
1 - 3юли 0 септември 2013 година брой (5 ), година6 5 VI

ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ДВЕТЕ НАЧАЛНИ УЧИЛИЩА ВЛЯЗОХА В НОВИ СГРАДИ

В КОЗАРЕВЕЦ ЗА ТРЕТИ ПЪТ ГОТВИХА КОКОША ЧОРБА

На 16 септември, в първия учебен ден, в
началните училища „Никола Козлев” и „Ца-
ни Гинчев”, децата влязоха в нови сгради.
Лентите на обновенитешкола прерязахади-
ректорите им Петя Раз-
градлиева и Диана Петко-
ва, кмета на общината д-р
Гецова и нейния замес-
тник Георги Петров в при-
съствието на гости и на ра-
ботилите по проекта слу-
жители и представители
на изпълняващите ремон-
тафирми.

С издигане на нацио-
налния флаг, под звуците
на българския химн и с
школския звънец бе опо-
вестено началото на нова-
та учебна година в четири-

те лясковски училища. В ОУ „П. Р. Славей-
ков”, село Джулюница за откриването на но-
вата учебна година дойде главният секре-
тар на Министерството на образованието и
науката Красимир Вълчев. Първият учебен
ден в Джулюница с приветствия откриха и
областният управител инж. Георги Рачев,
началникът на РИО инж. Розалия Личева,
кметовете на общината и селото д-р Ивели-
на Гецова и Тодор Тодоров, както и предсе-
дателят на „Амалипе” Диян Колев. Всички
гости поднесоха своите благопожелания и
подаръци, а за тях 13-те първолачета и уче-
ниците от пети клас поднесоха концертна
програма. От името на министъра на обра-
зованието Анелия Клисарова, бе поднесена
за джулюнското школо компютърна конфи-
гурация и училищен звънец, с пожеланието
той да звъни още дълги години в средищно-

то училище. Подаръци за най-малките и по-
големите деца - учебни пособия и интерак-
тивни дъски, поднесе и Румен Стойков,
представител на ПП ГЕРБ от селото. От

своя страна възпитаници-
те на училището също от-
върнаха с подаръци. Теда-
риха на гостите собстве-
норъчно рисувани от шес-
токласници портрети
върху дърво, изобразява-
щи създателят на „Слад-
копойна чучулига”, джу-
люнският поет Цоньо Кал-
чев.

Първият учебен ден бе
особено вълнуващ в две-
те начални училища на
лясковска община. В НУ
„Никола Козлев” и НУ „Ца-

ни Гинчев” деца, родители и учители с
вълнение прекрачиха прага на обновените
сгради надвете 100-летни училища.Споже-
лание да се чувстват щастливи, да се пота-
пят в магията на знанието в модерна и уют-
на обстановка и със заръка да пазят своя
втори дом, д-р Гецова откри учебната годи-
на. След като бе направен водосвет за здра-
ве на ученици и учители, д-р Гецова и дирек-
торката Диана Петкова прерязаха лентата,
с което официално децата прекрачиха учи-
лищния праг на новото училище. Пожела-
ния към всички ученици поднесе и Евгени
Стоев - народен представител от ПП ГЕРБ
от нашия регион. Лентата на другото ремон-
тирано училище „Н. Козлев” прерязаха зам.
кметът на община Лясковец Георги Петров,
заедно с директора на школото Петя Раз-
градлиева. Учебната година в най-голямото

училище СОУ „М. Райкович” откриха дирек-
торът Николай Кожухаров и председателят
на Общински съвет - Лясковец Даниела
Арабаджиева.

Важен акцент от първия учебен ден в
лясковско бе и подкрепата, която община
Лясковец и всички училища показаха, окач-
вайки на сградите транспарант, обознача-
ващ всеобщата инициатива за избирането
на Велико Търново за европейска столица
на културата 2019.

Освен в двете начални
школа по проекта за енер-
гийна ефективност бе ре-
новирана и сградата на
детската ясла в града. С
реализирането на ремон-
тните дейности община
Лясковец успя да подобри
енергийната ефективност
на общинската образова-
телна инфраструктура и
създаде условия за при-
лагане на мерки за енер-
гийна ефективност, доп-
ринасящи за устойчиво ин-
тегрирано развитие,
конкурентност на
жизнената среда и
по-добро ниво на об-
разователния про-
цес. В резултат на из-
пълнението на този
мащабен проект бе
създадена съвре-
менна среда за на-
чално образование,
спестени са 91.81
t/год. емисии на
въглероден диок-
сид, реализирана е
годишна икономия
на енергия от 327
2 7 8 kwh / г од . С
успешното приключ-
ване на проекта са
облагодетелствани
общо 244 деца и уче-
ници.

По проекта бяха
извършени строи-
телно-монтажни ра-
боти, които включ-
ват подмяна на про-
зорци и врати с PVC,
полагане на топлоизолация на фасади, по-
дове и покриви, ремонт на отводнителна
система и покривна конструкция, автома-
тично регулиране на отоплителната инста-
лация, подмяна на котли, радиатори с пане-

ли, тръбна мрежа и циркулационни помпи,
изграждане на нова електрическа инстала-
ция, подмяна на осветление с луминисцен-
тни лампи и др. В детска ясла „Мир” бе из-
вършена подмяна на отоплителния котел,
на радиаторите и тръбната мрежа, въведе-
но бе автоматично регулиране на отопли-
телната инсталация, монтирани са слънче-
ви колектори, изградена е слънчева инста-
лация за битова гореща вода и ново освет-

ление с луминисцен-
тни тела.

Внедряването на
енергоспестяващите
мерки на трите сгра-
ди с обща площ от 3
416 кв. м. бе из-
вършено от Консор-
циум „Образовател-
на инфраструктура”,
включващ четири
фирми - „Хидроизо-
мат” АД, „Телеком-
плект”, „Топлик” ООД
и „Стима”. Независи-
мия строителен над-
зор се изпълняваше
от ЕТ „Кини - Петко
Ангелов” гр. В. Търно-
во, а авторския над-
зор от „Еневита”
ЕООД. Общата стой-
ност на проекта е 1
551 793 лв, от които 1

272 038 лв. - безвъзмездна помощ - 85 % от
Европейския фонд за регионално развитие
и 15 % национално съфинансиране - со-
бствено финансиране на община Лясковец
от 279 754лв.

На 7 септември 2013 година, точно в на-
вечерието на големия християнски празник
Рождество на Пресвета Богородица, в ляс-
ковското село Козаревец традиционно се
състоя Общинския кулинарен празник -
„Ден на кокошата чорба”. Преди две години
по идея на кмета на селото Парашкев Па-
рашкевов бяха поставени основите на кули-
нарния фест. Организатори на празника са
община Лясковец, кметство Козаревец и
местното читалище „Земеделец-1899”.

Редом с домакините, в съревнованието
се впуснаха кулинари от всички населени
места на община Лясковец - от Джулюница,
Добри дял, Мерданя, Драгижево и разбира
се добри майстори на кокошата гозба от
град Лясковец. За втора година участваха и
отбори от други населении места на съсед-
ните ни общини. Тази година гостуващите
кулинарибяха от горнооряховското селоПи-
сарево и от стражишките Ново градище и
Кесарево. В последния момент желание да

се изявят показаха и гости от далечен Пет-
рич - семейство Пъпешкови също сготвиха
своя чорба, показваща традиционни ре-
цепти на хората отюгозапада.

В първото издание на кулинарния праз-
ник с най-вкусна гозба от кокошка се пред-
ставиха мерданчани, а във второто най-
вкусно сготвиха гостите от Ново градище. В
двете предишни издания на кулинарната
надпревара именно домакините бяха от-
личниците в категорията за най-атрактивно
украсен етнощанд, а най-атрактивни готва-
чи пък бяха избирани от отборите на Драги-
жево иДжулюница.

И тази година казаните къкреха в парка
пред читалището ощеот ранни зори, а само-
то откриване на феста беше точно в 10 ча-
са, когато кметовете на общината и селото
д-р Гецова и Парашкев Парашкевов с при-
ветствени думи дадоха старт на третото ку-
линарно съревнование. Отец Ангел освети
храната в казаните с чорба. Дванадесет бя-

ха състезаващите се съдове с автентична-
та гозба тази година, а тринадесетият, в кой-
то се вареше вкусната чорба, беше на кме-
та на селото П. Парашкевов. Той беше и
най-голямиот него бе предвиденода се раз-
даде по черпак за всекижелаещ.Само каза-
на на кмета не участваше в съревнование-
то, но гостите можеха да потвърдят, че и та-
зи чорба бе много вкусна, тъй като накрая
бе изконсумирана до капка. Чорбата в каза-
на на кмета бе приготвена от главен готвач
ЗлатинкаДочева и нейни помощници. Дока-
то съдовете с вкусната гозба къкреха на
огнищата, настроението на празника, както
винаги, подгряваха самодейни състави от
читалища и пенсионерски клубове в окол-
ността. Естествено концертната програма
беше открита от домакините - певиците от
местното читалищеиККП „Здравец” с. Коза-
ревец.

По обяд специално жури, с председател
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Пламен Караджов, управи-
тел на ресторант „Панора-
ма” В. Търново, опита гото-
вите чорби и оцени българ-
ската гозба по три основни
критерия - автентичен вкус,
консистенция и аромат. За
да бъде спазена аноним-
ността, никой от членовете
на комисията не знаеше
чия гозба опитва. Горещата
чорба бе поднасяна на оце-
няващите подопределенно-
мер.

Освен грамоти и пред-
метни награди за първо, вто-
ро и трето място, по тради-
ция се дава награда за най-
атрактивно оформен щанд
около казана, както и за
най-атрактивен готвач. Всички не класирали
се екипи получиха от организаторите по-
ощрителни грамоти и награди за участие в
състезанието. На първо място с най-вкусна
чорба се класира отборът на читалище „Раз-
витие-1902” с. Мерданя. Те станаха първен-
ци и в първото издание на кулинарния фес-
тивали сега затвърдиха позициите си намай-
стори на кокошата гозба. Тази година дома-
кините, които всяка година печелят приза за
най-красив щанд, отказаха да се впуснат в
съревнованието, въпреки че бяха подготви-
ли отново богато украсен кът около своя ка-
зан. За най-добре направен етнощанд жури-
то определи този на мерданчани, които се
сдобиха с две награди. След тях на второ

място с най-вкусна чорба се подредиха пен-
сионерите от лясковския клуб „Зора”. Трети
останаха готвачите от гостуващо Кесарево.
И те като мерданчани си тръгнаха с две на-
гради. Освен за трето място, те получиха и
наградата за най-атрактивен кулинар, с коя-
то се окичи главната готвачка на отбора Рай-
наМаркова.

Подаръците и грамотите връчихад-рИве-
лина Гецова и Парашкев Парашкевов. За да
се уверят, че преценката на журито е пра-
вилна, гостите на празника всяка година
имат възможност да опитат гореща чорба от
казаните. И тази година всичката чорба бе-
ше изядена, гарнирана с домашна козарев-
ска ракия, с хубавамузика и народни хора.

В КОЗАРЕВЕЦ ЗА ТРЕТИ ПЪТ
ГОТВИХА КОКОША ЧОРБА
от стр. 1 В Община Лясковец

стартираха строително-
ремонтите работи по три
проекта за внедряване на
мерки за енергийна ефек-
тивност в трите детски гра-
дини на територията на
град Лясковец. Споразуме-
нието за финансиране на
проектите по Междунаро-
денфонд „Козлодуй” бе под-
писано в края на миналата
година от кмета на община
Лясковец и Министерство
на икономиката, енергети-
ката и туризма. Официално
строително-ремонтите ра-
боти започнаха през август
2013 г. и се очаква да при-
ключат в рамките на пет ме-
сеца. Предвижда се проек-
тите да се осъществят на три етапа, като
първия включва ЦДГ „Славейче”, а другите
два включват строително-ремонтни работи
в ЦДГ „Пчелица” и ЦДГ „Радост”. Целта е да
се подобри енергийната ефективност на
сгради общинска собственост в рамките на
общинската образователна инфраструктура
и подобряване на техническите характерис-
тики в трите детски заведения.

И в трите детски градини се извършват
следните дейности: поставяне топлоизола-
ция на стени и тавани, подмяна на дограма и
съществуващи радиатори, преустройство
на отоплителната инсталация, подмяна на
отоплителни котли и изграждане на слънче-
ви инсталации за битова гореща вода. Общо
300 деца и 50 педагози в Лясковец ще бъдат
облагодетелствани от подобрените условия.
Подобряването на енергийната ефектив-
ност на общинските сгради е един от основ-
ните приоритети на работа в общинска адми-
нистрацияЛясковец. СпоредМарияИлчева,
ръководител на екипа по европроекти в об-
щината, дори и в момента се подготвят още

два проекта за внедряване намерки за енер-
гийна ефективност, за които вече е догово-
рено финансиране. Първият проект пред-
виждацялостнамодернизация и подобрява-
не на енергийната ефективност на сградата
на градското читалище „Напредък - 1870”, ка-
то е осигурено финансиране от Национал-
ния доверителен екофонд. Вторият проект,
който се подготвя е за цялостно саниране и
подобряване на енергийната ефективност
на сградата на общината, като предстои да
се финансира от Програмата за развитие на
селските райони.

Като резултат от реализацията на проек-
тите за внедряване на мерки за енергийна
ефективност в общинската образователна
инфраструктура вЛясковецщесе намали ко-
личеството вредниемисиина въглероденди-
оксид, ще се оптимизират разходите за ото-
пление на сградите, което ще доведе до
съществен принос за опазване на околната
среда. Общата стойност на проектите на об-
щина Лясковец, финансирани по междуна-
роднияфонд „Козлодуй” е 900 000лв.

В читалище
„ Н а п р е д ъ к -
1870” гр. Ляско-
вец тече реали-
зацията на про-
ект „Електрон-
но читалище”
по Грантова схе-
ма за финанси-
ране на инова-
тивни проекти-
2013г. къмПрог-

рама Глоб@лни библиотеки. Партньор на
читалището е община Лясковец. Общият
бюджет на проекта е на стойност 3600
лв., а продължителността на проек-
тните дейности е 5 месеца - от първи
юни до 31 октомври 2013 година. Цел-
та на проекта е да бъде осигурен
бърз, лесен и равнопоставен достъп
на потребителите до информацион-
ните ресурси и услуги на читалището.
В рамките на проектните дейности се
предвижда разработване на уеб сайт
на читалище „Напредък-1870”, който
от една страна ще бъде новото елек-
тронно лице на читалището, а от дру-
га, ще осигури възможност на потре-
бителите да получат достъп до нови
електронни услуги. Такива услуги са
виртуална справочна служба от типа
„Попитай библиотекаря”, информа-
ция за трудовата заетост в региона,
информация на здравни теми, за кул-
турни инициативи идр.

С цел съхраняване и популяризи-
ране наместното изкуство и култура е
предвидено създаване на електро-
нен ресурс „Местна култура”, който
щебъдеобособен вдве секции. Една-
тащевключвадигитални копия на сти-
хосбирките на местните автори от ли-
тературен клуб „Вдъхновение” - Гали-

на Москова, Анелия Недялкова, Петър
Славчев, Марияна Георгиева, Тодор Тон-
ков, Емилия Георгиева и др. Втората ще
бъде виртуална артгалерия, представяща
дигитализирана част от колекцията картини
на читалището - творби от лясковските ху-
дожници Димитър Крачков, Атанас Качама-
ков, Иван Гецов и др., непоказвани досега в
интернет.

Реализирането на проекта дава възмож-
ност на читалището да съчетае традицион-
ни и нови информационни услуги, за да мо-
жедаотговори набързо променящите се ин-
тереси и нуждина своите потребители.

И В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ЗАПОЧНА РЕМОНТ ЗА
ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

ЛЯСКОВСКОТО ЧИТАЛИЩЕ С НОВ ПРОЕКТ

Община Лясковец стартира проект „Чрез
обучение към модерна и ефективна общин-
ска администрация Лясковец” за повишава-
не квалификацията на служители от общин-
ска администрация. Проектът ефинансиран
по Оперативна програма „Административен
к а п а ц и т е т ” , б ю д ж е т н а л и н и я
BG051PO002/12/2.2-07, по подприоритет 2.2
„Компетентна и ефективна държавна адми-
нистрация”. Основната цел на схемата е да
повиши квалификацията на служителите на
местно ниво за по-добро обслужване на
гражданите ибизнеса.

Договорът за безвъзмездна помощ меж-
ду община Лясковец и Управляващия орган
на Оперативна програма „Административен
капацитет” - дирекцияОперативна програма
„Административен капацитет” бе сключен на
23 април2013 г.

Общата цел на проекта е повишаване ка-
пацитета и подобряване на компетенциите
на общинските служители в община Ляско-
вец за модерно, ефективно и ефикасно из-
пълнение на професионалните задълже-
ния. Специфични цели са укрепване капаци-
тета на общинската администрация за по-
добро управление и по-качествено адми-
нистративно обслужване и усъвършенства-
не на професионалните умения на общин-
ските служители в община Лясковец. Основ-
ните дейности по проектното предложение
предвиждат провеждането на редица обуче-
ния, чрез които ще бъдат обучени общо 49
служители на общинска администрация, в
това число кметове на населени места.
Общата стойност на проекта е в размер на

85 004,39 лв.
С финансиране от Европейския социа-

лен фонд се предвижда да бъдат проведени
три обучения вИнститута по публична адми-
нистрация /ИПА/ по различни теми като:
„Умения за набиране и подбор на служители
в държавната администрация”, „Връзки с об-
ществеността” и „Система за управление на
информационната сигурност на админис-
тративното звено”. Ключова дейност по про-
екта е провеждането на обучения, с цел пови-
шаване компетенциите на 40 общински слу-
жители по лидерски умения и екипна ефек-
тивност и повишаване компетенциите на 30
общински служители в рамките на обучение
„Етика в администрацията, социални отно-
шения, ефективни преговори и справяне с
конфликти”. Също така в рамките на 5 месе-
ца 10 общински служителищеподобрят ком-
пютърните си умения, а други 10 за същото
време ще придобият компетентности за
електронно управление. Поради нараства-
щата нуждаот чуждоезиково обучение 15 об-
щински служители ще бъдат включени в об-
учение за придобиване на ниво А1 по ан-
глийски език. След приключване на предви-
дените обучения всеки един от обучените
служители ще получи сертификат за преми-
нат курс на обучение. Предвижда се обуче-
нията да стартират в началото на месец
октомври 2013 година и да продължат до
края нафевруари 2014 година.

Този документ е създаден в рамките на проект „Чрез обучение към
модерна и ефективна общинска администрация Лясковец”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Евро-
пейския съюз чрезЕвропейския социаленфонд.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ СТАРТИРА
ПРОЕКТ ЗА ПОВИШАВАНЕ
КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ СИ



ЛЯСКОВЕЦ стр. 3Общинска хроника

В продължение на 20 дни в най-голямото
лясковско село Джулюница се проведе за
четвърта поредна година, вече традицион-
ния футболен турнир на малки врати. В таз-
годишното издание участие взеха 16 отбора
от селото и околността, катофутболната над-
превара протече спортсменски и аплодира-
на от многобройната публика. Турнирът бе-
ше организиран под патронажа на фирма
„Бритос” и с финансовото съдействие на об-
щинаЛясковец, а предметните награди за от-
личилите се футболисти подсигури
„Автокъща - П. Пенев”. Като на всяко голямо
състезание, във финалната вечер на класи-
ралите се отбори бяха връчени купи, осигу-
рени от футболния ветеран Георги Велинов,
председателнаЗонален съветВ. Търново.

По време нафутболния турнир - „Джулю-
ница 2013” с награда за най-добър вратар се

отличи Мирослав Киров от
Стражица, с грамота за
най-добър голмайстор си
тръгна горнооряховча-
нинът Калоян Илиев от
„Аникстер”, а най-добрият
футболист-ветеран се ока-
за Иван Киров от Джулю-
ница. Организаторите бя-
ха предвидили и отличие
за най-младия състезател
- грамота за най-младфут-
болист взе Иван Кенарев,
същоотДжулюница.

Поощрителни награди
за демонстративен фут-
бол получиха двата дам-
ски отбора „Дивите котки”
и „Амазонките”, а детския
отбор „Интернет - зала”,

спонсориран от Цанка Вачева и Петьо Пе-
нев, получиха голяма футболна торта-
игрище от общинския съветник Румен Стой-
ков.

В главното класиране с първо място, ку-
па и парична награда се окичи ПФК с. Кеса-
рево, второмясто заслужи отборът на общи-
на Стражица и на третото почетно място
остана отборът на „Рудановци” село Кон-
стантин. Футболните тимове бяха поздраве-
ни и наградени от д-р Ивелина Гецова - кмет
на община Лясковец, която заедно със своя
заместник ГеоргиПетров, присъстваха на за-
ключителната част и уважиха спортното
събитие.

Населението на Джулюница благодари
наОрганизационния комитет и нафутболни-
те съдии и им пожелава успех до футболна
Джулюница2014.

В рамките на два месе-
ца общо 14 служители от
общинска администрация
Лясковец, заедно с пред-
ставителина общинаТете-
вен, обменяха опит и доб-
ри практики за работа с
две европейски общини
Ладисполи - Италия и об-
щина Тисафюред - Унга-
рия. Това стана възможно
в рамките на проект „Чрез
добри практики към мо-
дерно управление на чо-
вешките ресурси за ефек-
тивна администрация в
малките населени места”
по Оперативна програма
„Административен капа-
цитет” (ОПАК).ОбщинаТе-
тевен е водеща организация и изпълнява
дейностите по проекта в партньорство с об-
щина Лясковец и двете чуждестранни общи-
ни Ладисполи и Тисафюред. Общата стой-
ност на проекта е 387 053,10 лв, а продължи-
телността е 18месеца.

Основната целна проекта е укрепване ка-
пацитета на общинските администрации вТе-
тевен и Лясковец, чрез споделяне опита и
добрите практики на други държави, членки
на Европейския съюз, за изграждане на кон-
кретни познания и умения за развитие на чо-
вешкия потенциал. В резултат на проведени-
те учебнииработни пътувания, ключови слу-
жители на община Лясковец успяха да пови-
шат професионалната си квалификация в об-
ластта на управление на човешките ресурси,
както и да натрупат многостранен опит и да
се запознаят с иновациите в сферата на
управлението на човешките ресурси, прила-
гани от европейските общини. Друг позити-
вен резултат от проведените учебни пътува-
ния според Мария Илчева, ръководител на
лясковския екип за проекти, е възможността
за трансфер на добри практики в дейността
на общинската администрация в Лясковец,
както и предстоящопобратимяване на общи-
на Лясковец с италианска община от област
Тоскана.

Тристранният обмен на експерти в рам-
ките на проекта засили екипното сътрудни-
чество при обсъждане на проблемите, по-
стиженията и перспективите пред функцио-
нирането намалките общини от гледна точка
на ефективното и ефикасно осъществяване
на персоналните и колективни задачи на об-
щинските администрации. Запознаването на
място с работата на участващите европей-
ски партньори е силно работещимотивиращ
инструмент за организационни и съдържа-
телни иновации, насочени към оптимизация
на работните процеси. В заключителнатафа-
за на проекта се проведоха две кръгли маси
на територията на двете български общини,
където с участието на международните па-
ртньори се създаде транснационална па-
ртньорскамрежаот експерти, работещивоб-
ластта на управление на човешките ресурси.

В момента община Лясковец е включена
в още един международен проект „Европей-
ски региони за социално включване” с учас-
тието на 22 партньори от 10 европейски
държави, между коитоПолша,Испания, Унга-
рия, Великобритания, Малта, Белгия и дру-
ги, в рамките на програма „Европа на граж-
даните”. На регионално ниво община Ляско-
вец работи по три партньорски проекта, като
в два от тях е партньор с общинаЕлена.

ФУТБОЛЕН ТУРНИР В СЕЛО ДЖУЛЮНИЦА

14 ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛИ ОБМЕНИХА
ОПИТ С КОЛЕГИ ОТ ИТАЛИЯ И УНГАРИЯ

Състав за стари град-
ски песни „Бели ружи”,
при НЧ „Напредък-1870”
гр. Лясковец участва в
Световния шампионат по
народни изкуства „Евро
фолк 2013”. Нашите пев-
ци взеха участие вдве кон-
цертни програми в два по-
следователни дни в град
Несебъри вСветиВлас. В
категория за стари град-
ски песни лясковската во-
кална група получи за ця-
лостно представяне
първа награда, като ней-
ното изражение е златен
медал, също и диплом, с
който съставът е удосто-
ен за Национален шампи-
он по фолклор. „Бели ружи” печелят злат-
ния медал с песните „Тръгвай с Бога”, „Лека
нощ” и „Тримилидевойки”. Заслужено пече-
ли първа награда и златен медал и солис-
тката на състава Добринка Стателова. Тя
се окичи с приза в категорията за индивиду-
ални изпълнители, представяйки се с пе-
сента „Странници в нощта”.

Фестивалът се организира от Световна-
та асоциация на фолклорните фестивали,
Европейската асоциация на фолклорните
фестивали и World Folklore Academy с под-
крепата на Юнеско и общините Несебър,

Бургас и Поморие. В тазгодишния шампио-
нат са участвали повече от 100 състава от
24 страни с над 2300 изпълнители. Сред
тях е имало представители на Мексико,
Бразилия, Индонезия, Малайзия, Якутия,
Турция, Хърватия, Армения и др. Участни-
ците са били оценени от жури с председа-
тел проф. Николай Кравцов - декан на фа-
култета за народни инструменти към
Държавния университет по култура и изкус-
тво в Санкт Петербург, от маестро Георги
Янков и от хореографа Валентин Халвад-
жиев.

„БЕЛИ РУЖИ” С ДВА ЗЛАТНИ
МЕДАЛА ОТ „ЕВРО ФОЛК 2013”

Община Лясковец организира тържес-
твено отбелязване на 105 години от обявя-
ването Независимостта на България. Риту-
алното честване се състоя пред паметника
на загиналите във войните лясковчани. На
площад „Възраждане” се събраха всичкиже-
лаещи граждани, представители на непра-
вителствени организации, политически пар-
тии, ученици, пенсионерски клубове и об-
щественици, за да се включат в поклонение-
то пред паметта на загиналителясковчани.

Тържественото честване започна с изди-
гане на националното и европейското зна-

мена. Благодарствен молебен направи отец
Богдан, а историкът и директор на СОУ „М.
Райкович” Николай Кожухаров припомни на
присъстващите значимостта на възторже-
ния исторически акт от септември 1908 годи-
на. Приветствие по повод кръглата годишни-
на от обявяването на Независимостта под-
несе кметът на община Лясковец д-р Ивели-
на Гецова. Празникът приключи с едноми-
нутно мълчание и с отдаване на почит към
падналите във войните българи с поднасяне
на венци и цветя в памет на нашите лясков-
ски герои.

,

Нашият съгражданинАлександърГе-
ранлиев, който ешефналясковската ви-
нарна и нафирма „Прити”, се представи
и като много добър алпинист, тъй като
участва в експедиция, която покори най-
високия връх в Африка. Заедно с още
шестима алпинисти от региона, той
тръгна на 16 септември към
Африканския континент, за да атакуват
връх Ухуру в планината Килиманджаро.
Планина на величието, Блестящата /Бя-
лата/ планина или Демон на студа са
различните наименования на Килиман-
джаро. Килиманджаро е образувана от
три основни възвишения -Шира,Мавен-
зи („Разцепен връх“) и Кибо („с петно“, за-
ради тъмна скала, пресичаща вечните снего-
ве). На Кибо се намира най-високата точка на
целия масив, връх Ухуру („свобода“ на суахи-
ли). От 1889 до 1918 година връх Ухуру се на-
рича Кайзер Вилхелм Шпице, в чест на гер-
манския императорВилхелм II.

Първенецът на Африка се издига на 5892
метра. Лясковчанинът и великотърновците
Боян Димов, Йордан Грозданов, Васил Пет-
ков, Тодор Дамянов, съпругата му Милена и
Цецо Мянов, бяха изпратени официално от

представители на туристическо дружество
„Трапезица 1902”. Освен алпинистите от реги-
она, в експедицията са се включили и трима
мъже от Добрич иСофия. Групата от Туристи-
ческо дружество „Трапезица-1902” е летяла
отИстанбул до градАруша в Танзания. Оттам
с автобус алпинистите са стигнали до входа
наНационалния парк „Мачаме”. Спали са в ня-
колко хижи, след което на 23 септември са ата-
кували Ухуру от 4600 метра надморска висо-
чина.

ОТБЕЛЯЗАХМЕ 105 ГОДИНИ ОТ ОБЯВЯВАНЕТО

НАШ СЪГРАЖДАНИН УЧАСТВА В

НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ

ЕКСПЕДИЦИЯ ЗА ПОКОРЯВАНЕ НА ВРЪХ УХУРУ
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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

110 години празнува тази година читали-
щето в село Добри дял. За годишнината на-
стоятелството организира празничен кон-
церт, в който се включиха всички самодейци
в селото. Годишнината добридялчани отбе-
лязаха на 21 септември в салона на култур-
ната светиня. Богатата празнична програма
споделиха не само жителите на селото, но и
гости от общинския център и съседните се-
ла. Д-р Гецова, общинският кмет, изпрати по-
здравителен адрес, с който честити годиш-
нината на всички читалищнидейци - бившии
настоящи. В своето поздравление тя каза:
„Благодарим Ви за Вашата всеотдайност и
сърцатост! Вие влагате много труд и любов,
за да живее българското изкуство, за да се
пазят духовните ценности и богатството на
българската култура. Именно затова през
всичките тези 110 години, стожерите на ду-
ховния храм, заслужиха уважението и голя-
мата признателност на поколения добри-
дялчани. Благодарим Ви и за това, че със
своя талант и духовен плам, печелите награ-
ди от фестивали, конкурси, прегледи, и с
успехите си прославяте името на родното си
село Добри дял и на община Лясковец!” Поз-
дравление отправи и заместник кмета Геор-
ги Петров, който от името на д-р Гецова
връчи на юбилярите подарък икона на Бого-
родица, с думите да ги пази и закриля. Поз-
дравления, подаръци и цветя поднесоха и
кметовете на Добри дял Виолета Райкова и
на КозаревецП.Парашкевов, почетният гост
и роден в Добри дял известен фолклорист
Михаил Дюлгеров, представители на чита-
лища, клубове на пенсионера и на инвалида
и др. От своя страна пък настоящото ръково-
дство в лицето на председателя Иванка Кос-
това и секретаря на читалището Веселина
Събева, поднесоха в знак на уважение за по-
ложения труд общо65 благодарствени адре-
са на заслужилите бивши и настоящи само-
дейци.

Мултимедийна презентация показа пътя,
който в столетната си история са извървяли
възпитаниците на читалището. Концертната
програма бе открита от най-малките - малчу-
ганите от ЦДГ „Щастливо детство”, които под
ръководството на своята учителка, дирек-
торката Петранка Станева, рецитираха сти-
хове от дядоСлавейков, пяха песнички и тан-
цуваха. Своя принос за празничното настро-
ение дадоха и по-големите деца - младежи-
те от клуба по интереси, действащ от скоро в
читалището. Сценки, скечове и песни от
дългогодишния си богат репертоар изпълни-
ха и по-възрастните самодейки от певческа
група „Еделвайс” с ръководител Живка Ива-
нова. С индивидуални изпълнения се пред-
стави и най-възрастната активна самодейка

в селото - 82-годишната Пенка Ненова, со-
листка на групата. Така в продължение на
два часа протече юбилейния концерт по по-
вод честването на 11 десетилетия от създа-
ването надобридялското читалище.

Началото на читалищната дейност в се-
ло Добри дял започва с идеята да се събере
фонд за закупуване на книги. Това правят ро-
долюбиви учители още в далечната 1895 го-
дина. С първите събрани 20 лв. са закупени
книги и така се поставя началото на читали-
щен фонд, който започва да нараства от да-
рения на по-заможни съселяни, от продаде-
ни билети от пиеси и томболи на вечеринки.
Минават няколко години, през които учите-
лят Драган Николински най-усърдно работи,
за да се съберат средствата. С протокол№1
от 1903 г. се поставят основите на първото чи-
талищев селоДобридял, което нарекли „На-
дежда”. Негови учредители са Цани Въбчев,
Тодор Караиванов, Драган Николински,
Петър Петров, Колю Беров, Петър Бижев,
свещеник Станю Танев, Григор Генов, Колю
Драгнев, Тодор Момъков, Калчо Калчев и
единствената жена-ентусиаст Митка Цаче-
ва.

Двадесет години по-късно на общо
събрание, по предложение на учителите
Драган Николински и Иван Милев, читалищ-
ната светиня в селото се преименува в НЧ
„Петко Рачов Славейков”, по името на извес-
тния възрожденски учител, поет и общес-
твен деец, борец за черковна и политическа
свобода. В началото, доста години, дейност-
та на читалището ележала главно върху учи-
телството. Първите прочетени творби в чи-
талнята на добридялското читалище са про-
изведения от възрожденската ни литература
- „Бай Ганю Балкански”, „Нещастна фами-

лия”, „Сиромах Танчо”,
„Немили - недраги”,
„Българи от старо вре-
ме”, „Ганчо Косерката”,
„Под игото”. Идеята на
учредителите от само-
то начало и през цяла-
та им „съзнателна дей-
ност е била за ограмо-
тяване и проглежда-
не”. В периода 1913-
1927 година две от ста-
ите на старото учили-
ще са пригодени за сце-
на и салон. Тамсеизна-
сят пиесите „Иванко-

убиецът на Асеня”, „Борислав”, „Към про-
паст” и др. Настъпва цъфтеж на сценичната
читалищната дейност, в селото идват и по-
млади учители отстрани, а публиката започ-
ва да се увеличава и да се приучва да посе-
щава постановките. На общо събрание през
1942 г. читалището било записано като член
на Горно Оряховкия околийски читалищен
съюз и за член на Върховния читалищен
съюз. Новата читалищна сграда е построена
и отваря врати през 1966 година. Принос за
това имат Народният съвет в Лясковец, кой-
то давафинансови средства и най-вече доб-
роволния труд на много хора от селото. Още
тогава е обособена библиотека, читални, са-
лон и сценаимного други помещенияи зали.

В съвременния си вид читалищната биб-
лиотека наброява около 12 200 библиотечни
единици. С построяването на новата сграда
се сформират самодейна театрална трупа,
певчески групи - вокална женска и вокален
мъжки състав, групи за художествено слово,

танцов състав, школа по цигулка, с ръково-
дител Рачо Бойчев, а уроците по акордеон
воделСтоянУзунов.

След 110 години от своето съществува-
не, днес читалището развива библиотечната
сидейност, а в художествено-творческата ра-
бота се включват самодейци - деца и възрас-
тни без значение на пол и вероизповедание,
работи се в дух на разбирателство с кме-
тството, клубовете на пенсионера и инвали-
да, с ЦДГ „Щастливо детство”. Вратите са от-
ворени за всеки. След дългогодишно пре-
късване през 2000 година отново е сформи-
рана женска вокална група, която се отлича-
ва с жанрово многообразие в изпълненията
си - изпълнява народни, стари градски и ту-

ристически песни. Теат-
ралната трупа също
възобнови своята дей-
ност след дълго от-
съствие на сцена. През
миналата 2012 година
добридялските театра-
ли с много голям успех
поставиха комедията
„Женско царство” под
режисурата на настоя-
щия председател на чи-
талището Иванка Кос-
това. Напоследък са
сформирани и група за
местни изяви, както и
детска самодейна гру-
па за художествено сло-
во и младежки клуб по
интереси, който е отде-
лен със самостоятелно
помещение в читали-

щето. В културната светиня е обособенаиет-
нографска зала, наречена „Добридялска со-
ба”, в която е изложена постоянна експози-
ция на старовремски предмети, дрехи, пле-
тива и украшения.

Художествената самодейност е тази, коя-
то спомага да се опазят традициите и обича-
ите в селото. Читалището организира отбе-
лязването на годишнини и дати от празнич-
ния и църковния календар, самодейните гру-
пи се включват в прегледи и фестивали, как-
то на общинско, така и на областно и нацио-
нално ниво и неведнъж са печелили пре-
стижни награди. Да се опази родното чита-
лище, да се съхрани културата от миналото
и да се работи в настоящето, за да се под-
държа културния живот в селото, да се запа-
зят корените и българското, да не се губят
ценностите - това е била винаги през тези 11
десетилетия задачата на местните хора, ра-
ботещина културното поприще в селоДобри
дял.

,

Пътуващият кулинарен фестивал
„Пъстра трапеза” отбеляза своя пети рож-
ден ден, като събра хиляди гости и учас-
тници на лятната сцена в Борисовата гра-
дина в столицата. Освен богатата фол-
клорна програма, огромнатаюбилейна тор-
та, с която всички гости бяха почерпени и
традиционните състезания „Кой изяде бо-
ба и киселото мляко”, организаторите и
шеф Пеньо Иванов запретнаха ръкави и
приготвиха 50 кг. шопска салата, в чиято на-
права се включиха тв-звездата Пейо Фили-
пов - пощальонът на Гала и каскадьорът
Иван Кристоф - човека-паяк. В импровизи-
раната „чаршия на занаятите” изкусни май-
стори демонстрираха направа на керамич-
ни съдове, а бижутери и дърворезбари
представиха своите уникални произведе-
ния. За най-малките гости нафестивалабе-
ше организиран конкурс за детска рисунка
на тема „Бабините гозби”, а като жури беше
поканена Йорданка Бонева - директор на
ЦДГ „Сладкопойна чучулига”, с. Джулюни-
ца.

Изключителен интерес предизвика тра-

диционната кулинарнаизложба, в която об-
щина Лясковец участва за четвърти път.
Уханието на изкусно приготвени ястия от на-

шите майстори-
кулинари и богато
аранжирания етно-
щанд с вещиипред-
мети от бита на пра-
дедите ни, предиз-
вика изключител-
ния интерес на зри-
телии гости на праз-
ника.

Със силно при-
съствие тази годи-
на се откроиха и
представителите
от село Пещера,
Арменски свят гр.
София и с. Черньо-
во общ. Ихтиман,
които представиха
кукерскимаски и об-
лекла, типични за
техния край, раз-

точване на живо на домашни кори за бани-
ца идруги ритуали.

Но в оспорваната кулинарна надпрева-
ра нашите
д ом а к и н и
ЖивкаСтои-

менова от лясковския ПК „Мазневска чеш-
мичка”, мерданчанката Йорданка Стояно-
ва и представителките от Джулюница Ма-
рийка Добрева, Екатерина Москова, Йор-
данкаБонева иМарийкаРачева, отново по-
казаха класа и заслужено взеха голямата
награда за визия на етнощанд. Баници, пит-
ки, боб със свински крачета в гърне, гра-
дински супи и гювече, кумово пиле и други -
общо 17 гозби и блюда, с богат декор от ет-
ноелементи, с традиционните джулюнски
зеленчуци - трапезата на община Лясковец
бе единствена и уникална. С награди се от-
личиха „Пълнени домати” на клуб „Мазнев-
ска чешмека” и „Картофени лодки” и „Свин-
ски крачета с боб” на Йорданка Стоянова.
За 5-годишния юбилей на националния ку-
линарен фестивал, екипът от кулинари на
община Лясковец беше подготвил необи-
чайна изненада за шеф Пеньо Иванов. По
време на репортаж по БНТ, нашите май-
сторки му връчиха венец от джулюнска лю-
тивашипка, юбилейна питка-слънце и кош-
ница, пълна с нашенски плодове и зеленчу-
ци. Ведно с гозби и подаръци, домакините
от лясковско отправиха своето пожелание
да продължи да преоткрива и съхранява
тайните набългарската национална кухня.

110 ГОДИНИ ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ ОТБЕЛЯЗАХА ДОБРИДЯЛЧАНИ

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ СЕ ПРЕДСТАВИ НА V-ТО ЮБИЛЕЙНО
ИЗДАНИЕ НА „ПЪСТРА ТРАПЕЗА В СОФИЯ”


