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Проектът се реализира с финансова подкрепа  на Оперативна програма “Развитие на човешките 
ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

1

Проект 
„История и традиции на Лясковец за европейско бъдеще” 

BG051PО001/07/4.2-01/516 
 
 През месец ноември в Община Лясковец извърши следните дейности по проект 
„История и традиции на Лясковец за европейско бъдеще”, финансиран по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”. С помощта на партньорите по проекта 
СОУ“Максим Райкович” Лясковец, НУ “Цани Гинчев” – Лясковец, НУ “Никола Козлев”- 
Лясковец, Сдружение “Българско образователно общество”В.Търново. В процеса на 
реализация на проектното предложение се направи подбор на ученици в проекта с помощта 
на класните ръководители, преподавателите по музика, рисуване, история, български език и 
всички  останали заинтересовани. Екипът по проекта направи проучване и първоначално 
записване на желаещите за определените групи. След записване на учениците се извърши 
тяхното разпределение в съответните клубове в зависимост от техните предпочитания и 
индивидуални качества. С записването на учениците се обособиха два клуба: клуб "Млади 
таланти" в които  ще вземат участие 60 ученика разпределени в следните групи: група 
"Автентичен лясковски фолклор" участие ще вземат 15 деца от НУ „Цани Гинчев”, група 
"Театърът на куклите" участие ще вземат 15 деца от НУ „Никола Козлев”, групата за 
рисуване, моделиране и приложно  изкуство ще вземат участие 30 деца от СОУ „Максим 
Райкович” и клуб "Живо наследство", в който се разпределят следните групи: група по 
лингвистика с участие на ученици от СОУ „Максим Райкович”, група разработваща темата 
за собствената визия и идентичност на гр.Лясковец с участие на ученици от СОУ „Максим 
Райкович” и група работеща по темата "Бележити лясковчани" с участие на ученици от СОУ 
„Максим Райкович”. Проведени бяха информационни дни на 5, 24, 25 и 26 ноември, при 
работа с групите е подбора на преподаватели, като подбора се извърши от екипа по проекта, 
с помощта на директорите от училищата - партньори и експерти от общинска 
администрация, след направения подбор на преподаватели се определиха помещенията за 
работа на групите. Като за целта ще се използват помещенията на центъра за младежки и 
социални дейности и помещения от училищата партньори, осигури се подходящо 
обзавеждане и се закупиха материали за работа с групите по проекта. Ще се използват 
работни помещения в Център за младежки и социални дейности ще се използва от групата за 
рисуване, моделиране и приложно  изкуство и помещения в училищата партньори които ще 
се използват от група "Автентичен лясковски фолклор" от НУ „Цани Гинчев”, група 
"Театърът на куклите" от НУ „Никола Козлев”, група по лингвистика от СОУ „Максим 
Райкович”, група разработваща темата за собствената визия и идентичност на гр.Лясковец от 
СОУ „Максим Райкович” и група работеща по темата "Бележити лясковчани" от СОУ 
„Максим Райкович”.  

 
  

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативната програма „Развитие на човешките 
ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за 
съдържанието на документа се носи от Община Лясковец и при никакви обстоятелства не може да се 
приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 


