с умствени, физически и сетивни за-
труднения от градовете Горна Оряховица, Лясковец, Велико
Търново и региона, родители и близки на деца с умствени,
физически и сетивни затруднения, социална мрежа от деца

и хора с увреждания. Проектното предложение ще се из-
пълнява в партньорство със Сдружение „Бализ” Горна Оря-
ховица и Сдружение “Виктория – 04”. Общата стойност на
проекта е 117 хил. лева.

Вторият одобрен проект на община Лясковец е „Пълно-
ценен живот и грижа за възрастните хора в община Ляско-
вец, чрез създаване на дневен център”. Той има за целда по-
добри качеството на живот на хората в пенсионна възраст в
община Лясковец и да намали социалната им изолация,
чрез създаване и развитие на комплексни социални услуги в
общността, като алтернатива на настаняването в специали-
зирани институции и превенция на социалното изключване
на лица от уязвимите групи, чрез подпомагане връзката на
възрастния човек с микро и макро средата. Предвижда се да
бъде изграден дневен център за възрастни хора в пенсион-
на възраст, да бъдат проведени и кампании за информира-
ност на обществеността, да се направи оценка и подбор на
персонала, да бъдат проучени и оценени индивидуалните
нужди на потребителите. Това се прави с цел изработване на
индивидуален подход за качествено предоставяне на услу-
гите за възрастни хора, да бъдат предоставяни комплекс от
социални, медицински и образователни услуги в Дневния
център и да се постигне развитие в програмата за организи-
ране на свободното времеи клубове поинтереси.

КУЛИНАРНИ ШЕДЬОВРИ...

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ С ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ НА СТОЙНОСТ 450 ХИЛ. ЛЕВА

от стр. 1

По проект № BG051PO001-5.1.01-0050-C0001 С.И.Л.А
„Социалната Икономика – Лост и Алтернатива в развитието
на Община Лясковец” вече се предоставят социални услуги
за трайно безработни лица и хора с увреждания в „Център за
трудова подкрепа” с адрес: гр. Лясковец, ул.”Младост” №2
(помещение в сградата на Домашен социален патронаж -
градЛясковец).

Услугите, които се предоставят вЦентъра за трудова под-
крепа са:Общо трудово консултиране за намиране на подхо-
дяща заетост; Специализирани консултации за заетост в со-
циалното предприятие; Провеждане на мотивационни тре-
нинги за по-добрареализацияна трудовия пазар.

Провеждат се и обучения, чрез които да се подготвят ли-
ца, коитоще бъдат включени при предлагането на услугите в
Детски център (обучение за „Детегледач” и „Аниматор”) и
Ателие за реклама (обучение в „Графичен дизайн” и „WEB
дизайн”) - с адрес: гр. Лясковец, ул.”Бужлуджа”№ 1 (Център
замладежки и социалнидейности).

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Разви-
тие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социа-
лен фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Ляско-
вец и при нинакви обстоятелства неможеда се приема, четози документотразява офици-
алнотостановищенаЕвропейския съюзиДоговарящияорган.

От първи октомври 2010 г. в община Лясковец се възоб-
новява социалната услуга “Обществена трапезария за лица
и семейства в социален риск”. Това е проект междуОбщина-
та и МТСП, финансиран от фонд „Социално подпомагане” и
Институт „Отворено общество”.

Обществената трапезария има за цел да облекчи живота
на хората - социално слаби граждани и семейства и хора с
увреждания, които живеят на територията на град Лясковец,
като им осигури топъл обяд. Капацитетът на трапезарията и
тази година е 30 потребителя. Продължителността на проек-
та е 3месеца - 01.10.2010 г. до 31.12.2010 година.

В обществената трапезария се осигурява топълобяд все-
ки работен ден и ползвателите си го получават на място в
ранните часове на деня. Приготвянето и разпределението
на храната се извършва от работещите вДомашен социален
патронаж гр. Лясковец. Партньори на общината по проекта
саОбластен съвет на БЧК гр. В. Търново иСдружение „Граж-

-
BG051PO001-5.1.01-0050-С0001

С.И.Л.А „Социалната икономика Лост и
Алтернатива в развитието на Община Лясковец

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз

чрез Европейския социален фонд.

По проект С.И.Л.А. вече се предоставят различни
социални услуги и се провеждат обучения

В ЛЯСКОВЕЦ ОТНОВО ОТВАРЯ
ВРАТИ ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ

на стр. 3на стр. 3



ЛЯСКОВЕЦ стр. 3Общинска хроника

Настоящият проект обхваща възрастни хората в пенси-
онна възраст в община Лясковец. По-конкретно това са са-
мотни лица, които са застрашени от социална изолация и
попадане в специализирани институции. Част от обхвана-
тите лица са възрастни хора, търсещи подкрепа чрез раз-
лични социални и здравни услуги, както и пенсионери с ак-
тивна гражданска позиция, мотивация и умения за участие
в дейностите на дневния център. Проектното предложение
ще бъде изпълнявано в рамките на 14 месеца в партньо-
рство със софийскатаФондация „Милениум”. Общата стой-
ност на проекта е 186 хил. лева.

Друг одобрен проект е „Хората в неравностойно поло-
жение на територията на община Лясковец – равноправни
и независими”. Той има за цел да създаде условия за подо-
бряване качеството наживот на хора с увреждания и самот-
но живеещи лица, чрез усъвършенстване и доразвиване на
услугите ”Социален асистент” и „Домашен помощник” като
форми на социални услуги в общността за независимост и
социално включване и намаляване риска от зависимост от

институционален тип грижа. С проектното предложение се
цели да се постигне намаляване риска от зависимост от ин-
ституционален тип грижа на хора, нуждаещи се от помощза
обслужване и социално включване чрез превенция на рис-
ка и подкрепа за реинтеграция. Да бъде създадена реална
възможност за реализиране на правото на хората с различ-
ни видове увреждания, да бъдат активни и да вземат са-
мостоятелни решения за организиране на ежедневието и
живота си. Цели се също така да бъде разширен обхвата на
социалните услуги – включване на потребители от населе-
ни места, в които все още не се предоставя социалната
услуга.

Освен това ще бъдат създадени нови работни места в
сектора на социалните услуги за специалисти, търсещи до-
пълнителна работа и ще бъдат повишени професионални-
те умения и мотивация на социалните асистенти и домаш-
ните помощници чрез надграждащиобучения.Проектътще
бъде изпълняван в рамките на 14 месеца в партньорство
със Сдружение „Граждани за обществени инициативи Св.
св. ПетъриПавел”. Проектът е на стойност 147 хил. лева.

В първия ден на месец август представители на община
Лясковец и „Туристическо дружество 1915 г.”, съгласно вклю-
ченотомероприятие в общинския културен план, както и в ка-
лендарния план на Български туристически съюз, отбеляза-
ха подобаващо две важни годишнини - 210 години от ражда-
нето и 154 години от смъртта на Никола Филиповски – капи-
тан дядоНикола.

Групата се отправи от Лясковец към махала Дончевци,
където е лобното място на българския герой капитан дядо
Никола, тръгнал преди повече от век и половина да се бори
заОсвобождението наБългария от турско робство. Предме-
мориалната плоча на мястото, където е убит в края на юли
1856 г. капитан дядоНикола, с едноминутномълчание група-
та почете паметтаму.

Заместник-кметът на общинаЛясковец г-н ГеоргиПетров
и председателят на „Туристическото дружество 1915 г.” инж.
Борис Балджиев, разказваха пред присъстващите за жизне-
ния път и ентусиазма на капитан дядоНикола през лятото на
1856 г. да вдигне въстание във Великотърновски и Габровски
регион, но уви ентусиазмаму бързо бива попарен. По първо-
начални сметки е трябвало да тръгнат 300 четника от ляс-
ковския манастир и с това да се вдигне духа на населението
за въстание.

Групата от Лясковец посети и мястото, където е бил
първия гроб на капитан дядо Никола, там си направи снимка
предмемориалната плоча, където ебил убит и погребан.

На връщанеотДончевци туристите спряха в кварталБож-

ковци пред паметника-барелеф на капитан дядо Никола и
мястото, където за последен път са били погребани костите
му и след това пренесени със саркофаг в тревненската
църква „Архангел Михаил”. Там отново беше направен по-
клон предмощите на видниядеец.

Лясковчани още веднъж доказаха, че не са забравили ге-
роите, далиживота си заОсвобождението наБългария.

Н а 6
с е п т е м-
ври общи-
на Ляско-
вец орга-
н и з и р а
т ъ р ж е с-
твено от-
белязване
на 125 -
т а т а г о-
дишнина
от Съеди-
н е н и е т о
н а К н я-
жество България с Източна Румелия. Чества-
нето се състоя на площад „Възраждане”. Ри-
туалът започна с вдигане на знамената и по-
клонение пред Паметника на загиналите във
войните лясковчани. След като отец Богдан
отслужи тържествен молебен, зам. кметът г-
н Георги Петров приветства гражданите, а
председателят на Общински съвет-Лясковец
г-н Петър Славчев разказа изчерпателно за
значението на историческото събитие, дове-
ло до възстановяване на българската държа-
ва.

Общинското ръководство, ветераните от войните, пар-

тии, организации и граждани поднесоха венци и цветя в
знак на признателност пред делото на загиналите в борби-
те воинии герои от родния ни град.

На 21 септември, в навечерието на другия голям нацио-
нален празник - 102 години от обявяването на Независи-
мостта на България, лясковският съюз на ветераните от
войните организира тържество. По още един медал към
многото свои отличия прибавиха героите - ветерани от Ляс-
ковец и общинските села. На официална церемония бяха
наградени за своите заслуги 17 ветерани от община Ляско-

вец. Юбилейните удосто-
верения имедали те полу-
чиха по повод кръглата
65-та годишнина от побе-
дата надфашизма. Преди
тържественото награжда-
ване, Стоян Козлев - пред-
седател на съюза на вете-
раните от войните, подне-
се изчерпателен доклад, а
самите почетни знаци
връчи председателят на
м е с т н и я п а рл аме н т
Петър Славчев. След це-
ремонията всички се по-
здравиха и сМеждународ-

нияден намира - 21 септември, и споделиха с вълнение сво-
ите спомени за случки и преживявания набойното поле.

дани за обществена инициатива Св. св. Петър и Павел” гр.
Лясковец.

Сумата, финансирана от фонд „Социално подпомагане”
е в размер на 4 073,55 лв. От тях 3 705,00 лв. са средства за
храна на 30 бенифициенти за 65 дни /за три месеца/ по 1,90
лв. за храноден и 10% от сумата в размер на 368,55 лв. са за
режийни разходи за вода, почистващи препарати и канце-
ларски материали/. Средствата, които осигурява община
Лясковец са за електроенергия, необходима за приготвяне
на храната, средства за възнаграждение на наето лице като
кухненски работник по гражданскидоговор и разходи за попу-
ляризиранена проекта.

Областният Съвет на БЧК като партньор ще осигури
безвъзмездно пакетирани хранителни продукти за приготвя-
не на топлия обяд на потребителите. Сдружение „Граждани
за обществена инициатива Св. св. Петър и Павел” участва в
дейност „Популяризиране на проекта”, чрез провеждане на
консултации на хората с увреждания и другите целеви групи,
обхванати от проекта. Сдружението участва и в изготвяне на
Правилника за дейността на Обществената трапезария и в
изработването и разпространението на брошурата и плака-
та, рекламиращипроекта.

Проектът се управлява от екип, назначен със заповед на
кмета на община Лясковец. В него са включени представите-
ли на Домашния социален патронаж и на Сдружението
„Граждани за обществена инициатива Св. св. Петър и Па-
вел”, също и служители на общинска администрация. Чрез
правилника за дейността на Обществената трапезария ще
бъдат определенибенифициентите на социалната услуга.
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ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ С ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ НА СТОЙНОСТ 450 ХИЛ. ЛЕВА

ЛЯСКОВЧАНИ ОТБЕЛЯЗАХА 210 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО
И 154 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА НИКОЛА ФИЛИПОВСКИ

ОТБЕЛЯЗАХМЕ СЪЕДИНЕНИЕТО И НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ

В ЛЯСКОВЕЦ ОТНОВО ОТВАРЯ
ВРАТИ ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ

В края на месецюли тази година в Сливен се проведе об-
учение намладежипо програма заборбата съсСПИН.Врам-
ките на 3 дни младежи от цялата страна се учеха как да под-
несат по различен, интересен и забавен начин тази толкова
сериозна и необходима, особено за младите хора информа-
ция. От Добри дял участник в семинара беше Друми Друмев
на 21г., придружен от Триша Теронес - американка от Корпу-
са намира.

В началото на август екип в състав: Триша Теронес, Дру-
ми Друмев, Йордан Спасов /младежи от Добри дял/ и Весе-
линаСъбева - секретар ибиблиотекар вдобридялското чита-
лище, разработиха проект на тема „Как да се предпазим от
ХИВ/СПИН”. Главната му цел беше обучени младежи да
предадат знанията си на младите хора от селото. Проектът
бе одобрен и финансиран от Корпуса на мира. Обучението
премина вдва етапа.

Първият се проведе на 10 септември в читалището, в две
възрастови групи – първата от 13 до 16 години, а втората - от
17 до 27 години. В обучението взеха участие 21 младежи.
Обученият екип поднесе информацията на младите хора
подформата намного интересни иобразователниигри. В на-
чалото на обучението участниците попълниха анонимен
тест с въпроси, относно техните познания по темата на про-
екта.

Вторият етап премина на добридялския стадион „Вихър”,
където в следобеда на 17 септември се проведоха много
спортни игри - народна топка, волейбол и футбол на малки
вратички. Имаше и игри, свързани с темата на обучението, а
също и награди за победителите. Всички обучавани получи-
ха спортни екипи и по една топка. Официални гости на вто-
рия етап, бяха кмета на селото и председателя на местното
читалище. В игрите участие взе и многобройната публика.
Особенинтерес къммероприятието проявиха и няколкомла-
дежиот Козаревец.

В края на обучението участниците отново решаваха тест
и за голяма радост на организаторите, имаше много добри
резултати. Абсолютно точни и верни отговори дадохамладе-
жите, в сравнение с това, което попълниха първоначално.
Преценката е, че с реализацията на тази инициатива е про-
ведено едно добро от здравна гледна точка обучение, което
емного полезно замладите хора в селото.

Читалищното настоятелство благодари на американска-
та доброволка Триша Теронес за това, че с удоволствие е
предала своя опит за работа смладежи. „Дано и занапредпо-
лучаваме такава подкрепа в нейно лице, защото смятаме, че
това е за доброто, както на селото ни, така и на община Ляс-
ковец като цяло”, казаВ. Събева, секретарят наместното чи-
талище.

21 МЛАДЕЖИ ОТ ДОБРИ ДЯЛ СЕ ОБУЧАВАХА

За християнския празник „Успение Богородично”, който
се чества на 15 август, в Добри дял протекоха редица мероп-
риятия, организирани зажителите и гостите на селото. В под-
готовката за селското празнично тържество се включиха кме-
тството, читалището и църквата, носеща името на Божията
майка.

Празничните прояви започнаха два дни напред – деца и
възрастни самодейци поднесоха интересна и много забавна

програма пред читалищната сграда. Официални гости на
добридялските тържества бяха д-р Гецова, която връчи по-
здравителен адрес на кмета на селото Димитър Василев.
Празникът уважиха също и зам. кмета на общината Георги
Петров и секретаряМариянПаскалев.

Стихове и легенди, писани смного любов от добридялча-
ни за родното им село, песни и хумор, подхождащи на живо-

КАК ДОБРИДЯЛЧАНИ ОТПРАЗНУВАХА ПРАЗНИКА НА СЕЛОТО
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КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗВАТ ОТ СПИН



гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
e-mail:  obshtina@lyaskovets.net , www.lyaskovets.netweb:

Издава Община Лясковец
разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината
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Празничният 15 септември в община Лясковец, както и в
цяла България започна в 9.00 часа с издигане на национал-
ния флаг под звуците на химна. В лясковско тази година той
прозвуча в четири училища. С две по-малко са вече те от та-
зи учебна година, след като с решение на Общински съвет,
основните училища в Козаревец и Добри дял бяха затворе-
ни.. Козаревските и добридялските ученици са пренасочени
в учебните заведения в града и вДжулюница и за тях е осигу-
рен безплатен транспорт. В тази връзка е предложено и се
очаква основното училище „П. Р. Славейков” в Джулюница
да се превърне в средищно.

Освен джулюнското школо, в Лясковска община на 15
септември врати отвориха трите градски училища – начал-
ните „Ц. Гинчев” и „Н. Козлев” и най-голямото – СОУ „М. Рай-
кович”. Повечето от децата, обучавали се досега в двете за-
крити училища, тази година ще учат в лясковската гимназия
и в Джулюница, по няколко ученика са приети и в двете на-
чални училищав града.

В СОУ „Максим Райкович” глъчката беше най-
голямаи това е съвсеместествено. ДиректорътН. Ко-
жухаров откри учебната година, като приветства всич-
ки с „Добре дошли” и им пожела успешна нова годи-
на. Гости на тържеството бяха и кметът на общината
д-р Гецова, народният представител Евгени Стоев и
писателятНиколайТабаков. Те същопоздравиха уче-
ници и учители и изненадаха първокласниците с под-
аръци. Всяко дете от първи клас получи послание от
кметад-р Гецова, написано върху книжка.

Тази година се наблюдава ръст и в броя на
първокласниците влясковска община.Общо120мал-
чугани за пръв път прекрачиха прага на училището,
като 70 от тях започват учебната година в СОУ „М.
Райкович”, разпределени в три паралелки. Дирек-
торът Н. Кожухаров увери, че имат пълна готовност
за учебния процес след освежаването и ремонта на
кабинетите и класните стаи, пред гостите и родителите той
увери също така за готовността на училището да премине на
целодневно обучение за първокласниците и столово хране-
не.

- Разбира се, преди открива-
нето на новата учебна година,

класните стаи, кабинетите очакват своите възпитаници. Те
са подготвени да приемат учениците, не само от град Ляско-
вец, но и от съставните села, в които бяха закрити основните
училища – това са селата Драгижево,Мерданя, Добри дял и
Козаревец. На тази база мога да кажа, че към днешна дата в
СОУ „Максим Райкович” от 1-ви до 12–ти клас ще се обуча-
ват 650 ученика, от 52-ма педагози и от 14душипомощенпер-
сонал.

- Да, спрямоминалата година имамеедин ръст с около 40
ученика, но това нямададоведедоразкриване на нови пара-
лелки, тъй като броя на учениците от закритите училища е
минимален и теще попълнят наличните паралелки в нашето
училище. През тази учебна година тук ще се обучават, както
казах 650 ученика в 27 паралелки и 6 полуинтернатни групи.
Новото е, че предлагаме на учителите и учениците целод-
невна организация на учебния процес за първи клас. Пред-
стои и откриването на училищния стол, както и предлагане
на обяд и транспорт за всички ученици от закритите училища
на територията на общината. Това е по Националната про-

грама за оптимизация на училищната мрежа и смятаме най-
късно до края на септември или до началото на октомври да
започнем с храненето на пътуващите ученици. Транспортът
е осигурен съответно със сключване на договори с транспор-
тна фирма, която ще осъществява придвижването на учени-
ците.

- Да. Другото, което е важно е, че са осигурени безплатни
учебници и учебни помагала за всички ученици от І до VІІ
клас включително, а за VІІІ-XІІ клас по закона за народната
просвета, те си ги закупуват.

- Цената на комплектите е различна, тя се движи от 100
до150лв.Интересно еда споменем тука, че тази година с по-
становление на Министерския съвет се предоставя и еднок-
ратна помощ за първокласниците в размер на 150 лв., което
означава, че родителите могат да кандидатстват със слу-

жебна бележка, издадена от училището пред съответ-
ния отдел на социални грижи и тази помощ ще им
бъде изплатена еднократно. Това е за първокласни-
ци, отговарящи на условията – т.е. до 350 лв. месечен
доходна членот семейството.

- Да, защото и във бюджета за тази година бяха
предвидени по 23 лв. на ученик за развитие и
усъвършенстване на материално-техническата база,
бяхме заложили средства за текущ ремонт в размер
на 18 хил.лв. Ремонтът на училищния стол е по про-
грамата на закритите училища, които са осигурени по
линия на МОНМ и този ремонт ще се осъществи чрез
възлагане от община Лясковец. Искам да предупредя
всички родители, че във връзка с промяната на наи-
менованието на министерството от МОН в МОНМ, да

не се купуват бележници и лични карти със старото наимено-
вание, тъй като министерството отпечата и пусна в продаж-
ба с новото наименование, за да не се харчат излишни сре-
дства, а и нека родителите да закупят това, което е най-
необходимо и най-належащо, а не да избързват със закупу-
ване набезполезни неща.

- Надявам се. Интересната промяна тази учебна година
е, че учениците от първидо четвърти клас нямада имат циф-
рови оценки, аще бъдат само на количествени оценки – това
също е новост от тази учебна година. Те също няма и да по-
втарят учебната година, а съответно ще остават примерно
на лятна работа или на допълнение на пропуските, ако имат
такива в края на учебната година.

- За сега се обсъжда този въпрос и предстои промяна, коя-
то да влезе в сила. Предлагат се две степени за определяне
поведението на ученика – примерно и незадоволително. Ще
остане може би идеята за полагане на общественополезен
труд като начин за възпитание и излизане от някои негативни
последици. Остава си и материалната отговорност за нане-
сени щети върху безплатните учебници и училищното иму-
щество от страна на родителите, за което ще им бъдат пред-
ложенидекларации, коитощеподпишат, за да знаят, че стой-
ността на учебниците се възстановява, ако учебникът бъде
загубен или унищожен. Става дума за учебниците и учени-
ците от първи до седми клас, които получават безплатни
учебници.

- Благодаря. Аз пожелавам много здраве, успехи на уче-
ниците, учителите и родителите през новата учебна година.
Разбира се, без проблеми няма да мине и тази учебна годи-
на, но нека те бъдат по-малко и решими в опозивно бъдеще.
Благодаря!

Повече подробности за го-
товността и новостите в об-
разователния процес г-н Кожу-
харов разказа в интервю пред
радиожурналиста Елена Беро-
ва в навечериетона празничния
15 септември.

- Господин Кожухаров, има
ли готовност учебното заве-
дение да посрещне учители,
ученици, родители, спомо-
ществуватели в първия уче-
бен ден?

- Ако трябва да направим съпоставка с миналата го-
дина, те повече ли са?

- Значи и този проблем е решен.

- А можем ли да кажем какво ще коства това като су-
ма?

- А стигнаха ли средствата за ремонта, виждам,
че е освежено, боядисано учебното заведение?

- Нека си пожелаем тези бележници да бъдат пълни с
петици и шестици, отколкото със слаби оценки.

- А въпросът с поведението как стои?

- Искрено Ви благодаря за изчерпателните отговори
господин Кожухаров! Нека си пожелаем една безпроб-
лемна, хубава учебна година, изпълнена с повече ра-
достни мигове, отколкото с лоши моменти. На добър час
Ви пожелавам, на всички Вас, на Вашите колеги и на
всички ученици.

В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА БЕ ОТКРИТА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА
Как протече празничния 15 септември в община Лясковец

1 5 с е п-
тември раз-
вълнува мно-
го не само
учениците в
Лясковец, а и
б ъ д е щ и т е
първоклас-
ници от дет-
ските гради-
ни в община-
та. Във всяко
едно детско
заведение на
този ден се
открива по
традиция но-
вата учебна
година. Под-
готвителните
групи изна-
сят празнич-
на програма
с песни, тан-
ци, рецита-
ция и т. н., ко-
ето показва, че са готови да преминат на следващата есен от
детските в училищните заведения.

Датата 15 септември беше избрала като най-подходяща
директорката на ЦДГ „Славейче”, за да слее с празничното
настроение еуфорията по откриването на новия параклис в
детската градина. Кът на християнската вяра е поредната
идея на амбициозната директорка Елка Йорданова, която с
помощта на екипа си успя да я осъществи. За да се предпа-
зим от агресията и за да сме по-добри, трябва да виждаме
всеки ден иконите на светците и да семолим - това емотивът
за създаването на този свят кът. „Той ще ни помага да възпи-
таваме децата в християнски добродетели, във вяра и цен-
ности, без които не можем да станем добри християни”, каза
още по време на откриването му директорката Елка Йорда-
нова.

Такъв кът се прави за първи път в сферата на предучи-
лищното образование и може би е единствения дори в стра-
ната. Той се намира точно на входа надетската сграда „Това
е най-подходящото място”, споделиха и гостите, дошли да
уважат хубавото събитие. Д-р Гецова, г-жа Екатерина Ми-
новска от регионалния инспекторат, редица други официал-
ни лица и родители, заедно с малчуганите бяха поръсени за
здраве от отец Валентин, който освети християнския кът.
Свещеното място е направено със средства на детската гра-
дина, с помощта на педагогическия екип и помощния персо-
нал, с доброволния им труд и с голям ентусиазъм. Иконите
на Исус Христос и Божията майка, както и библията са наба-
вили сами, а иконостасът е подарък от игуменката налясков-
ския манастир „Св. св. Петър и Павел” – майка Пелагия, това
сподели г-жаЙорданова.

-

КЪТ НА ХРИСТИЯНСКАТА ВЯРА
БЕ ОТКРИТ В ЦДГ „СЛАВЕЙЧЕ”

КАК ДОБРИДЯЛЧАНИ ОТПРАЗНУВАХА
ПРАЗНИКА НА СЕЛОТО
та наместните хора – бяха част от богатата програма намес-
тните изпълнители. Селската певческа група ”Еделвайс”, с
художествен ръководител Веселина Събева и музикален
съпровод на Живка Иванова, отново зарадваха своята пуб-
лика с няколко песни от разнообразния си репертоар. „Праз-
нично хоро се вие, извива, на мегдана сред селото ,хопа-
троп” гласеше една от песните на местните певици. Специа-
лен поздрав за всички дошли да се насладят на общосел-
ския весел празник, поднесе със своето изпълнение солис-
тката на групата Пенка Ненова с „Поклон с песен”, а най-
малката самодейка Моника Ангелова, зарадва присъства-
щите с отлична рецитация на стихотворението ” Роднареч ”.

Бурни аплодисменти получиха и по-големите деца за
участието си с неслучайно подбраното ”Оле-ле, петък 13-ти
е”, също за каубойския си танц и за изпълнението „По бански
на лалета”, съвсем в унисон с лятнитежеги. Няколко занима-
телни и състезателни игри с награди бяха включени в праз-
ничната вечер, която завършисдискотека под звездите.

На 14 август добридялския стадион „Вихър” още в ранни
зори посрещаше гости от търновския футболен клуб ”Етър”-
предимно малчугани, а след обяд се проведе футболна сре-
ща между домакините ФК ”Вихър” и гостите от Лясковец –
футболисти-ветерани отФК „Левски”.

На 15 август, на връх Празника „Успение Богородично”,
Църковния храмотвори врати и събра гостите иместнимиря-
ни за празнична службаи водосвет. В тозиденбожият домна-
върши152 годиниот своето сътворяване.

„Да е здраве! Да не забравяме никога родното място и да
не оставяме самотни нашите възрастни близки” - това бе по-
сланието на добридялчани на тазгодишния празник, посла-
ние, което отправиха към всички хора родили се, отраснали
иживели вДобридял.
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