
 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051POO1/07/4.2-0.1 

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PО001/07/4.2-01/516 

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” 
 
 През месец декември в Община Лясковец извършиха 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 реализираха следните дейности по следните 
групи: 

Клуб „Млади таланти” 
 група "Автентичен лясковски фолклор" – в процеса на работа се  извърши 
заучаване на право северняшко хоро и се участва в „Коледуване” 

 група "Театърът на куклите" – приз месец декември се събираха материали за 
обичая Коледуване, след събрания материал се изработиха детайли за специално 
паноза  Коледуване. Като по този начин се пресъздава народния обичай.  

 групата за рисуване, моделиране и приложно  изкуство -  за реализиране на 
дейността се осъществи първоначална среща за разясняване на същността на 
проекта,целите и задачите на проектното предложение. Бе събран снимков материал 
на улиците на град Лясковец, на паметници на културата, на възрожденски къщи, на 
църкви и на манастир „Св.Св.Петър и Павел” 

Клуб „Живо наследство” 
 група по лингвистика – през месец декември групата посети библиотеката към 
читалище „Напредък - 1870” град Лясковец и се проведоха разговори с жители на 
град Лясковец 

 група, разработваща темата за собствената визия и идентичност на гр.Лясковец 
– при стартирането на дейността се разясни същността на проекта,целите и задачите в 
направлението което ще разработва темата за собствената визия и идентичност на 
гр.Лясковец. Групата разучи що е паметник на културата? Нормативна уредба на 
Република България за опазване на културно историческото ни наследство. В процеса 
на работа се осъществи посещение на института за опазване на паметниците на 
културата в гр.Велико Търново, след което се направи анализ на събраната 
информация. 

 група, работеща по темата "Бележити лясковчани" – извърши се разпределение на 
работата индивидуално на участниците. Как се събира информация от близки, 
роднини и познати, работа с интернет, работа в библиотека и архив. 

 
Реализирането на предвидените дейности за работа на групите по проекта се осъществяват с 
помощта на екипа по проекта, директорите от училищата - партньори и експерти от 
общинска администрация.  

  
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. 


