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ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

Под звуците на Менделсоновия марш,
две семейства от лясковското селоДрагиже-
во преминаха за втори път по бяло платно,
както повелява традицията, за да изрекат от-
ново клетви за вярност. С официален риту-
ал, воден от длъжностнолицеи в присъстви-
ето на кметовете на община Лясковец и село
Драгижево възрастните двойки отпразнува-
ха Златна сватба. На тържеството, което се
състоя в кметство Драгижево присъстваха и
кръстниците на празнуващите, също и близо
50 гости - близки и приятели от пенсионер-
ския клуб „Вяра” в селото. По стар български
обичай семействата бяха посрещнати от
председателката на клуба Йорданка Бала-
шева с българска погача и мед, за да им е
сладък живота и занапред. След размяна на
халките и вдигнатата наздравица, поздрав-
ления за 50-ата годишнина съвместен семе-

ен живот на Йорданка и Рачо Червендонче-
ви иМарийка иИванКоеви, поднесохад-р Ге-
цова и драгижевският кмет Цоньо Трънков.
Председателят на пенсионерския клуб Йор-
данка Балашева ги поздрави с любовни сти-
хове, подаръци и цветя, а от д-р Гецова за
всяко семейство имаше по торта, със златни
рози и юбилейни свещички. Преди да ги дух-
нат и да разрежат своите торти, д-р Гецова
им поднесе и сувенири и вино, пожелавайки
им да са здрави и още дълго заедно, за да се
радват и на правнуци.
И двете семейства са се врекли във вяр-

ност на 5 декември в далечната 1965 година.
Имат по двама сина, радват се и на внуци.
Червендончеви са родомотДрагижево, а Ко-
еви са от селата Сушица и Теменуга. Мла-
дежките си години прекарват в Драгижево,
там отглеждат и децата си, а професионал-

ния им живот протича в
местни предприятия като
ВиК -Лясковец, АПКифир-
ма „Аркус”, където и се пен-
сионират. Денят на златни-
те си сватби са дочакали,
изпълнени с любов и дове-
рие, с много доза чувство
за хумор, с добросърдеч-
ност и позитивно отноше-
ние към света. „Дaли e
cлaдкa любoвтa ceгa, cлeд
50 гoдини”, ce питaхa
гocтитe, и oтгoвopът идвa
oт caмo ceбe cи - oт фaктa,
чe ca зaeднo, чe ca ycми-
хнaти, и нaй-вaжнoтo, чe
ca дoчaкaли тoзи щacтлив
дeн.

КМЕТЪТ НА ЛЯСКОВЕЦ ПОЗДРАВИ ДВЕ СЕМЕЙСТВА НА ЗЛАТНАТА ИМ СВАТБА

Уважаеми
съграждани,
Отновомис-

лите и чувства-
та ни се отпра-
вят към вълше-
бството и оча-
рованието на
Коледа. Когато
най-светлите
празници по-
тропат на вра-
тата ни, идва
времето надоб-
рите пожела-

ния и подаръците. Нека не само през тези
дни, а винаги да бъдем позитивно настрое-
ни и да творим само добри дела. Нека през
цялата Нова година сме съпътствани от чу-

вството, че сме специални и обичани, и че
Господ ни е натоварил с една важна мисия в
този свят - да бъдемчовечни.
На всеки от Вас желая приятни и из-

пълнени с много веселие празници. От
сърце Ви поднасям пожеланието винаги да
имате най-ценното в света - здравето. Бъде-
тещедри на обич и усмивки, подавайте ръка
на по-слабия, помагайте на нуждаещите се
и вдъхвайте сили на падналите духом. Са-
мо с добрина и сърдечност светът ни ще
бъде красив, а Коледа и Нова година - щас-
тливи.
Весело посрещане на Коледа и щастли-

ва да еНовата 2016 година за всички!

д-р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА
Кмет на

Община Лясковец

Уважаеми съграждани,
В тези празнични дни, когато на прага е

Новата година, всички ние си правим рав-
носметка - за успехите и пораженията, за ра-
достта и тъгата. Измина една нелека годи-
на. Но мисля, че колкото и да е било трудно,
ние лясковчани, успяхме. Нашият град
върви напред, става по-красив, по-
привлекателен, по-уютен и най-важното -
той е град с бъдеще, което всички заедноще
градим. В очакване на благодатния огън на
Рождество Христово, нека сърцата ни се из-
пълват с топлота и обич, с благодарност и
уважение, защото Коледа е надежда и обе-
щание защастие идобридела.
Скъпи съграждани, в навечерието наНо-

вата година, приеметемоите сърдечни поже-
лания за здраве и късмет във всеки дом, за
благополучие и успехи във всяко вашеначи-

нание. Нека
има искреност
и взаимност в
семейството,
между прияте-
лите, в общес-
твото. Да по-
срещнем щас-
тливи и увере-
ни в силите си
настъпващата
2016 година!
Честита Ко-

леда! Благо-
датна Нова го-
дина!

ДАНИЕЛА АРАБАДЖИЕВА
Председател на

Общински съвет - Лясковец

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЧНИ ДНИВЕСЕЛИ ПРАЗНИЧНИ ДНИ

Д-р Ивелина Гецова
влезе в четвърти мандат
като кмет на община Ляс-
ковец, който е трети поре-
ден. Д-р Гецова бе издиг-
ната от ПП ГЕРБ и спече-
ли пореден управленски
мандат с 54.65%. Опо-
нентите йбяхаПетърЗан-
гов,СергейДобрев иПла-
мен Георгиев. Партия
ГЕРБ спечели и цели де-
вет от общо 17-те съвет-
ническиместа. Това саДа-
ниела Арабаджиева, Да-
ниел Димов, Златко Вой-
водов, Иван Арабаджиев,
Марияна Бъчварова, Ра-
лицаРашева, РосицаПет-
рова, РуменСтойков,Сне-
жина Райкова. Втори в
кметската надпревара
остана Петър Зангов от
коалицията БСП, ЗС „Ал.
Стамболийски“, АБВ и БДЦ. Коалицията има
шестима съветници - Петър Зангов, Тодор То-
доров, Радка Банова, Росен Иванов, Иван
Вълчев, Деян Рачев. Реформаторите успяха
да излъчат двама представители в местния
парламент, а кандидатът им за кмет Сергей
Добрев остана трети в надпреварата.НаСер-
гей Добрев в общинския съвет ще помага
съпартийкатамуМарияПетрова.
Още на първия тур свои местни управни-

ци избраха Драгижево, Джулюница, Козаре-

вец и Мерданя. В Джу-
люница кмет през след-
ващите четири години
ще бъде Мариан Точев
от коалицията БСП, ЗС
„Ал. Стамболийски“,
АБВ и БДЦ. От ГЕРБ в
селата има трима кме-
тове - Цоньо Трънков в
Драгижево - за втори по-
реден мандат, новият
мердански кмет Краси-
мира Владова и кметът
с четвърти мандат Па-
рашкев Парашкевов за
село Козаревец. Втори
и трети мандат Параш-
кевов спечели с над
80%, а този път резул-
татът му бе рекордния
92.43%, което показва,
че той е един от най-
желаните управници.
Добри дял бе единстве-

ното населено място в общината, в което жи-
телите не можаха да си изберат кмет от пръв
път. На втори тур, след балотаж, добридялча-
ни си избраха за кмет кандидата от „Рефор-
маторски блок”СтоянСтоянов.

ТЪРЖЕСТВЕНАТА ПЪРВА СЕСИЯ
В ЛЯСКОВЕЦ И ПОДПИСВАНЕТО НА
КЛЕТВЕНИТЕ ЛИСТИ СЕ СЪСТОЯ

НА 6 НОЕМВРИ
Новите общински съветници, кметът на

общината д-р Гецова и петимата кметове на

селата се заклеха и така официално встъпи-
ха в длъжност. На клетвата на новосформи-
рания Общински съвет присъства лично об-
ластния управител проф. Пенчо Пенчев, кой-
то извършиофициалната церемония.
След като звучаха националния химни то-

зи на град Лясковец, и съветници, и кметове
изрекоха клетвените думи. Председателят на
общинската избирателна комисияХристо Ба-
нов връчи на общинските съветници, на д-р
Гецова и на селските кметове удостоверения-
та за избор. След произнасянето на клетвата,
на общинския кмет бяха връчени символите
на града - ключът и кметската огърлица. Те бя-
ха предадени на д-р Ге-
цова от вр. и. д. кмет на
община Лясковец Диян-
ка Бобева-Михайлова.
Д-р Гецова пък връчи
подаръции плакети с ло-
гото на Общината на
двамата кметове, управ-
лявали в предишния
мандатДобридялиМер-
даня - Виолета Райкова
и Марин Люцканов, с
благодарност за тяхното
добро управление.
По традиция най-

възрастният от местни-
те парламентаристи во-
ди процедурата по изби-
рането на председател
на Общински съвет-
Лясковец - в случая доа-

йенът Иван Арабаджиев, който е от групата
на мнозинството. Всичките 17 съветници пус-
наха бюлетини и с таен вот избраха бъдещия
си управник. Предложението Даниела
Арабаджиева да бъде новият-стар председа-
тел на общинския съвет бе прието с 11 гласа
„за”. Кметът д-р Гецова и председателят на
местния парламент честитиха на новоизбра-
ните кметове и на общинските съветници и
импожелаха ползотворенмандат. На следва-
що заседание местните парламентаристи
приеха с малки поправки и допълнения към
стария, нов правилник за организацията и
дейността на новосформирания парламент.

КОИ СА УПРАВЛЯВАЩИТЕ В ЛЯСКОВЕЦ ПРЕЗ НОВИЯ МАНДАТ
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МИГ „ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА” ЗАПОЧВА РАЗРАБОТКА НА НОВА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Местна инициативна група Лясковец -

Стражица започна подготовка на първата в
областВеликоТърновомногофондова стра-
тегия за водено от общносттаместно разви-
тие за привличане на 6 милиона лева. Д-р
Ивелина Гецова, председател на Управи-
телния съвет наМИГ „Лясковец - Стражица“
подписа договора за изпълнение на проект
за предоставяне на финансова помощ по
подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни
дейности“ от Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020 г. за реализира-
не на подхода „Водено от общностите мес-
тно развитие”. След успешното приключва-
не на единствената в област Велико Търно-
во Стратегия за местно развитие, чрез коя-
то на територията на общините Лясковец и
Стражица беше привлечен и усвоенфинан-
сов ресурс в размер на 4 милиона лева за
финансиране на проекти на земеделските

производители, бизнеса, читалища,
църкви, неправителствени организации и
публична инфраструктура, се започва про-
цес по подготовка на нова мултифондова
стратегия за новия програмен период 2014-
2020 г. Чрез полученотофинансиране в раз-
мер на 48 000 лева през следващите шест
месеца МИГ „Лясковец-Стражица“ ще под-
готвя територията на двете общини за раз-
работване и прилагане на мултифондова
стратегия за местно развитие по подхода
„Водено от общностите местно развитие“,
чиято максимална стойност може да дос-
тигне до 6 мил. лв. В подготвителния проект
са включени дейности за информиране на
населението и всички заинтересовани стра-
ни за възможностите на воденото от об-
щността местно развитие, провеждане на
обучения и информационни срещи за мес-
тната общност, проучване и анализ на паза-

ра и територията за разработване на стра-
тегия за прилагане на многофондово фи-
нансиране.
Основни цели на проекта са свързани с

надграждане на постигнатото от МИГ „Ляс-
ковец - Стражица“ и подпомагане на проце-
са за подготовка на стратегия заместно раз-
витие, финансирана от повече от един
фонд, чрез която да се стимулира местната
идентичност на региона и да се подкрепят
допълнителни местни приоритети, свърза-
ни с прилагане на иновации във всеки сек-
тор на социално-икономическия живот. Раз-
работването намултифондова стратегия за
местно развитие е първата и най-важна
стъпка към привличане на сериозенфинан-
сов ресурс от следните фондове: От Прог-
рама за развитие на селските райони 2014 -
2020 МИГ „Лясковец - Стражица“ може да
получидо 3мил. лв за изпълнение на проек-

ти по стратегиите за местно развитие; От
Оперативна програма „Развитие на човеш-
ките ресурси“ може да получи многофондо-
вофинансиране в размер до 1,5 мил. ла; От
Оперативна програма „Наука и образова-
ние за интелигентен растеж“ - финансиране
в размер до 1 милион; От Оперативна про-
грама „Иновации и конкурентноспособ-
ност“ - до 2 мил. лв; От Оперативна програ-
ма „Околна среда“ - до 60 евро на хектар от
включена територия от мрежата НАТУРА
2000.
Според председателят на Управител-

ния съвет д-р Ивелина Гецова МИГ „Ляско-
вец - Стражица“ е една от най-успешните
местни инициативни групи вБългария, дока-
зали на практика потенциала на публично-
частното партньорство за привличане на
многофондово финансиране за подкрепа
на всички сектори в селските райони.

Месец октомври
постави началото на
дейностите по новия
проект на община
Лясковец и училищ-
ното настоятелство
при ОУ „П.Р.Славей-
ков” село Джулюни-
ца „Да сбъдваме за-
едномечтите си”,фи-
н а н с и р а н о т
ЦОИДУЕМ, за из-
граждане на пред-
приемачески и ли-
дерски умения у уче-
ниците, както и раз-
виване на речеви и
комуник ационни
умения по български
език и литература.
Сформирани бяха
две групи в начален
курс с ученици от 3 и 4 клас и две групи с уче-
ници от 7 и 8 клас. В помощ на ръководите-
лите в дейностите по проекта ще се включат
и родителите. Те ще са и основните органи-
затори на благотворителните акции, предви-
дени в рамките на проекта. В първите си за-
нимания младите лидери и предприемачи
избраха име на своите групи, изготвиха пра-
вила за работа, научиха за задълженията и
отговорностите при работа в екип. „Аз мога
да бъда лидер!” бе темата на първото зани-
мание по изграждане на лидерски умения.
Предида преминат през специалните обуче-
ния, младите лидери и предприемачи бяха
подложени на тест за уменията си побългар-
ски език и литература, защото правилната ко-
муникация е първото условие за успешен
старт и в живота, и в кариерата. За преодо-
ляване на дефицитите и в помощ на нацио-
нално външно оценяване, проектът пред-
виждаи занимания побългарски език и лите-
ратура. Какви други интересни дейности
предстоят тепърва, учениците и родителите
научиха от презентацията на ръководители-
те на проекта - това са бъдещи посещения
на средни училища в региона и лекции за

професиите и приложението им, благотво-
рителни акции за деца от социални институ-
ции, пролетна академия за лидери и пред-
приемачи в Еленския балкан, състезания по
предприемачество имного други.
Участниците в проекта организираха

празник, посветен на Деня на толерантност-
та - 16 ноември. „Всички сме различни, всич-
ки сме еднакви, всички сме приятели...“ бе
мотото на децата. Дървото на толерантност-
та оживя, чрез посланията им, а усмивките и
емоциите бяха запечатани в Булеварда на
емоциите. „Това сме ние - вижте нашите
усмивки и споделете нашите емоции“ - така
всеки участник нарисува своите чувства и
емоциии постави рисунка набулеварда, кой-
то се оказа тесен, за да събере всички
усмихнати лица. Дни преди светлия христи-
янски празник на Рождество, всички треска-
во се впуснаха в приготовленията за благот-
ворителна коледна инициатива за събиране
на дрехи, книги и подаръци за нуждаещите
се.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа
на Център за образователна интеграция на децата и уче-
ниците от етническите малцинства.

Проект

„Да сбъдваме заедно мечтите си”

Договор № БС - 33.14-1-015 / 28.09.2015 г.

ОТ ДВА МЕСЕЦА ДЕЦАТА НА ДЖУЛЮНИЦА
РАБОТЯТ ПО НОВ ПРОЕКТ

Проект „Активни
граждани - отговор-
ни родители“ се фи-
нансира от Програ-
ма за подкрепа на
НПО в България по
Финансов меха-
низъм на Европей-
ското икономическо
пространство 2009-
2014, по тематичен
приори тет „На-
с ъ р ч а в а н е н а
включването на
НПО в процесите на
формулиране на по-
литики и вземане на
решения“. Общата
продължителност
на проекта е 8 месе-
ца, а осигурения
бюджет е 10 390 лв,
от които безвъзмез-
дната помоще89%.
Основната цел на проекта е да се на-

сърчи активното гражданство и да се пови-
ши гражданското участие при вземанена ре-
шения на местно ниво, както и да се пре-
върне читалището в село Козаревец в гене-
ратор на идеи и граждански инициативи за
развитието на селото. В рамките на проекта
ще се изгради зона за гражданска активност
в дворното пространство на читалището,
където ще се обособи площадка за градин-
ски шах на открито, маси за шах с табуретки
и зона за отдих.
По проекта се предвижда създаване на

Клуб „Отговорни родители“, като под фор-
мата на тренинги за млади семейства ще се
повишат уменията за възпитаване и отглеж-
дане на децата. Друга ключова дейност по
проекта е създаване на Обществен съвет за
развитие на село Козаравец, който да
включва активни представители от всички

сектори, които ще идентифицират местните
проблемиищеподпомагат развитието на се-
лото чрез нови проекти и инициативи. Очак-
ваните резултати от изпълнението на проек-
та са да се повишат уменията на родителите
от село Козаревец за възпитаване на актив-
ни граждани и да се натрупат знания и соци-
ален опит у младите хора, както и да се
създаде работещ механизъм за участие на
жителите на селото при формиране на мес-
тните политики.

Този документ е създаден с финансовата под-
крепа на Програмата за подкрепа на неправите-
лственитеорганизации вБългария поФинансовме-
ханизъм на Европейското икономическо простра-
нство.Цялата отговорност за съдържанието на
документасе носи отНЧ”Земеделец-1899” и при ни-
какви обстоятелства не може да се приема, че то-
зи документ отразява официалното становище на
Финансов механизъм на Европейското икономичес-
ко пространство и Оператора на Програмата за
подкрепа на неправителствените организации в
България.

КОЗАРЕВEЦ СЪС СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ

Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

www.ngogrants.bg

Проект „АКТИВНИ ГРАЖДАНИ - ОТГОВОРНИ РОДИТЕЛИ”, Договор № BG05/1704

„АКТИВНИ ГРАЖДАНИ - ОТГОВОРНИ РОДИТЕЛИ”

В училище „Цани Гинчев” в рамките на
проект „Училище с отворени врати”, Прог-
рама „Дъга” на Фондация „Работилница за
граждански инициативи”, бе проведен дис-
кусионен форум на тема „Работата с деца в
риск, включителноидеца със специалниоб-
разователни потребности - предизвикате-
лство, реалност у нас и по света, възмож-
ности”.
В дискусията по форума взеха участие

началника на Регионалния инспекторат по

образованието - инж. Розалия Личева, ди-
ректорите на двете начални училища в Ляс-
ковец, гостът в дискусията Иван Пейчев -
психолог в СОУ „Ц. Церковсни” - Полски
Тръмбеш, педагози и психолози от трите
лясковски училища, представители от дет-
ските ни градини и от Детската педагогичес-
ка стая, учители. В рамките на форума бяха
представени конкретни практики за работа
с деца в риск и деца със специални образо-
вателни потребности. Широкият кръг ек-

ПЕДАГОЗИТЕ НИ ДИСКУТИРАХА
РАБОТАТА С ДЕЦА В РИСК

сперти, които взеха участие в дискусията,
позволи многостранно и детайлно разглеж-
дане на проблемите, пред които са изправе-
ни педагози и психолози при работата си с
деца в риск, както и позитивни практики, кои-
то бихамоглидабъдат приложенииот оста-
налите специалисти.Представенибяха кон-
кретни примери от работата на педагозите и
психолозите в три различни училища - наши-
те „Цани Гинчев” и „Никола Козлев” и СОУ
„Цанко Церковски”, гр. Полски Тръмбеш, от-
насящи се до работата на училището като
център на общността, както и семейно-
ориентираният подход при работата с деца-
та. Педагозите получиха ценни съвети как
да организират работата си с деца със спе-

циални образователни потребности от ди-
ректора на НУ „Цани Гинчев” Дияна Петко-
ва. Инж. Розалия Личева подчерта от каква
важност е учителите да предоставят на уче-
ниците разнообразни извънкласни дейнос-
ти, които да им дават възможност да се изя-
вяват в различни направления.
Естественият извод на протеклата дис-

кусия бе, че многостранната работа с дете в
риск в единство с привлечени специалисти
и държавни и обществени органи и органи-
зации, е в състояние да компенсира до из-
вестна степен нарушената хармония в семе-
йството и да помогне за вписването на дете-
то в обикновения училищен обществен жи-
вот.
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Малки предприемачи от НУ „Цани
Гинчев” се включиха в Световната сед-
мица по предприемачество. Инициа-
тивата се организира за седма поред-
на година от Фондация „Джуниър
Ачийвмънт”. Възпитаниците наМарие-
ла Терзиева от клуб „Искам да успея”
проведоха своя открит урок на тема
„Да построим град”. В хода на открития
урок, те решаваха различни задачи. В
ролята на вещиархитекти влязоха уче-
ниците Никола Тодоров и БилянМари-
нов.
Всички представиха своите позна-

ния за града, зоните и сградите в тях, а
мултимедийна презентация показа сис-
темната им и упорита работа и посе-
щенията им в ключови сгради и фирми. Пол-
звайки опита и наблюденията си, те изобре-
тиха красиви макети на родното училище, на
Община Лясковец, пощата, банката, полици-

ята, библиотеката, магазини, болницаи т.н.
За отличното си справяне със задачите,

децата получиха сертификати и напътствия
за бъдещиощепо-високи успехи.

МАЛКИ ПРЕДПРИЕМАЧИ СЕ
УЧИХА КАК СЕ СТРОИ ГРАД

В Международно-
то състезание „Мате-
матика без граници”
се впуснаха нашимал-
ки математици от СОУ
„МаксимРайкович”. 36
възпитаници на ляс-
ковската гимназия от
първи до седми клас,
приятели на матема-
тиката, се включиха в
престижната надпре-
вара и успяха да се
преборят за злато,
бронз и три сребърни
медала. Това бе по-
редния есенен кръг на
математическото съревнование, в който учас-
тваха 14 174 деца на възраст от 8 до 18 годи-
ни от общо 25 държави от Европа, Азия,
Африка,СевернаиЮжнаАмерика.
Състезанието се провежда на три етапа -

есенен, зимен и пролетен и децата решават
задачите онлайн. Учениците, събрали най-
голям брой точки в два от трите кръга се до-
пускат до участие във финалния кръг, а тази
година той ще се проведе от 1 до 3 юли в Не-
себър. Тестът се състои от 20логически зада-
чи, подходящи за възрастта на учениците и
съобразени с учебното съдържание в раз-
личните държави. Показателите при класи-
ране сабройрешени задачи, брой решени за-

дачи със свободен отговор и време за рабо-
та. 4% от участниците получават златен ме-
дал и по 8% - сребърен и бронзов. Със златен
медал е Йоана Петрова от втори клас, среб-
ро получиха четвъртокласникът Делян Бой-
чев и седмокласниците Станислав Йорданов
и Тонислав Събев, а бронзов медал заслужи
ИванКолев от четвърти клас.
Директорът на училището Даниела

Арабаджиева поздрави най-добритематема-
тици на СОУ „М. Райкович”, както и техните
учители и им пожела още нови успехи в след-
ващите кръгове. На всички бяха връчени сер-
тификати за успешното представяне, а пети-
мата най-добри получиха своитемедали.

НАШИ МАТЕМАТИЦИ ЗАВОЮВАХА ЗЛАТЕН,
ТРИ СРЕБЪРНИ И ЕДИН БРОНЗОВ МЕДАЛ

Община Лясковец успешно приключи
проект „Подобряване на материалната ба-
за на Домашен социален патронаж вОбщи-
на Лясковец за пълноценно социално
включване”. По проекта бе направена дос-
тавка на професионално кухненско оборуд-
ване за нуждите на патронажа. Наличното
кухненско оборудване, с което досега раз-
полагаше бе остаряло и енергоемко и не от-
говаряшена нормативните изисквания и ев-
ропейските хигиенни норми. С изпълнение-
то на проекта кухненският блок на Домаш-
ния социален патронаж в Лясковец се пре-
върна в една модерна, технологично об-
орудвана, отговаряща на националните и
европейските стандарти в областта на об-
щественото хранене база. Подобрени бяха
условията на труд на работещите, повише-
но бе и качеството на социалните услуги в
общността, както и информираността на ин-
ституциите и неправителствените органи-
зации на територията на общината за дей-

ността нафонд „Социална закрила” къмМи-
нистерство на труда и социалната полити-
ка.
Доставеното и монтирано оборудване

за нуждите на социалната кухня включва го-
ляма професионална електрическа печка с
шест котлона, три професионални електри-
чески пекарни на две независими нива, кар-
тофобелачка с капацитет до 8 кг, професио-
нален хладиленшкаф, както и професиона-
лен комбиниран хладилен ифризер-шкафс
четири малки врати. Общата стойност на
проекта е 20 562 лв., в т.ч. 18 304.29 лв. от
Фонд „Социална закрила“ към Министе-
рство на труда и социалната политика и 2
257.71 лв. собственофинансиране от общи-
на Лясковец. Продължителността на проек-
та бе четири месеца, а дейностите по дос-
тавката и монтажа на оборудването бяха
възложени на бургаската фирма „БИС”
ООД, която спечели конкурса след провеж-
дане на обществена поръчка.

ОБЩИНАТА ОБОРУДВА ПО ПРОЕКТ
В навечерието на своя празник членове-

те на лясковската организация, която е една
от първите в областта, подготвиха празнич-
но тържество. От името на кмета на община-
та, поздравление поднесоха Даниела
Арабаджиева, Мариан Паскалев и Диянка
Бобева. Те връчиха поздравителен адрес на
председателя на организацията Стефан Ко-
чемидов, а от своя страна той приветства
всички, които се събраха в комплекс „Лесо-
парка” - близо 100 инвалиди и съмишленици
от цялата община.ПървиятУчредителен кон-
грес за създаване на Национална организа-
ция на инвалидите в България се е състоял
преди26 години - на 14декември1989 г. вСо-
фия, където учредители са и няколко пред-
ставители от Лясковец. Лясковската органи-
зация е създадена веднага след Учредител-
ния конгрес. Първоначално е Дружество на
инвалидите в Лясковец, с около 20 члена и
самостоятелен клуб. След 2002 г. Дружес-
твото прераства в Общинска организация
със собствена визия и обществен авторитет
и в момента наброява 270 члена само в Ляс-
ковец, а в селата Джулюница, Добри дял и
Мерданя, където същофункционират клубо-

ве, са съответно - 15, 50 и 32 членове. В Дру-
жествата членуват и симпатизанти, които са
лица без увреждания, но целта на привлича-
нето им е да помагат на членовете за тяхна-
та по-добра социализация и интеграция.
„Организацията ни ебилаие стожерна хора-
та с увреждания от общината. Работимне са-
мо за своите членове, но и за всеки, който е
потърсил помощта ни”, сподели председате-
лят Кочемидов, който вече 15 години ръково-
ди организацията. Обединението на хората
в неравностойно положение от Лясковско го-
дини наред предлага и услуги, които са под-
помагащи - благотворителни акции, безплат-
ни административно-информационни и кон-
султантски услуги, партньорства с организа-
ции и най-вече с община Лясковец, свързани
с работата по изпълнение на различни мес-
тни и регионални програми и инициативи.
Своя пореден празник лясковските членове
на националната организация посрещнаха с
почерпка, музика и веселие, като комфорта
за тържеството беше осигурен от местни
фирми-спонсори, които винаги откликват за
доброто настроение и радостта на хората в
неравностойно положение.

ИНВАЛИДИТЕ ПРАЗНУВАХА

Заосмапоредна година вЛясковецрабо-
ти Обществена трапезария за лица и семе-
йства в социален риск. Топлият обяд се
предоставя вече трети месец - от началото
на октомври и ще се дава на 44 социално
слаби граждани до края на годината. Фи-
нансирането е от Фонд „Социална закрила”
приМинистерство на труда и социалната по-
литика. Средствата отпуснати от фонд „Со-
циална закрила” за периода на дейностите
по проекта са в размер на 6 476,80 лв.Одоб-
рените средства в размер на 5632 лв. са за
храна на 44 бенефициенти за 64 дни по 2лв.
на ден и 844.80 лв. за други режийни разхо-
ди. Целта на проекта е да облекчи живота
на най-уязвимите лица и хора с увреждания
на територията на община Лясковец, като

териториалният обхват на проекта е град
Лясковец и селата Мерданя, Джулюница и
Добри дял. Приготвянето и разпределянето
на храната се извършва от работещите в
кухнята на патронажаи се предоставя ежед-
невно лично срещу подпис на бенефициен-
тите.
Проектът се управлява от специален

екип, който стриктно спазва правилник за
работата на обществената трапезария,
където са описани право имащите лица на
социалната услуга - лицаи семейства наме-
сечно подпомагане, съгласно чл. 9 от
ППЗСП, лица с доказана липса на доходи и
близки, които да се грижат за тях, самотно
живеещи лица и семейства с минимални
пенсии, скитащиибездомнидецаилица.

ТРАПЕЗАРИЯТА ОСИГУРЯВА ДО
НОВА ГОДИНА ХРАНА ЗА БЕДНИТЕ

СОЦИАЛНИЯ ПАТРОНАЖ

Заместник-посланикът на Австрия То-
мас Щьолцл беше на посещение в джулюн-
ското училище. Той дойде, за да връчи Наг-
радата за постижения в междукултурния ди-
алог на Австрийското федерално министе-
рство за Европа, интеграция и външните ра-
боти. Наградата е призвание за работата на
център „Амалипе” и на всички представите-
ли от организацията, които от години рабо-
тят успешно с ромските деца от училището в
Джулюница. ИменноОУ „П. Р. Славейков” бе
изборът на председателя на Центъра Деан
Колев, който лично прие приза.
Наградата бе присъдена за успешната

реализация на проекта за намаляване на от-
падането на ромските ученици от училище
„Всеки ученик може да бъде отличник”, тъй
като ОУ „П. Р. Славейков” в село Джулюни-

ца е едно от водещите учили-
ща в този проект. На церемо-
нията присъства кметът на об-
щина Лясковец д-р Ивелина
Гецова имножестводруги при-
ятели на училището и органи-
зацията. Д-р Гецова в благо-
дарственото си слово подчер-
та, че ефективната работа с
децата от ОУ „П. Р. Славей-
ков” с. Джулюница, с техните
учители и семейства, води до
по-високо ниво на образова-
ние, до пълно преодоляване
на проблема с отпадащите от
училище ученици и спосо-
бства за насърчаване на уче-
нето през целияживот.Малки-

те домакини – ромските деца поднесоха по-
здрав за приятелите си от Амалипе и за за-
местник-посланика Томас Щьолцл. Най-
приятната изненада за н.пр. г-н Щьолцл бе
изпълнението на песента „Тиха нощ, свята
нощ” на немски език, съпътствана от красив
танц. Директорът на училището Даниела
Христова поднесе на господин Щьолцл, на
Деан Колев и на кмета д-р Гецова подаръци-
сувенири - красиви пана с изображенията на
Христос иБогородица, които децата са изра-
ботили специално за гостите. След церемо-
нията и награждаването австрийският за-
местник-посланик разгледа училището и об-
новените класни стаи, ресурсния кабинет и
този, в който ромските деца работят заедно
със своите учители и родители по различни-
те проекти.

ЗАМЕСТНИК-ПОСЛАНИКЪТ НА АВСТРИЯ ТОМАС
ЩЬОЛЦЛ ПОСЕТИ УЧИЛИЩЕТО В ДЖУЛЮНИЦА
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Издава Община Лясковец
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четете и в сайта на общината

Родното село наКо-
тоошу стана „Пазител
на традициите” за
2015 година. В конкур-
са за най-добро сели-
ще-пазител на народ-
ните ни традиции, по-
бедител е селоДжулю-
ница. Надпреварата
беше много оспорва-
на, като за приза в кате-
гория „Селище”, с Джу-
люница до последно
се състезаваше не-
надминатата с възрож-
денските си традиции
Трявна. Джулюница
спечели вота на жури-
то и само с един про-
цент разлика, спечели
и вота на публиката.
Наградата вСофия по-
лучи Екатерина Мос-
кова - председател на
читалище „Пробужда-
не-1896” с. Джулюни-
ца. Това стана след
приключване на гласуването на 13 ноември,
на официална церемония в аула „Максима“
на Университета по архитектура, строите-
лство и геодезия в столицата. Годишните на-
гради „Пазител на традициите“ бяха разда-
дени за шеста поредна година от
Асоциацията за развитие на изкуствата и за-
наятите -7 (А.Р.И.З. - 7). Бяха въчени награ-
дите в седемте категории - Занаяти, Фол-
клор, Изобразително изкуство, Кулинария,
Селище, Личност и Организация. Призьори-

те получиха малка
дървена статуетка,
и з р а б о т е н а о т
дърворезбаряМиха-
илМаринов и грамо-
ти.
Самата награда

е създадена през
2009 г. с идеята да
насочи вниманието
към хора, оставили
трайни следи в раз-
витието на българ-
ската култура и тра-
диции. Джулюница
спечели този приз за-
служено, след като
се превърна в сре-
дище на кулинарния
фестивал „Пъстра
трапеза - на гости на
моя роден град”.
След седем успеш-
ни издания на кули-
нарната проява в
най-голямото ляс-
ковско село, органи-

заторите и жителите на Джулюница се сдо-
биха и с най-престижната награда, дала ця-
лостна оценка на труда им, на любовта към
родното, към българските обичаи, фолклор-
ни традиции и майсторлък в приготвянето на
характерните за региона ни гозби. Създател
и организатор на тази кулинарна проява е
шефПеньоИванов, който всяка година учас-
твашередом с нашите кулинарки в приготвя-
нето и реденето на шарените трапези в гос-
топриемнаДжулюница.

СЕЛО ДЖУЛЮНИЦА СПЕЧЕЛИ ПРИЗА
„ПАЗИТЕЛ НА ТРАДИЦИИТЕ”

В лясковското начално
училище „Цани Гинчев” се
състоя традиционния пат-
ронен празник, който е вре-
ме за почит пред патрона -
възрожденският учител,
роден в Лясковец преди
180 години.
В края на творческата

седмица, посветена на пат-
рона, се състоя голямо
училищно тържество, в ко-
ето малки и по-големи пя-
ха, танцуваха, декламира-
ха и драматизираха люби-
ми приказки. Гост на деца-
та беше кметът на общи-
ната д-р Гецова, която ги
поздрави за натрупаните
знания и поднесе парична
премия за нуждите на учи-
лището. Поздрав отправиха и директори на
детски градинии училища, а директорътДи-
анаПеткова в поздравителното си слово из-
тъкна, че за успехите на възпитаниците бла-
гоприятстват обновената училищна сграда,
съвременната материална база и високок-
валифицираните учители. С гордост от по-
стиженията на учениците, пред официални
гости и родители, тя награди най-успелите
деца, включили се в обявените тази година
конкурси в чест на патрона.Първенецот ли-
тературния конкурс „Моето училище“ еМар-
тина Димитрова от втори клас за стихотво-
рението си „Нашият патрон“. От конкурса за
рисунка на тема „Из творчеството на патро-
на“, първо място заслужи Валентина
Андреева от І клас, а по втората зададена

тема „Пор-
трет на Ца-
ни Гинчев“

победител е Тони Тончева от ІV клас. Деца-
та показаха, че освен поети и художници са
и отлични спортисти. Медалите и грамоти-
те от лекоатлетическия училищен крос в
двете възрастови групи І - ІІ клас и ІІІ - ІV
клас са съответно за Даниел Коларов от ІІ
клас и Стефан Ангелов от ІV клас. В лекоат-
летическатащафета грамотите бяха отбор-
ни, като всеки клас заслужи наградата за
определени качества на тима. Най-
голямата гордост за учители и гости в деня
на патрона беше обявяването постижение-
то на второкласничката Карина Ибрямова,
която прие от директора на училището на-
градата си от конкурс на международно ни-
во. От есенния кръг на международното ма-
тематическо състезание „Математика без
граници”, момичето извоюва бронзов ме-
дали сертификат идостойно представи сво-
ето училище.

109 ГОДИНИ УЧИЛИЩЕ „ЦАНИ ГИНЧЕВ”
ЧЕСТВАХА ДЕЦА И УЧИТЕЛИ В ЛЯСКОВЕЦ

Вече с осем поред-
ни издания е общин-
ският конкурс за най-
к ра сива Коледно -
новогодишна картичка
в община Лясковец. С
тази инициатива орга-
низаторите са едни от
първите, които дадоха
идеята в навечерието
на светлите празници,
именно малчуганите
даизработват сами чес-
титките за Коледа иНо-
ва година. В конкурса
децата налясковска об-
щина показват своите
умения на художници.
Деца от детските гра-
динии по-големите уче-
ниците в начален и сре-
ден курс от училищата,
се впуснат в надпрева-
рата, като рисуват и ап-
ликират, сътворявайки
красиви произведения
с коледно-празнична
тематика. Тази година
в общинска администрация постъпиха 264
картички. В надпреварата за най-
оригинална честитка се включиха деца от
всичките седем детски градини и по-
големите от трите училищавЛясковец.
Журиращите специалисти от общинска

администрация избраха най-добрите тво-
рения, които са 30 на брой. Те бяха изпрате-
ни с поздрав-послание до президента и ви-
цепрезидента на Република България, до
председателя на парламента, доминистър-
председателя, до вицепремиерите и всички
министри. Първите четири най-красиви
творби отиват при Росен Плевнелиев, Мар-
гаритаПопова,ЦецкаЦачева иБойкоБори-
сов. Това са картичките на първокласничка-
та Андрея Пенова от СОУ „Максим Райко-
вич”, Пламена Тодорова от ЦДГ „Славей-
че”, КременаБабулкова иДаринаПисарова

от ЦДГ „Радост” - кла-
сирали се съответно
на първо, второ, трето
и четвърто място.
Всички останали кар-
тички тръгнаха с по-
здрав към министри,
депутати, областния
управител, кметове на
общини, председате-
ли на общински съве-
ти, директори на ин-
ституции, приятели и
колеги от различни
учреждения.

По традиция авто-
рите на най-ориги
налните картички бя-
ха на среща с общин-

ското ръководство, за
да бъдат поздравени
за отличното си пред-
ставяне. На всички те-
зи първенци в надпре-
варата бе съобщено
при кого от първите на
деня отива картичка-
та им. На децата
кметът на общината
д-р Гецова връчи спе-
циални грамоти, по-
здрави ги и им благо-
дари за участието.
Всички майстори бяха
почерпени с лако-
мства, а за да запеча-
тат спомен от среща-
та с общинското ръко-

водство, 30-те творци се снимаха заедно с
д-р Гецова и с председателя на общинския
съветДаниелаАрабаджиева.
Деца, работещи в Центъра за социална

рехабилитация и интеграция, също твориха
честитки с коледни мотиви. С децата в про-
дължение на месеци се занимават трудоте-
рапевтът Антоанета Коеджикова, педа-
гогът Кремена Пенова и специалистите Пе-
тя Радославова и Велислава Сирмова.
Експозиция от 20 творби бе подредена в
сградата на общината. Авторите на краси-
вите произведения са ученици от втори и
трети клас при СОУ „М. Райкович“, гр. Ляс-
ковец и джулюнското ОУ „П.Р.Славейков“.
Кметът на община Лясковец д-р Гецова по-
кани ръководителите и майсторите на кар-
тичките в общината, за да ги поздрави и да
им връчи подаръци. Малките творци имаха

възможност лично да
се запознаят с кмета и
да видят кабинета на
градоначалника, както
и да научат повече за
града и за символите -
ключа, знамето и кмет-
ската огърлица. Д-р Ге-
цова почерпи децата, а
те й подариха една от
картичките с дълго по-
слание от всички тях.
На изпроводяк се сни-
маха за спомен, а
кметът им пожела най-
големите кутии под ел-
хата и все така ползот-
ворно да работят за
предстоящите празни-
ци през Новата година.
Като отговорни и голе-
ми граждани те обеща-
ха да се включат въвВе-
ликденска изложба,
майски празници, ри-
сунки с логото на Ляс-
ковец за празника Пет-
ровденидр.

-

ОСМИ КОНКУРС ЗА НАЙ-КРАСИВА КОЛЕДНА ЧЕСТИТКА


