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Л ЯСКОВЕЦЛ ЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

Тази година в Лясковец се състоя петото
издание наОбластния конкурс за литератур-
но творчество „Никола Козлев и Цани Гин-
чев”. Творческа комисия с председател Ма-
риета Гъркова - експерт от областна адми-
нистрация, определи победителите. Награ-
дите и грамотите им бяха връчени на офици-
ална церемония в навечерието на Деня на
народните будители. Церемонията се
състоя на 31 октомври 2014 година в салона
на читалище „Напредък-1870” гр. Лясковец.

Кметът на общината д-р Ивелина Гецова
награди спечелилите призовите места в раз-
личните възрастови групи на двата раздела
„Поезия” и „Проза”, а най-добрите двама
участници получиха Специалната награда
на областния управител и Голямата награда
на кмета на общината.

Конкурсът се провежда всяка четна годи-
на от 2006 насам и по повод петото издание
община Лясковец, в лицето на кмета д-р Ге-
цова, реши и издаде сборник с всички награ-
дени творби през годините. Това са стихове,
есета и разкази, посветени на народните бу-
дители, на родния Лясковец, на България -
общо 63 произведения, които в петте изда-
ния на литературната надпревара са опре-
делени като най-добрите.Сборникът бе отпе-
чатан и авторите, награждавани в различни-
те издания на конкурса получиха от д-р Гецо-
ва новата книжка.

При различните издания се променяха и
темите, по които авторите трябваше да тво-
рят. - „Лясковец - средище на будители”, „По
възрожденските пътеки”, „Искрите в родова-
та памет”, „Изворите на непреходното”,
„Вам, будители - възхвала”. През годините
освен от лясковска община, в литературното
съревнование са се включвали и творци от
други краища на България - от София, Мез-
дра,Перник, Варна, от съседните общиниВе-
ликоТърново, ГорнаОряховица,Стражица и
др.

По статут участниците се състезават в
два раздела - „Поезия” и „Проза”, като се раз-
пределят в две възрастови категории - уча-

щи се и възрастни. Твор-
бите на учениците се оце-
няват в три подгрупи - от
І до ІV клас, от V до VІІІ и
от ІX до XІІ. Тази година
участвалите в конкурса
творби бяха 48 на брой
от общините Лясковец,
ГорнаОряховицаиСтра-
жица. В конкурса с ав-
торски творби участваха
ученици от втора и трета
възрастова група и
възрастни в раздели „По-
езия“ и „Проза”. Във вто-
ра възрастова група при
учениците V-VІІІ клас в
раздел „Поезия” на трето
място бе класиран Радослав Цонев от VІІ а
клас на СОУ „Максим Райкович” град Ляско-
вец за стихотворението му „Живеем в земи-

те на Ботев”. С второ място бе отличена
Анжела Василиу Наку от VІІІ клас, предста-
вител на Литературен клуб „Пегасчета” при
Общински детски комплекс град Стражица
за стихотворението „Народните будители”.
Първо място спечели стихотворението „Бук-
варче” на Християна Томова, ученичка от VІІ
а клас на СОУ „Максим Райкович” град Ляс-
ковец. В ІІІ възрастова група - ІХ - ХІІ клас в
раздел „Поезия” на трето място е стихотво-
рението „Моята родна земя” на Велислава
Велинова от ІХ клас, Литературен клуб „Пе-
гасчета”. Второ място получи Ралица Нотко-
ва отХІІ клас, същоотСтражица за стихотво-
рението „Една земя! Един герой!”. Първомяс-
то в същата възрастова категория завоюва
Деляна Генова отХІ клас за стихотворението
„Аз обичам България”. Деляна взема учас-

тие и печели награди
в областния литера-
турен конкурс още от
2008 година.

В раздел „Поезия”
при възрастните учас-
тници трето място не
бе присъдено. Втора
награда получи сти-
хотворението на Га-
лина Москова „Към
поколенията”. Гали-
на Москова е член на
Литературен клуб
„Вдъхновение” при
ч и т а л ище „Н а п-
редък-1870” градЛяс-
ковец и на Творческа
литературна група
„Асен Разветников”
при читалище „Нап-
редък-1869” град Гор-
наОряховица. В чети-
ри поредни издания
на литературния кон-

курс нейната поезия печели призови места.
С първо място бе отличена Лина Марини,
член на Творческа литературна група „Асен

Разветников” при читалище „Напредък-
1869” град Горна Оряховица за стихотворе-
нието „В чест на първи ноември”. Това е тре-
тото издание на литературния конкурс, в кое-
то тя печелинагради.

В раздел „Проза” в трета възрастова гру-
па при учениците третомясто получиРалица
Радева от ХІІ клас за есето „Аз и моята
България”. На второ място бе класирана
Александрина Александрова от ХІ клас на
СОУ „Максим Райкович”, член на Литерату-
рен клуб „Вдъхновение” при читалище „Нап-
редък-1870” град Лясковец за творбата
„Духът на българина”. С първо място и в този
раздел се окичи Деляна Генова от градСтра-
жица, представила се отлично с есето си „Мо-
ятаРодина -моето бъдеще”.

В раздел „Проза” при възрастните учас-
тници бе излъчено само първомясто - то е за
Емилия Ангелова, член на Литературен клуб
„Вдъхновение” при читалище „Напредък-
1870”, град Лясковец, която за втори път взе-
ма участие и печели награда в конкурса. Го-
лямата награда на кмета на община Ляско-
вец в тазгодишното издание на конкурса бе
присъдена на Валя Петрушева от град Ляс-
ковец за стихотворението „Потекло”. Специ-
алната награда наОбластния управителоти-
де при Валентин Ангелов, член на Творческа
литературна група „Асен Разцветников”, при
читалище „Напредък-1869”, град Горна Оря-
ховица. Последните двама автори бяха оце-
нени най-високо от специалистите-
филолози и за това им бяха връчени и най-
престижните отличия. Специалните награди
на кмета и на областния управител връчиха
д-р Гецова и проф. д-р Георги Камарашев.

След награждаването и приветственото
слово на кмета д-р Гецова, тържеството за
Деня на будителите в Лясковец продължи с
празничен концерт. В него се включиха дет-
ска вокална група „Звънчета” и младежката
вокалнаформация „Мелъди”, с ръководител
МарияПетрова, танцовашкола „Ритъм” с ба-
летен педагог ВаляАтанасова и вокална гру-
па „Белиружи”.

,
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ВДжулюница, роднотомяс-
то на сумиста Котоошу за вто-
ри път японци проявиха жела-
ние да засадят японски виш-
ни.Преди пет годинибяха заса-
денидведръвчета - в централ-
ния парк и в родната къща на
Калоян. Японските вишни тази
година бяха засадени в двора
на обновената детска градина.
Това бе част от инициативите,
с които се отбелязва 55-ата го-
дина от възстановяването на
японско-българските дипло-
матически отношения.

Инициативата за честване-
то беше на японската непра-
вителствена организация „Ику-
окай” - Дружество за отглежда-
не на японски вишни. Дните на японската кул-
тура през 2014 г. се осъществяват със съде-
йствието на Клуба на приятелите наЯпония в
България „Нихон Томоно Кай“ и с любезната
финансова подкрепа на японски компании,
които имат представителства в нашата стра-
на. Преди пет години, когато се навършваха
50 години от възстановяването на японско-

българските дипломатически отношения,
членове на дружеството София Фамили, под
ръководството на своя шеф Хачиро Курамо-
чи, засадиха декоративни растения в Джулю-
ница, които вече са израстнали доста. Сега
петте дръвчета бяха засадени в детското за-
ведение, което Котоошу като малък е посе-
щавал и е възпитан там - ЦДГ „Сладкопойна

С празничен юбилеен кон-
церт 120-ата годишнина от
създаването на читалището в
село Драгижево честваха са-
модейците ижителите тази го-
дина.Събитието бе точно в на-
вечерието на Деня на народ-
ните будители. Тържествено-
то честване се състоя ден
преди първи ноември в сало-
на на 120-летното читалище.
Председателят Мария Петро-
ва откри празника, поднесени
бяха и приветствия от кмето-
вете на общината и селището
- д-р Гецова иЦоньоТрънков.

ЯПОНЦИ ЗАСАДИХА САКУРИ

120 ГОДИНИ ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

чучулига”. Японците разгледаха обновената
преди пет години сграда по проект, с който об-
щина Лясковец кандидатства пред Японско-
то правителство. Средствата бяха отпуснати
и със съдействието на самия Котоошу и ре-
монтът бе осъществен, а сградата напълно
реновирана. Гостите придружаваше рефе-
рентът за Япония от Министерството на
външните работи Петър Николаев. Посрещ-

на ги с традиционната българска погача ди-
ректорката надетската градинаЙорданкаБо-
нева, а малчуганите изнесоха празнична про-
грама. Петте вишни бяха засадени и с по-
мощта на заместник кмета на общината Геор-
ги Петров, кмета на селотоМариан Точев, ро-
дителите на Калоян семейство Цеца и Сте-
фанМахлянови, както и ръководителят в зве-
ното за общински проектиМарияИлчева.

ОТБЕЛЯЗАХА В ДРАГИЖЕВО

В СЕЛОТО НА КОТООШУ
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Преподавателят от НУ „Никола Козлев”
КременаЕнчева взе участие и представи об-
ласт Велико Търново в двудневна научна
конференция „Образование 2014 г.”, органи-
зирана отФондация „Заедно в час“ с подкре-
пата на Европейската комисия, Световната
банка и списание „Форбс - България“.

Научният форум се е състоял в София
на 14 и 15 ноември. Сред присъствалите
преподаватели от различни европейски
страни са били и бившият заместник ми-
нистър на Полша, образователният дирек-
тор на Teach For America, както и кметът на
София - Йорданка Фандъкова, заместник-
министърът на образованието Ваня Кастре-
ва, ексзаместник-министърътМиленаДамя-
нова, депутатът от Европейския парламент
- Ева Паунова, експерти от Световната бан-
ка и Представителството на Европейската
комисия, чието присъствие е създало чу-
вство за увереност в успеха на предстоящи-
те промени в българското образование, спо-
делиКременаЕнчева.

По темата участниците в научната кон-
ференция - „Качествено образование за вся-
ко дете - ключови държавни политики и учи-
лищни практики“ са разисквали въпроси ка-
то: как един учител може да стане макси-
мално ефективен в класната стая, как Пол-
ша драстично повиши функционалната гра-
мотност на учениците за 10 години, как един
директор може да промени облика на свое-
то училище и да подкрепи учителите така,
че всички ученици в него да развиват потен-
циала си, как по-успешно да се въвеждат
младите учители в професията, какво може
да се направи през следващата година, за
да има всяко дете равен достъп до качес-
твено образование.

В конференцията е бил споделен опитът
на Полша, Великобритания, САЩ и Есто-
ния.

Збигнев Марчиняк - бивш заместник ми-

нистър на Полша, е проследил стъпките на
образователната реформав страната си.

Стивън Фар - образователен директор
на Teach For America, е показал модела, по
който се откриват, формират и еволюират
учителите, вдъхновители на промяна и реа-
лизиращи принципа „Преподавай като ли-
дер“.

Как едно училище става отличник, как да
му повярват родителите и как то да доведе
до промяна на общността, е разкрил Ед
Вайнкър, директор в малко и успешно учи-
лищевОбединеното кралство.

Проф. Ив Айзеншмид от Естония, е за-
познал присъстващите с опита на страната
си в менторството на младите и неопитните
учители.

НАШ УЧИТЕЛ ПРЕДСТАВИ

Всички самодейци към читалището и де-
цата наДрагижево поднесоха празничен кон-
церт с песни, танци и много веселие. Най-
малките жители - децата от ЦДГ „Вълше-
бство” сложиха началото на програмата с ре-
цитал за народните будители. По-големите
деца от група за художествено слово напра-
виха драматизация по мотиви от народната
песен „Де се е чуло и видяло”. Свои из-
пълнения представиха певиците от Групата
за обработен фолклор, а колективи от
съседна Г. Оряховица се включиха в програ-
мата с балет и народни танци - гост-
изпълнители бяха балет „Грация” и Танцов
фолклорен клуб „Балканика”. На финала на
тържествения концерт председателят на чи-
талището награди изявени обществени дей-
ци от селото - грамоти и плакет за заслуги и
принос към съхраняването и развитието на
културата получиха Невянка Кирева и Злата
Йоргова, както и Групата за обработен фол-
клор.

За възникването и историята на чита-
лищната светиня в Драгижевско разказа на-
стоящият председател на читалището Ма-
рияПетрова. През 1888 година, на 19 декем-
ври - Никулден, местните учители в Драги-
жево успяват да изиграят пиесата „Многос-
традална Геновева” с дрехи и декори от
Търновското театро при читалище „Надеж-
да”. Тогава се поставя и въпросът за създа-
ване на читалище в селото. Започват да се
абонират вестници и списания, събират се
книги, изнасят се беседи. На 14 януари 1894
година читалището е регистрирано под име-
то „Развитие”. За негов пръв председател е
избранПетко Генчев.

В бурните политически години преди
Първата световна война председателина чи-
талището са Иван Петров, Иван Димов, Ни-
кола Шикаланов, Димитър Шикаланов, Цо-
нюХрелев.През този периодработата на чи-
талището преминава към фирма „Братя Ко-
вачеви”. Тогава читалището се помещава в

училището, през зимния
сезон се изнасят пиеси.
Идват военни години,
част от населението е мо-
билизирано, други са на
градина в чужбинаи за из-
вестен период дейността
запада. След 1919 година
започва оживена работа с
театралния колектив и
библиотеката. До тогава
утрата и вечеринките се
изнасят преди всичко в
старото училище или в
частните салони на Сте-
фанКумпелов иМаринБе-
шев, но след построява-
нето на кооперативния са-
лон в 1927 година
възможностите нарас-
тват.

Къмчиталището се създават групи от уче-
ници-гимназисти, които оформят коопера-
тивно-просветни групи - кръжок по готвене,
кръжок по шивачество, подготвят се кули-
нарни изложби, работещи успоредно с чита-
лището. Къмчиталището е създаденои хрис-
тиянско дружество, същоилекторска група.

Сформирана е и нова театрална трупа
под ръководството на Георги Атанасов Бра-
тованов, която представя пиесите „Грънча-
ри”, „Иванко” и др. С приходите от театрална
дейност, коледуване, лазаруване и други
християнски празници, се закупуват книги.
Учреден е фонд „Книги за дарение” и дари-
тели, внесли от 5 000 лв до 10 000 лв става-
ли почетни членове на читалището, а по-
ртретите им били окачвани на видно място в
духовната светиня.

През годините на Втората световна вой-
на всички читалищни форми продължават
да работят. За активнадейност през 1947 чи-
талището за първи път е обявено за нацио-
нален първенец. Вдъхновени от признание-
то, читалищните дейци успяват да запазят

това почетно звание и през следващите две
години. През 1949 за пръв път е назначен
платен читалищен организатор Йордан
Епитропов. Ентусиазмът, с който работят
младежите е възнаграден отново през 1951
година, когато тържествено е връчено зна-
мето за национален първенец на читалище-
то. Това е повод и основание да се постави
въпросът за изграждане на нова читалищна
сграда. Идеята се приема най-бурно от мла-
дежите на селото, чиято организация тогава
наброява 200 члена. Те са готови да дадат
безвъзмездно своя труд, за да се осъществи
мечтата им. Архитект на сградата е Симеон
Дончев. Сключен е заем с Върховния чита-
лищен съвет, а за целта в селото е въведено
самооблагането. Строежът започва на 2май
1952 година, а в началото на 1954 г сградата
влиза в експлоатация. В нея има голям са-
лон за кино и театър, отделни помещения за
библиотека, читалня, книгохранилище, дет-
ска читалня и няколко клубни помещения.

Днес читалището е притегателно място
за общността на село Драгижево. Вратите
му са отворени за млади и стари. То е място

за култура, просвета и информация. В на-
стоящия момент библиотеката разполага с
12 000 тома литература. Има компютърна
техника и възможност да се използва интер-
нет. Певческото самодейно изкуство е част
от миналото и настоящето на читалището.
Художествени ръководители в онези вре-
мена са Стефан Попов, Димитър Млъзев,
Васил Гладилов, Цветанка Христова, Георги
Петров, Величко Димитров. През изминали-
те години те натрупаха богат репертоар от
народни и стари градски песни, благодаре-
ние на своя художествен ръководител маес-
тро Цветанка Христова. Участвали са в пев-
чески форуми с регионален, национален и
международен характер. Носители са девет
пъти на званието „Лауреат” от Старопла-
нински събор „Балканфолк”. През 2012 заво-
юват Първа награда „ЗлатенОрфей” с учас-
тието си наМеждународнияфолклоренфес-
тивал „Еврофолк”- Приморско. През 2013 са
отличени със сребърен медал на Балкан-
скияшампионат „Жива вода” 2013 вХисар.

През последните 10 години своя дейност
в читалището развива и Детска самодейна
група, която се представя на местни и об-
щинскифоруми. Разработването на проекти
е друга основна част от дейността в читали-
щето. Реализацията им е формата за
осъществяване на различни начинания,
свързани с читалищната дейност. През по-
следните години читалището е реализирало
проекти по Програма „Българските библио-
теки - съвременни центрове за четене и ин-
формираност”, допълващасубсидия за заку-
пуване на народни носии и за ремонтни дей-
ности. В края на 2011 приключи реализация-
та на проект „Изграждане на клуб по интере-
си за деца и младежи”. В обновените поме-
щения от април до края на септември 2012
бе реализиран проект „SOS за лица и семе-
йства в риск”. През периода 2011-2013 годи-
на в помощ на читалището работи и добро-
волката от Корпуса на мира Патриша
Стайнър.

120 ГОДИНИ ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ ОТБЕЛЯЗАХА В ДРАГИЖЕВО

Въввръзка с отоплителния период, ръко-
водството на Районна служба противопо-
жарна безопасност и защита на населението
напомняосновните правила замонтаж, безо-
пасна и безпроблемна експлоатация на ди-
моотводите (комини) и отоплителните уре-
ди.

Фугите на зиданите комини задължител-
но се измазват по цялата височина на коми-
на. За всяка печка се предвижда отделен ди-
моотводен канал. Един димоотводен канал
може да обслужва две печки в едно жилище,
разположено на един етаж, при условие че
вертикалното разстояниемежду отворите за
заустване е най-малко 0,3m.

Горими конструкции (дървени греди, реб-
ра, каси на врати, покривни обшивки и др.)
се предвиждат на разстояние най-малко 10
см. от телата на комините. Не се допуска
включването на димоотводните тръби в ко-
мините вертикално през подовите конструк-
ции.

Металните комини се предвиждат на раз-
стояние от горимите елементи на сградата,
най-малко 1,5 пъти от диаметъра на комина,
но не по-малко от 30 см.

За недопускане на произшествия, е необ-
ходимо печките на твърдо гориво да са тех-
нически изправни: облицовани отвътре с
огнеупорни тухли, със здрави скари и вра-
тички и да са поставени върху негорими под-
ложки.

Печките и димоотводните им тръби тряб-
ва да са отдалечени на не по-малко от 50 см.
от трудногорими и горимите облицовки и ма-
териали. Димоотводните тръби се включват
в комините, така че да не пресичат подовите
конструкции. Абсолютно се забранява раз-
палването на печките на твърдо гориво с лес-
нозапалими течности (бензин, нафта).

Електрическите нагревателни и отопли-
телни уреди се поставят на негорима под-
ложка и на безопасно разстояние от горими-
те материали. Не поставяйте електрически-
те печки в близост до леглата! Особено важ-
но е това правилода се спазва от трудно под-
вижните хора и тези, които ги обслужват.

Ако електроинсталацията ви е стара, не

включвайте едновременно всички електри-
чески прибори. Електрическите предпазите-
ли със стопяема вложка сменяйте само със
стандартни. Не използвайте неизправни и
нестандартни електрически отоплителни
уреди и не ги оставяйте работещи без на-
блюдение.

Тези, които ползват газови прибори с про-
пан-бутан, трябва да знаят, че поставянето
имвпомещения поднивото на терена е опас-
но и поради това е абсолютно забранено.
Монтирането на тези уреди трябва да се из-
вършва от специалисти, преминали специа-
лен курс и запознати с инструкциите за безо-
пасност. Необходимо е строго да се спазва
последователността при паленето на газо-
вите уреди: първо се поднася огнеизточ-
никът, след което се пуска газта.

Бутилките за съхранение на газ, които из-
ползвате трябва да са технически изправни,
а тяхното зареждане или подмяда да става
самовоторизирани пунктове.

Не възлагайте на децата да палят сами
печките, или друга дейност, свързана с из-
ползването на различни огнеизточници. Не
сушете дрехи и други текстилни материали
върху печките.

За безпроблемна експлоатация е необ-
ходимо всяка година преди началото на ото-
плителния сезон да се извършва профилак-
тично почистване на комините от натрупани-
те сажди и измазване на отворените фуги.
Това се извършва и по време на отоплител-
ния сезон, ако са възникнали проблеми като
намаляване на „тягата”, изпускане на дим
през отворени фуги и други подобни.
Абсолютно е забранено принудителното
възпламеняване на саждите в коминното тя-
ло.

Горимите отпадъци и ненужните вещи,
струпани в подпокривните пространства
следва да се отстранят. Те от една страна са
предпоставка за лесно възникване и раз-
пространение на пожар, а от друга - сериоз-
но затрудняват гасителнатадейност.

Нека с общи усилия, спазвайки основни-
те противопожарни правила и норми, да на-
малимрисковете за нас и имуществото ни.

ДА СЕ ПАЗИМ ОТ ПОЖАРИ

от стр. 1

ОБЛАСТТА НА НАЦИОНАЛНО НИВО
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На първи ноември тази година се на-
вършиха 30 години от създаването на пенси-
онерския клуб в Козаревец. За юбилея си
старите хора бяха се подготвили с блестящ
празничен концерт, състоял се вместното чи-
талище. Гости на тържеството бяха общин-
ският кмет д-р Гецова, председателят на об-
щинския съвет Даниела Арабаджиева, за-
м.кметът ГеоргиПетров, кръстниците на клу-
ба кметът на КозаревецПарашкевПарашке-
вов и председателят на земеделската коопе-
рация Георгина Недева, инж. Банков и много
дарители и приятели от пенсионерски клу-
бове от общината и съседни градове. Юби-
лейният концерт продължи близо два часа,
като в него освен домакините от Група за об-
работен фолклор „Младост”, се включиха и
децата от местната детска градина и много
състави - гости от горнооряховско. Настоя-
щият председател на клубаДочка Габровска
поздрави гостите, разказа за възникването
на пенсионерския клуб и за именуването му
преди 10 години с името „Здравец” по напра-
вено предложение от кмета Парашкевов.
Възрастните хора получиха много подаръци
и цветя, а от своя страна в знак на благодар-
ност към общинското ръководство, кръстни-
ците идарители, поднесоха грамоти и плаке-
ти. Предишни председатели на клуба и 62-
ма души от 120-те членуващи в момента
същополучиха грамоти от Габровска за своя-
та активна дейност в живота на КП „Здра-
вец”. Тържественият концерт приключи с
разрязване на торта, фойерверки и „На мно-
гоя лета”. За клубнатадейност подробна пре-
зентация направи настоящата ръководител-
ка на пенсионерите Дочка Габровска.
„Първи ноември1984 г. залата на старото чи-
талище приютява 76 ентусиасти -
пенсионери, обединени от идеята да учре-
дят Клуб на пенсионера, подкрепяни от тога-
вашния кмет Илия Дечев. Първи председа-
телстващ организацията е Христо Събев.
Идеен поддръжник и спомоществовател в та-
зи благородна инициатива става Елена Пе-
нева. Тя има честта да открие като кмет на
Козаревецобновената сградаи помага за об-
орудване и обзавеждане на клуба. Уредник в

тези първи стъпки и активен организатор на
всички прояви е Йорго Йоргов. 1988 година
на общо събрание на членовете за предсе-
дател е избран Дончо Дончев, който ръково-
ди организацията до 1997 г. Започват едни
от най-активните години. На поредно засе-
дание се раждаидеята за сформиране наму-
зикална група. През 1991г. са нейните първи
организирани изяви пред по-тесен кръг на
празници на клубните членове. Това е годи-
ната на първи стъпки към партньорство с чи-
талището и детската градина. Уредник тога-
ва еИванкаПетрова.

През 1995 годинаобщинаЛясковец прие-
ма нов правилник за работата на пенсионер-
ските клубове. За уредник е назначена Вио-
лета Кинова. Обхватът на културна дейност
се разширява. Тогавашната детска учителка
Иванка Павлова се заема да провежда орга-
низиранирепетициина певческа група. Разу-
чават се стари градски песни. Започват изя-
вите й вече на извън клубно равнище - в праз-
ници на селото и сбирки в читалището. От
1997 до 2002 година председателското мяс-
то заема Рачо Рачев. За уредник е назначен
Георги Кинов. Прави се предложение към
ИванкаПавлова да стане художествен ръко-
водител на певческата група. Започват гос-
тувания на други съседни клубове. Става
факт и първото излизане на вече именува-
ната Вокална група „Младост” на общински
празник наПетропавловскияманастир вЛяс-
ковец.През 2003ИлияИлиев е избран на об-
що събрание за председател и е такъв до
2008 година. Приема се нов правилник за
вътрешнияреди за първи път се гласува кул-
турен календар. Освен традиционните праз-
ници, започва отбелязване и на християнски
такива. Организират се истински тържества
с музика, викторини, томболи. Идват и
първите доброволни дарения за клуба. За-
почва активно партньорство с читалището и
бизнеса приорганизацията на клубните и об-
щоселски прояви. Идват първите солови из-
пълнения на самодейки от групата и първите
награди на общинско ниво. Есента на съща-
та година кмет на Козаревец става Параш-
кев Парашкевов. Този млад човек приема

присърце клубната работа и започва актив-
но да помага на хората от третата възраст -
не само идейно, но и финансово. През този
период е първото участие на ВГ „Младост” в
международенфорум, където става лауреат
и открива Националния фолклорен фести-
вал „Балканфолк 2004”. Отбелязва се смно-
го гости тържествено 20-годишния юбилей
на клуба. Стават факт ежегодни участия на
групата в празници на пенсионерската само-
дейност в Лясковец, Златарица, „Искри от
миналото” в Априлци, във фолклорен праз-
ник в Беклемето, Петропавловски събор и
др. Групата се връща от всяко участие с дип-
ломи и грамоти. Солистка е Анка Смилкова.
В състава работят 12жени, под вещото ръко-
водство на Иванка Павлова, която получава
грамота за авторската си песен „Орисия”.
Идва и първото филмиране на техните из-
пълнения. Със съдействието на кмета се
подменя подовата настилка в клуба и се от-
варя голямата зала за клубна дейност. През
2006 за ръководител на пенсионерския клуб
е преизбран Илия Дечев. Значително е уве-
личена членската маса, празниците и проя-
вите в клуба. Наградите на групата се мно-
жат, участията също. Вокалната група пред-
ставя пенсионерския клуб и читалището и за-
писва участие в Еврофолк Черно море село
Царево. През 2008 година е избрано ново
ръководство - председател става Георги
Върбанов. Започват първите изяви на кули-
нарни форуми от местен и национален ха-
рактер. Идват и първите отличия за най-
вкусни гозби за Стефка Янакиева, Лиляна
Обрешкова, Радка Попова, Анка Смилкова.
Последната става отговорник за работата на
вокалната група, заради опита си в певчес-
кото изкуство. Отбелязва се 25-годишния
юбилей на клуба, като присъстват ръково-
дствата на всички клубове в общината.
Извършен е частичен ремонт със съде-
йствието на общинския кмет и кмета на село-
то. По инициатива на Георги Върбанов за
ръководител на групата е назначен Атанас
Костов. Започва поставянето на песни на
фолклорна тематика - подменя се целия ре-
пертоар. Идва първият златен медал за гру-

пата на Националния форум „Авлига пее
2011” вОбединение.Следват едно след дру-
го участия в престижнифолклорнифорумии
първото участие в Каралийчеви дни в Стра-
жица. През 2011 година за отговорник кул-
турно-масови прояви е избрана Дочка Габ-
ровска. По нейна инициатива се обогатява
народната носия на певиците. Честват се 15
години от създаването на певческата група.
Клубната дейност се подпомага от община
Лясковец в лицето на д-р Ивелина Гецова и
Общинския съвет.

През 2012 година за председател на клу-
ба е избранаДочка Габровска. Членскатама-
са достига небивал брой - 120 членове. Над
40 души са активно работещите във всички-
те клубни форми, културния календар е из-
ключително богат. Участията се множат мно-
гократно, а с тях и ежегодните златни и сре-
бърни медали. Репертоарът на групата се
увеличава с 10 заглавия на сезон. Разширя-
ва се обхвата на културна дейност - екскур-
зиите са до по-далечни дестинации, включи-
телно и в чужбина. Провеждат се ежемесеч-
ни организирани посещения на театри, опе-
ри и оперети въвВ.Търново. Правят се реци-
тали, четения и презентации. Провеждат се
сезонно турнири за тихи игри, организирани
доброволни акции за почистване на селото,
поддържане и залесяване на зелените пло-
щи.

В периода 2012-2014 г. клубът премина-
ва основни ремонтни дейности - към оборуд-
ването на клуба са добавени нова секция от
ПП ГЕРБ, столове, нови покривки, пердета,
маси и др. Ръководството работи изключи-
телно в синхрон с община Лясковец, кме-
тство Козаревец, ЦДГ, читалището. Дочка
Габровска създава и започва да води Лето-
писна книга на пенсионерския клуб, събира
материали, спомени и снимки от живота на
клуба още от неговото създаване, разширя-
ва обхвата на кулинарната група и на песен-
ния репертоар. Оформената кулинарна гру-
па предизвиква фурор във всичките си учас-
тия. Медалите и първите места са почти от
всяка изява. Кулинарнитефестивалиифору-

30-ТИ ЮБИЛЕЙ ОТПРАЗНУВАХА ПЕНСИОНЕРИТЕ ОТ КОЗАРЕВСКИЯ КЛУБ „ЗДРАВЕЦ”

Според изследване на Института за па-
зарна икономика за 2014 година е направен
актуален социално-икономически профил
на 28-те области в страната. Профилите
представят състоянието и развитието на об-
ластите, въз основа на 59 показателя, обе-
динени в осем категории - икономика, ин-
фраструктура, данъци и администрация, де-
мография, образование, здравеопазване,
околна средаи социална среда. Единот клю-
човите показатели за икономическо разви-
тие на областите и общините е размера на
усвоените средства от Европейските струк-
турнифондове на човек от населението.

Като основен извод за социално-
икономическото състояние на отделните об-
щини се отчитат сериозни дисбаланси по от-
ношение на способността на общините да
усвояват успешноевропейски средства.Пре-
теглени към броя на населението през 2013

г. общо усвоените средства към 31 януари
2014 г. варират от 0 лв. до над4 хил. лв. на чо-
век от населението.

При сравнение на 28-те области в Бълга-
рия най-висока усвояемост на евросредства
се наблюдава в областите Габрово, Бургас и
София (област), а най-ниска вРусенска, Кюс-
тендилска и област Стара Загора. Общини-
те от област Велико Търново са усвоили
466,9 лв. на човек като бенефициенти по опе-
ративни програми на Европейския съюз при
средно за страната 379,8 лв./човек към 31
януари 2014 година. С най-големи стойности
на изплатените суми по договори е община
Лясковец със 771,5 лв./човек при средного-
дишно население 12 979 души. С най-малко
усвоени средства според настоящото из-
следване на ИПИ са общините Полски
Тръмбеш (41,2 лв./човек) и Сухиндол (39,6
лв./човек).

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ Е ПЪРВЕНЕЦ
ПО УСВОЯВАНЕ НА ЕВРОСРЕДСТВА
Н А Ч О В Е К О Т Н А С Е Л Е Н И Е Т О

Грижата за опазване на
здравето, по-доброто възпи-
тание и качествено образова-
ние е основна задача на педа-
гогическата колегия на СОУ
„Максим Райкович” град Ляс-
ковец. Издигането на по-
високо равнище на образова-
нието на подрастващото поко-
ление в нашия град, чрез
трайно усвояване на знания-
та, покриването на образова-
телните норми и по-добрата
реализация, е водещ крите-
рий в концепцията за разви-
тието на образователното де-
ло в нашето средищно учили-
ще.

За реализирането на тези
основни задачи от 6 януари 2012 година,
СОУ „Максим Райкович” се включи в Проект
за подобряване качеството на образование-
то в средищните училища, чрез въвеждане-
то на целодневна организация на учебния
процес, съфинансиран от Европейския со-
циаленфонднаЕвропейския съюз.През пе-
риода 6 януари 2012 - 30юни 2012 г. в учили-
щето се работи с девет групи, обхващащи
212 ученици от първи до осми клас, през
втората учебна година 2012/2013 - с 12 гру-
пи с 262 ученици, а през 2013/2014 учебна
година - с 13 групи с 294 ученици. За
2014/2015 учебна година заявилите жела-
ние за участие в проекта са над 300 учени-
ци, а броят на групите се запазва. Данните
до тук показват, че проектът е необходим за

нашето образование и води до добри резул-
тати.

Самата организация на работа е съоб-
разена с основната цел - подобряване на ка-
чеството на образованието. Анализът на ре-
зултатите през трите учебни години показва
по-високи постижения и по-устойчиви зна-
ния на учениците, а успехът в края на учеб-
ната година е по-висок, в сравнение с този в
началото на същата. В подкрепа на горното
е ифакта, че училището е в първата десятка
в областта вНВО -VІІ клас и на четвъртомяс-
то вДЗИ -ХІІ клас. За товадопринася и рабо-
тата на тринайсетте учители-възпитатели и
целия педагогически колектив, както и доб-
рата организация на работа, разпределена
в три основни блока: Блок А - обяд и отдих,

ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ -
УСПЕШЕН И УСТОЙЧИВ ПРОЕКТ

Проект
„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища

чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
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Блок В - самоподготовка и Блок С - занима-
ния по интереси. За всички ученици, учас-
тващи в проекта е осигурен безплатен
транспорт от населените места, безплатен
обяд, разнообразни технически и игрови по-
собия, образователни игри и спортни
съоръжения за дейности по интереси, отдих
и спорт. На тяхно разположение са компю-
търни кабинети, физкултурни салони, игро-
теки, тенис маси и др. За трите учебни годи-
ни много и разнообразни са инициативите и
дейностите, в които се включиха учениците:
състезание„ „Бързи, смели, сръчни”, есенен
турнир по спортни и щафетни игри, рецита-
ли за определени събития, тематични табла

по повод важни исторически дати и празни-
ци, засаждане на дръвчета в двора на учи-
лището, изработване на най-голяма марте-
ница, кът наминалото идр.

За популяризирането дейността по про-
екта бяха направени рекламни материали,
плакати, презентации, брошури, отворена
група във Facebooк. Периодично бяха за-
познавани родителите и обществеността с
дейностите по проекта. Фактът, че той е про-
дължен и за учебната 2014/2015 година до-
казва неговата необходимост, успеваемост
и устойчивост за по-качествено образова-
ние на учащите се, чрез целодневна форма
наобучение.
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Издава Община Лясковец
разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

ми носят на клуба и селото
престижни награди и кулинар-
ното изкуство става еднаот во-
дещитедейности на клуба.

Онова, което завинаги ще
бъде запомнено е участието
на представители на клуба в
концерт в зала № 1 на НДК в
София. Като двукратни носи-
тели на наградата от „Пъстра
трапеза” за 2011 и 2012 годи-
на нашите кулинарки станаха
част от Третите годишни на-
гради „Пазител на традиция-
та” в град София. Заради по-
стиженията в тази област, чле-
новете представят щандове и
свои продукти от името на об-
щина Лясковец. Новият ръководител на пев-
ческата група Аспарух Костов поставя изклю-
чително и само песни обработен фолклор.
След препоръка на жури от Националния
фолклорен фестивал „Балкан фолк 2012”,
предвид репертоара, вокалната група се пре-
именува в Група за обработенфолклор. За пе-
риода 2012 - 2014 в колекцията на отличията
на клуб на пенсионера „Здравец” са прибаве-
ни 4 златни, 3 сребърни, 4 бронзови медала,

десетки Грамоти, Дипломи и отличия. Към
днешна дата на самодейното певческо по-
прище творят Игнат Вълчев, Дешка Милано-
ва, Стефка Янакиева, Анка Смилкова, Радка
Попова, МилкаМилушева, Марийка Златева,
ГанкаДимитрова, ГинкаРалчева, ВиолетаКи-
нова, Гладиола Велева, Недка Желева, Нед-
ка Стефанова, Ценка Димова, АнкаМинчева,
Райна Николова, Николинка Иванова, Дочка
Габровска.

30-ТИ ЮБИЛЕЙ ОТПРАЗНУВАХА ПЕНСИОНЕРИТЕ

Въввръзка с празника набългарската об-
щина, който по традиция се провежда на 12
октомври, в община Лясковец се състоя ден
на отворените врати, в който месната власт
отвори широко кабинетите в администраци-
ята, за да посрещне ученици от СОУ „Мак-
сим Райкович”, които се отзоваха на покана-
та на кмета. Общо 15 учащи се в най-
голямото лясковско училище, които пред-
ставляват младежкия парламент в школото,
изявиха желание да се запознаят с работата
на управляващите в своя роден град. Бъде-
щите строители на Лясковец бяха предвож-
дани от ръководителя на своя ученически
парламентМаринаКостадинова.

Те се събраха в обновената зала на об-
щина Лясковец, където се провеждат мес-
тните заседания на общинския съвет. За ра-
ботата на кмета като орган на местната из-
пълнителна власт и дейността на подчине-
ната му администрация разказа д-р Гецова.
Общ преглед за ролята на общинския съвет
в месния живот направи председателят на
л я с к о в с к и я п а рл ам е н т Д а н и ел а
Арабаджиева. Порасналите момичета и
момчета показаха голям интерес към рабо-
тата на управляващите и още с пристигане-
то си заявиха своетожелание каквифункции
в управлението искат да изпълняват в деня
на отворените врати. Оказа се, че учениците
от горен курс на обучение са добре подгот-
вени и знаят много по въпроси, свързани с
общинските дела.

Кмет за един ден стана дванадесеток-

ласникът Георги Георгиев, а
поста на председателя на пар-
ламента зае Цветелина Папа-
зова, същоот 12 клас. Зрелос-
тничката Дарина Дончева пък
влезе в ролята на заместник
кмет на общината. За секре-
тар на общината се обучава
Александрина Александрова,
а директори на техническа и
финансова дирекции бяха
съответно Валентин Георгиев
и Виктор Младенов. Малко
по-малките ученици от 9, 10 и
11 клас не претендираха за го-
лемите постове, но решиха,
че има време и в следващите
години ще опитат да ги зае-
м ат. Д ру г и и н те р е с н и

длъжности, които сами си избраха бяха гла-
вен счетоводител, ръководител проекти,
юрисконсулт, пиар, началник гражданска ре-
гистрация, еколог, експерти по образование
и спортни дейности, по култура и вероизпо-
ведания и гражданска защита на население-
то. С този си избор учениците показаха, че
за тях, освен основните въпроси, които реша-
ва ръководството, едни от най-важните про-
блеми, които ги вълнуват са образованието,
развитието на спорта, културното насле-
дство на лясковчани и не на последно място
опазването на околната среда и защитата на
населението от бедствия и аварии.

Кметът Георги Георгиев разгледа заедно
с д-р Гецова входящата дневна поща, а мла-
дата председателка на местния общински
съвет Цветелина Папазова, заедно с Дание-
ла Арабаджиева се подготвяха с отчет за
предстоящото честване на 10-годишнина на
Асоциацията на председателите на общин-
ските съвети. Всички останали сътрудници
на общинските служители бяха въведени в
ежедневната работа и вършиха заедно с ек-
спертите текущите задачи.ПиарътПавелРу-
сев помогна за изготвянето на снимковмате-
риал и прессъобщение за отразяване на ме-
роприятието вДеня на отворените врати.

Децата си тръгнаха с добри впечатления
и доволни от успешното справяне с поставе-
ните задачи. Д-р Гецова обеща на младежи-
те, че ще съдейства за осъществяване на
среща с народните представители в Народ-
ното събрание наРепубликаБългария.

ДЕН НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
СE ПРОВЕДЕ В ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

ВКозаревецюбиляри този
месец бяха и най-малките жи-
тели на селото - децата от
ЦДГ „Детелина”. Едвали крех-
ката им възраст позволява да
ги наречем юбиляри, но тех-
ния втори дом навърши 40-
годишнина от създаването си.
Настоящите възпитаници се
порадваха на празника, по-
светен на кръглата годишни-
на на дома, през който са ми-
нали поколения козаревски
деца.

В един от най-хубавите
паркове в Козаревец, с краси-
ви борове и китни градинки,
се е сгушила „Детелина”. Пре-
ди 40 години, на 18 ноември
1974 година, е построена сградата на дет-
ската градина. От тогава до днес, поколения
деца прекрачват развълнувани нейния праг,
за да останат завинаги в сърцата им споме-
ните за безгрижното детство и началния път
към знанието. Детски смях и глъч на поколе-
ниямалчугани е звънтял през тези четириде-
сетилетия в слънчевия детски дом. И днес,
всеки ден е малък празник за 25-мата възпи-
таници на „Детелина”, обградени с любовта
и грижите на учителския и помощния персо-
нал. В ЦДГ „Детелина” работи всеотдаен
екип, ръководен от Петранка Стоянова.
Първи директор при откриването й става
Дешка Илиева. През годините този пост са
заемалиСтойкаСтефанова и ГабриелаИва-
нова, а в момента - ПетранкаСтоянова. Пре-
ди 10 години, през 2004 г. ЦДГ е именувана и
носи името на щастливата тревичка „Дете-
лина”. Като името на своя дом, винаги грей-
нали в слънчеви усмивки, децата играятщас-
тливо и с радост приемат реализацията на
всички прояви, организирани за доброто им
възпитание. В календара на малчуганите е
запазено специално място за традиционни-
те български празници и обреди. Децата се
обогатяват с нови знания за българскияфол-
клор, култура и история. Запознават се с оби-
чаите, типични за Бъдни вечер, Коледа, Но-
ва година, Лазаровден, Великден и др. Мал-
чуганите винаги са важна част и от общосел-
ските тържества, посветени на чествания на
годишнини и традиционни за селото празни-

ци. Творенията, създадени от работливите
детски ръце може всеки да види, щом пре-
крачи прага на „Детелина”. На специално таб-
ло, целогодишно се подновява изложбата на
децата - там от стените греят усмихнати кар-
тини, изобразяващи настроението в детския
дом.

Юбилеят по повод 40-годишнината на
детското заведение се проведе в конферен-
тната зала на местното читалище. Там също
беше подредена богата изложба с послед-
ните творби на децата. Голямото празне-
нство уважиха с присъствието си д-р Ивели-
на Гецова - кмет на община Лясковец, пред-
седателят на Общински съвет-Лясковец Да-
ниела Арабаджиева, общинския заместник-
кмет Георги Петров и кмета на селото Па-
рашкев Парашкевов. В своето поздравле-
ние към децата д-р Гецова каза: „На вас,
скъпидеца, освен здраве, от сърцежелая ве-
село и безгрижно детство. Нека детския ви
замък винаги да бъде слънчев, огрян от
лъчезарни детски усмивки и все така прав-
диво да носи посланието на четирилистната
Детелина - символ на неизчерпаемото щас-
тие.“ Д-р Гецова подари нов телевизор, а
кметът наКозаревец ги зарадва с парична су-
ма и кабелна телевизия.Много подаръци по-
лучиха децата от местни фирми, организа-
ции и бивш персонал на детската градина.
За доброто настроение се погрижиха артис-
тите от търновския театър „Весел”, които за-
бавлявахадецата с любими техни игри.

ДЕТСКАТА ГРАДИНА В КОЗАРЕВЕЦ

В няколко последователни
дни в цялата страна се прове-
де поредицаот различни спор-
тни прояви под мотото „Да
спортуваме заедно“. Инициа-
тивата се реализира от мре-
жата от 28 Областни инфор-
мационни центрове (ОИЦ), ка-
то целта бе популяризиране
на новия програмен период
2014 - 2020 г., дейността на
мрежата от ОИЦ и постигнати-
те резултати от проекти, реа-
лизирани на територията на
съответната област със сре-
дства от Европейскитефондо-
ве.

Областен информационен
център - Велико Търново бе
планирал във всяка от 10-те общини в регио-
на да се проведе състезание по електронен
дартс, предимно с участие на ученици от учи-
лища, които са били ремонтирани и ренови-
рани със средства от европейските фондове
през изминалия програмен период 2007-
2013 година. Предвиден бе и награден фонд
за участниците и победителите в спортната
проява - тениски, шапки, рекламни материа-
ли и сувенири и др. Със съдействието на
ръководството на НУ „Цани Гинчев” бе орга-

низирана и
се проведе
спортната

проява. В състезанието по електронен дартс
се включиха участници от по-малките и по-
големи ученици - общо68децаот І до ІV клас.

Отличия и награди получиха за своето
добро представяне второкласникът Влади-
мир Стефанов, третокласниците Михаела
Петкова, Тони Тончева, Кристиян Савчев и
по-големите добри майстори на хвърлянето
на стрелички - четвъртокласниците Георги
Тончев, Динчер Исуфов и Мартин Данков. Те
бяха наградени от представители на Облас-
тния информационен център с грамоти и ма-
териални подаръци и книжки на европейска
тематика.

В СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ДАРТС СЕ
ВПУСНАХА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НУ „ЦАНИ ГИНЧЕВ”

ОТБЕЛЯЗА ЮБИЛЕЙ

от стр. 3

ОТ КОЗАРЕВСКИЯ КЛУБ „ЗДРАВЕЦ”


