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Л ЯСКОВЕЦЛ ЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА БЕ ОТКРИТ В СЕЛО ДРАГИЖЕВО

ЛЯСКОВЕЦ СТАНА ДОМАКИН НА ПЪРВОТО В
РЕГИОНА РАЛИ „РАХОВЕЦ-ЛЯСКОВЕЦ 2013”

Първият частен дом за възрастни хора в
региона, наречен „Стара планина” беше от-
крит навръх деня на християнското семе-
йство 21 ноември в село Драгижево. Над 2
млн. лева са инвестирани в сградата на сел-
ското училище, което е превърнато в модер-
на социална институция. 13 семейства са
вложители в обекта, сред тях е и известният
бизнесмен Петър Манджуков. Тържеството
откри бившият кмет на В. Търново д-р Румен
Рашев. Той е прокурист на акционернотодру-
жество и наблюдаващ медицинската дей-
ност на дома. Управителка на институцията
емедицинската сестраДонаСапунова.

Великотърновският митрополит Григо-
рий освети дома и иконата, която подари на
дома кметът на общината д-р Ивелина Гецо-
ва. Идеята за дома за възрастни хора тръгва
от семейството на адвокатитеДаниелаиМит-
ко Миневи. Минев като физическо лице, спе-
челва търга за училището. След това към тях
се присъединяват директорът на „Аркус-АД”

инж. Банко Банков и съпру-
гата му Галя Банкова. Пос-
тепенно кръгът от семе-
йства и съмишленици се раз-
ширява и те създават свое
сдружение с ограничена от-
говорност, което отскоро пре-
раства в акционерно дру-
жество „Стара планина”.
Към съдружниците се
включва и Петър Манджу-
ков, който участва с над 300
000лв.

Сградата, към която има
и 18 дка двор, разполага с 80
места. Вече има много за-
питвания за настаняване от
цялата страна. Назначен е и
персоналот санитари, меди-
цинска сестра и градинар.
Месечната такса на дом „Стара планина” е от
800 до 1320 лв., обясни управителката на до-

ма. Цената зависи от това дали обитателите
ще имат нужда от придружител, или не. Ще

се предлагат и дневни грижи, таксата за кои-
тощебъдеот 24до32лв.Срешениенаакци-
онерите първите шест месецаще се ползват
10 % отстъпка. В цената са включени всички
ежедневни разходи по грижата за възрастни-
те хора - четиристепенно хранене, памперси,
спално бельо. За домуващите са осигурени
кътове за отдих, просторен озеленен двор
със сенчести места и красиви пейки. Стаите
предлагат отлични условия, към всяка има
самостоятелнабаня и санитарен възел. Всич-
ки са свързани електронно с дежурна стая,
за да бъде оказана веднага помощ при необ-
ходимост. Имаобщидневни за социални кон-
такти, както и етажни трапезарии. За обита-
телите надома са предвидениекскурзии, раз-
лични занимания, чествания на празници.

При откриването на дома лентата преря-
заха д-р Ивелина Гецова, съпругата на инж.
Банков Галина Банкова и Даниела Минева,
която е един от първите инициатори на идея-
та за построяването надома.

Открито планинско състеза-
ние „Раховец-Лясковец 2013” се
проведе за пръв път на терито-
рията на община Лясковец. Ра-
лито протече вдвадниибеорга-
низирано от Българската феде-
рация по автомобилни спорто-
ве, Спортен клуб „Етър Рейсинг”
и общините Горна Оряховица и
Лясковец. Самото трасе беше
пътят от лясковския стадион
„Юнак” до манастира „Св. св.
Петър и Павел”. Общо 33-ма пи-
лоти от страната за-
станаха на старта в
първия ден от сърев-
нованието. Официал-
ното откриване се
състоя в първия ден
от уикенда на 12
октомври на площад
„Георги Измирлиев” в
Горна Оряховица с
представянето на
всички пилоти и авто-
мобилите им. Приве-
тственидуми къмучас-
тници и зрители от-
правиха двамата кме-
тове д-р Гецова и инж.
Добрев, под чиято еги-
да се проведе ралито.
В първия ден, освен представяне на участниците, имаше ад-
министративно-технически прегледна автомобилите.

Стартът бе даден в началото на състезателното трасе в
Лясковец, след като всички автомобилибяха изведениот Гор-
наОряховица доЛясковец. Планинското автомобилно състе-
зание е скоростна надпревара, която се
проведе с автомобили, отговарящинаизис-
кванията на приложение „Ж” и специалния
правилник за провеждане на планински
състезания за 2013 година. Дължината на
трасето бе 3 000 м., като в първия ден, кой-
то беше определен за тренировъчен, в сле-
добеда се състояха триманша.

Същинската надпреварабешепрез вто-
рия ден в неделя, на 13 октомври. Лошите
метереологични условия не попречиха на
пилоти и публика отново да излязат по тра-
сето за повишаване на адреналина. Въпре-
ки че неделната утрин изненада организа-
торите с дъжд, мокро трасе и мъгла около
финала, почти всички пилоти стартираха, а
публиката не се отказа да ги аплодира. За-
ради липса на мокри гуми само два от 31

преминали техническия пре-
глед автомобили не стартира-
ха. От 29-те коли, включили се
в същинската борба през вто-
рия ден, само една не за-
вършипо технически причини.

Вместо предвиденото да
се състоят четири манша,
съдии и организатори решиха
състезанието да протече в три
манша, предвид опасностите
по хлъзгавия терен. След фи-
нала на третияманшбяха обя-
вени и резултатите от надпре-
варата, а награждаването на
победителите в състезанието
се състоя на специална цере-
мония, под стартовата арка.

В генералното класиране победител
стана Христо Манолов с „Мицубиши
Лансър Ево 9”, В група А+N най-добро
време даде Игнат Исаев, пред Тодор
Славов с „Рено Клио” и президентът на
„Мегапорт” Мирослав Ангелов с „Фиат
Пунто”. Великотърновецът стана побе-
дител в класа сиА/6 и е седми в генерал-
ното класиране. Седми в групата и втори
вА/7 се подредимладият великотърнов-
ски пилот Калин Стефанов с „Пежо 306”.
В група Х+Е почетната стълбичка окупи-
раха ХристоМанолов, СтефанПанчугов
и горнооряховчанинът Любомир Мечков

(„Мицубиши Лансър Ево 9”). Пети е лясковчанинът Тодор То-
доров от „Мегапорт” с „Фолксваген Поло”, който стана побе-
дител в класХ/3 идесети в генералното подреждане.

Отборен първенец стана великотърновският клуб „Мега-
порт”, пред „Ефкорейсинг” иАСК „Казанлък”.

Първото пла-
нинско състезание
„Раховец - Ляско-
вец 2013” кандида-
тства дабъде вклю-
чено като официа-
лен кръг от Българ-
ския планински
шампионат. Оцен-
ката на пилоти и
технически лица на
Федерацията бе,
че организаторите
са се справили от-
лично, не са допус-
нали никакви инци-
денти на трасето и
около него.

Голям празник си устроиха пенсионерите от община Ляс-
ковец.С помощтанаобщинското ръководство и спонсори, хо-
рата от третата възраст си направиха голям празник, за който
дойде тв-водещата на предаването „Ако зажалиш” от телеви-
зия „Скат” БониМилчева.

Певицата вдигна градуса на настроението със своите из-
пълнения на известнишлагери на старата градска песен. Кон-
цертът, посветен на незабравимите стари градски песни се
състоя в най-голямото лясковско село – в читалището в Джу-
люница. Символичен домакин на празника беше джулюнска-
та група за стари градски песни „Пей сърце” при културен
клуб на пенсионера „Златна есен”. Председателят на клуба
Георги Найденов откри празника с приветствия към всички
пенсионери от общината, които се бяха събрали в селото-
домакин. Поздрави към всички възрастни хора отправи и
кметът на общината д-р Гецова, която връчи на всички пред-
седателина клубовете поздравителниадреси.

Да подкрепят в концерта БониМилчева, пяха и певиците-
домакини от групата „Пей сърце”, а така същоидругиятфунк-
циониращ на територията на общината състав за стари град-
ски песни „Бели ружи” от лясковското читалище. Заедно с Бо-
ниМилчева пя и солистката ни ДобринкаСтателова, а нафи-
нала всички заедно приключиха концерта с една от най-
хубавите и вечни песни наБългария - „Еднабългарска роза”.

Вечерта се превърна във време за спомени по отлетялата
лудамладост, към която ги върна богатият репертоар на гост-
изпълнителката. Цяла вечер тя весели младите момичета и
момчета и направи празника им незабравим. „Всички се под-
младихме поне с 10 години” си казаха в заключение и певци,
и публика. Д-р Гецова благодари на певицата за създаденото
добро настроение в празничната вечер и наБониМилчевабя-
ха поднесени куп букети и подаръци.Освен кмета на община-
та, цветя и благодарности изразиха и ръководството на пен-
сионерския клуб и читалищното настоятелство.

Лясковските изпълнители обещаха да се възползват от
поканата на водещата за най-скорошно гостуване в музикал-
ното й предаване „Ако зажалиш”.

ПЕНСИОНЕРИТЕ ОТ
ЛЯСКОВСКО ПРАЗНУВАХА
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В края на октомври д-р Ивелина Гецова,
кмет на община Лясковец, подписа два дого-
вора за финансиране на общински проекти
по Стратегия за местно развитие към Сдру-
жение „Местна инициативна група Лясковец
-Стражица”. Първият проект е на обща стой-
ност 174 000 лева и предвижда цялостно по-
добряване на централните зони на две насе-
лениместа на територията на общината - се-
латаДрагижевоиДжулюница.Проектът „По-
добряване облика на населените места на
територията на община Лясковец” е одоб-
рен за финансиране по мярка 322 „Обновя-
ване и развитие на населените места”, като
целта е да се подобри физическата и жизне-
на средаи качеството наживот в селатаДра-
гижево и Джулюница. В рамките на 12 месе-
ца при изпълнение на проекта в село Драги-
жево се предвижда цялостно благоустроя-
ване на централната зона и площадно про-
странство, обособяване на зони за отдих и
зелени площи, изграждане на детска пло-
щадка за деца от 3 до 12 години, озеленява-
не и възстановяване на осветление. С най-
голям интерес жителите на село Драгижево
очакват възстановяване нафонтана, както и
изграждане на алпинеум, който да даде за-
вършен облик на централната зона на село-
то.

В село Джулюница също се предвижда
цялостно обновяване на площадното про-
странство и реконструкция на паркови зони
около централния площад. При реализация
на проекта ще се извърши реконструкция и
подмяна на настилки, изграждане на сцена-
подиум замасовимероприятия, възстановя-
ване нафонтана и обзавеждане на площада
с необходимите обслужващи съоръжения -
кошчета за боклук, стационарни пейки, под-

вижни пейки и чешма. При реконструкция на
парковите зони ще бъде извършено озеле-
няване и изграждане на детска площадка,
както и ще се монтира декоративно парково
осветление. В резултат от реализацията на
проекта общо над 2800 души от двете ляс-
ковски села ще имат достъп до подобрена
инфраструктура, обновени зони за отдих и
новоизградени детски площадки, като по то-
зи начинщесе подобри качеството наживот.

Вторият проект на община Лясковец е за
изграждане на нова туристическа атракция
„Местност „Светицата” - новата туристичес-
ка атракция с историческа значимост на об-
щина Лясковец” одобрен зафинансиране по
мярка 313 „Насърчаване на туристическите
дейности”. Общата стойност на проекта е за
43 000 лева, като се предвиждат следните
дейности: възстановяване и ремонт на
съществуващото стълбище и изграждане на
нови алеи за достъп до историческата мес-
тност „Светицата”, възстановяване в ориги-
нален вид на беседка - тип „Ротонда”, из-
граждане на площадка „Старият параклис” с
цел пресъздаване на параклис, символизи-
ращ първата църква на града, и представля-
ваща обект с културно историческа ценност
за град Лясковец; обособяване места за от-
дих и развлечение надецата и ученици вмес-
тността „Светицата” и изграждане на освет-
ление и видео наблюдение на местността
„Светицата”. СпоредМария Илчева, ръково-
дител на двата проекта, благодарение на
осигуреното финансиране по Стратегията
за местно развитие и Програмата за разви-
тие на селските райони, община Лясковец
ще продължи целенасочената си политика
за обновяване на инфраструктурата в села-
та и подобряване качеството наживот.

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ С ДВА НОВИ ПРОЕКТА

Община Лясковец с партньорството на
Училищното настоятелство при ОУ „П. Р.
Славейков’’ с. Джулюица стартира реализа-
цията на проект „Родителска академия - За-
едноще успеем” сфинансовата подкрепа на
Център за образователна интеграция на де-
цата и учениците от етническите малци-
нства.

Проектът се реализира в ОУ „П. Р. Сла-
вейков” с. Джулюница и ЦДГ „Щастливо де-
тство” с. Добри дял за период от 10 месеца.
Той стартира на първи октомври 2013 година
ищеприключина31юли2014 година.

Основната цел на проекта е да създаде
Родителска академия, като работещ модел
за превантивна работа със семействата на
деца и ученици от различен етнически про-
изход, застрашени от отпадане от образова-
телната система или с проблеми в социал-
ната адаптация след завръщането си от чуж-
бина. Ще се организират лекции по въпроси
от отглеждането и възпитанието на децата,
тренинги за толерантност и овладяване на
стреса и агресията.

С пряката работа на трима педагози ще
се реализират дейности, свързани с разви-
ване на социални и езиково-комуникативни

компетентности, умения за работа в екип и
толерантно поведение към различията у 15
родители на деца от ЦДГ „Щастливо де-
тство” с. Добри дял и 30 родители на учени-
ци отОУ „П. Р.Славейков” с. Джулюница, раз-
делени на 3 групи.

Участие в дейностите по проекта ще взе-
мат и 15 деца на възраст 5-6 години от ЦДГ
„Щастливо детство” с. Добри дял, както и 30
ученика от І-ви до VІІІ-ми клас от ОУ „П. Р.
Славейков” с. Джулюница. Ще се провеждат
съвместни ежемесечни общи събития (ро-
дители, децаи ученици) на теми: „Да се обра-
зоваме заедно”, „Да спортуваме заедно”, „Да
танцуваме заедно”, „Да творим заедно” и дру-
ги.

Друг аспект от работата на Академията
са сесии на открито: бяло, зелено и синьо
училище, където ще се работи целенасоче-
но по развитие на езиковите компетентности
на учениците, за изграждане на траен инте-
рес и доверие към училищната институция,
както и за създаване на мотивация за редов-
на посещаемост на учебните занятия.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Център за образователна интеграция на децата и учениците
отетническитемалцинства.

СТАРТИРА ПРОЕКТ „РОДИТЕЛСКА
АКАДЕМИЯ - ЗАЕДНО ЩЕ УСПЕЕМ”

Проект

„Родителска академия - Заедно ще успеем”

Договор № БС - 33.12-3-014 / 18.9.2013

През месец септември 2013 Сдружение
„Бъдеще за нас“ в партньорство с Община
Лясковец стартира работата по проект „По-
вишаване финансовата устойчивост и из-
граждане на капацитет на НПО, чрез създа-
ване на механизъм за реализация на иници-
ативи на местно ниво в партньорство с мес-
тната власт”. Проектът се реализира с фи-
нансовата подкрепа на Програмата за под-
крепа на нeправителствени организации в
България по Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство
2009-2014.

Конкретните дейности по проекта са обе-
динени около три основни пункта - изгражда-
не на капацитет на НПО, доброволчество и
създаване на партньорство между местната
власт и гражданското общество.

В рамките на проекта ще бъдат проведе-
ни четири теоретични обучения, насочени
към повишаване финансовата устойчивост
и капацитет на неправителствените органи-
зации, изграждане на партньорство между
местната власт и гражданското общество.
Темите на обученията са съобразени със
специфичните проблеми, пред които се из-
правят стартиращите неправителствени
организации и граждански сдружения и ще
повишат уменията за разработване и успеш-
но реализиране на значимиобществени ини-

циативи. Предвидените дискусии ще подо-
брят комуникацията между представители-
те на местната администрация и граждани-
те, създавайки механизъм за успешно
сътрудничество между местната власт и об-
ществото.

В рамките на проект „Повишаване фи-
нансовата устойчивост и изграждане на ка-
пацитет на НПО, чрез създаване на меха-
низъм за реализация на инициативи на мес-
тно ниво в партньорство с местната власт”
ще бъде проведено и практическо обучение
под формата на реализиране на три общес-
твено значими инициативи, избрани на кон-
курсен принцип. Това ще даде възможност
на участниците да приложат на практика на-
ученото по време на теоретичните обуче-
ния.

Актуална информация за предстоящите
теоретични и практически обучения може да
получите на сайта наСдружение „Бъдеще за
нас” - future-for-us.alle.bg, а повече информа-
ция за Програмата за подкрепа на НПО в
Българияможедаоткриете на ngogrants.bg.

Този документ е с

.

ъздаден с финансовата подкрепа на Програма-
та за подкрепа на неправителствени организации в България по Финан-
совиямеханизъм наЕвропейското икономическо пространство. Цялата
отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение
„Бъдеще за нас” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че
този документотразява официалното становище наФинансовия меха-
низъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на

Програмата за подкрепа на неправителствени организации вБългария

СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ
СЕКТОР НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

СДРУЖЕНИЕ „БЪДЕЩЕ ЗА НАС“

Европейски съюз Европейски социален
фонд

От 1 февруари 2013 г. в об-
щина Лясковец се реализира
проект „Протегната ръка за по-
достоен живот”, договор № BG
051PO001-5.1.04-0099-С0001
по Оперативна програма „Раз-
витие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейски
социален фонд на Европейския
съюз. Общата стойност на про-
екта и размерът на безвъзмез-
дната финансова помощ е 169
568,39 лв. Продължителността
му е 16месеца, като дейностите
приключват на 31май2014 г.

Първите два месеца от реа-
лизацията на проекта бяха под-
готвителни, а именно: прием на
заявление от потенциални кан-
дидат-потребители, изготвени бяха оценки
на потребностите от потенциални кандидат-
потребители от експерти в Дирекция „Соци-
ално подпомагане”, подбор на потребители,
желаещи да ползват почасовите социални
услуги, подбор на безработни лица, желае-
щи да предоставят почасови социални услу-
ги Домашен санитар, популяризиране дей-
ностите на проекта и провеждане на въвеж-
дащо и надграждащо обучение на наетите
лица.

Новото в реализацията на този социален
проект бе разкриването на Звеното за услуги
в домашна среда. Звеното започна да функ-
ционира на 19 март 2013 г., като в него рабо-
тят двама експерти на длъжности - сътруд-
ник социални дейности и технически сътруд-
ник. Целта на звеното бе да разшири и над-
градидейността наДомашния социален пат-
ронаж за предоставяне на гъвкави почасови
социални услуги в домашна среда на лица с
увреждания, в т.ч. и на деца с трайни увреж-
дания или възрастни лица с ограничения и
невъзможност за самообслужване. Звеното
щефункционира в рамките на 12месеца.

Вторият етап от изпълнение дейностите
на проекта включва предоставяне на поча-
сови социални услуги с продължителност 12
месеца, считано от 8 април 2013 г. Вече се-
дем месеца 84 лица се възползват от пред-
оставяните почасови социални услуги. Пот-

ребителите са от следните целеви групи: ли-
ца с трайни увреждания с ограничения или
невъзможност за самообслужаване, в т.ч. и
деца с трайни увреждания или възрастни хо-
ра с невъзможност за самообслужване. По
населени места разпределението е както
следва: в Лясковец - 38 потребителя, в Джу-
люница - 18, в Добри дял - 8, в Козаревец - 7,
вДрагижево - 9 и вМерданя - 4 потребителя.

По време на изпълнението на проектните
дейности бе осигурена трудова заетост на 24
безработни лица, наети на работа за една го-
дина като домашни санитари. Разпределе-
нието по населени места бе както следва: в
Лясковец - 12 лица, в Джулюница - 4 лица, в
Добри дял и Козаревец - по 2 лица, в Драги-
жево - 3 и вМерданя - 1 лице. Във връзка с из-
пълнение на проектните дейности през ме-
сец септември 2013 година се проведе вто-
рото надграждащо обучение на наети лица,
предоставящи почасовите социални услуги
и надвамата експерти от звеното.

Същопрез септември специално нает ек-
сперт проведе втората супервизия за ек-
спертите от звеното за услуги и за домашни-
те санитари. Цел на проведената индивиду-
ална и групова супервизия бе повишаване
на професионалната компетентност на нае-
тите лица, снемане на напрежението в труд-
ни работни ситуации, което да осигури по-
добро качество на услугите.

ПРОДЪЛЖАВА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА СОЦИАЛНИЯ
ПРОЕКТ „ПРОТЕГНАТА РЪКА ЗА ПО-ДОСТОЕН ЖИВОТ”

Схема BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”
Проект „Протегната ръка за по-достоен живот”

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04-0099-С0001
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!

Продължава и индивидуалната и групова
работа на психолог с потребители и членове
на семействата им. Психологът, нает по про-
екта продължи да работи с двама потребите-
ли с трайни увреждания (лица І гр. с ч. п.),
единия от които е дете. Във връзка с из-
пълнение дейностите на проекта, експерти-
те от звеното провеждаха и ежемесечен мо-
ниторинг, чрез домашни посещения на по-
требителите на почасови социални услуги с
цел наблюдаване на качеството на предла-
ганите услуги. Къмнастоящиямомент потре-
бителите нямат забележка към качеството
на предоставените социални услуги от нае-
тите домашни санитари. Докато се изпълня-
ват проектните дейности се провежда и ин-

формационна кампания - с цел запознаване
на обществеността с целите и дейностите на
проекта, с размера на безвъзмездната фи-
нансова помощ, с продължителността на про-
екта, както и със социалните услуги, от които
могат да се възползват целевите групи. Пуб-
личността се осъщестява, чрез периодични
публикации в местни вестници, излъчване
на материали за печатните и електронни ме-
дии, отпечатване и разпространение на рек-
ламно-информационни материали - брошу-
ри и плакати среднаселението в общината.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Евро-
пейския социален фонд. Община Лясковец носи цялата отговорност за
съдържанието на настоящия документипри никакви обстоятелства не
може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или
Агенцията за социално подпомагане.
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През месец септември 2013 г. стартира
Национална дарителска кампания за съби-
ране на дрехи, обувки и играчки в полза на
децата от социалнитедомове вцялата стра-
на.Освен вЛясковец, кампанията тръгна и в
други градове на страната под наслов „Да-
рявай с любов, всеки ден”. Тя протече в про-
дължение на два месеца - от 15 септември
до 15 октомври бе първият й етап за събира-
не на дрехи, обувки, играчки и пособия в по-
лза на децата от детските домове и деца в
риск от цялата страна. Вторият етап започна
на 15 октомври и приключи в рамките на
един месец, като бяха събирани дрехи и об-
увки за възрастните хора и за наши съна-
родници изпаднали в беда. Инициативата
бе подета и се организираше в цялата стра-
на от Културно - просветно сдружение „Св.
св. Петър и Павел” - гр. Лясковец, с предсе-
дателБисерЦанков.

Община Лясковец участва като па-
ртньор в обществената проява, а на нацио-
нално ниво кампанията се осъществява с
подкрепата на Националното сдружение на
общините в Република България, Алианс за
култура „Арка Булгари”, Национално движе-
ние „България си ти”, Фондация „Българска
гордост”, Тракийско дружество „ВойводаРу-
си Славов”, с подкрепата на читалищната
мрежа, над 30 неправителствени организа-
ции, училища, граждани, медии.

Центрове за събиране на даренията бя-
ха административните градове като Ляско-
вец, Горна Оряховица, Велико Търново,
Арбанаси, Търговище, Разград, Русе, Бур-
гас, Стара Загора, Пловдив, Сопот, Елена, с.
Саламаново общинаШуменидруги.

„Убеден съм, че успешното изпълнение
на дарителската кампания е верен път в те-
зи трудни времена към сърцата на децата,
имали участта да израснат без родителска
обич и малък жест към възрастните хора от
социалните домове на България”, казва
председателят на лясковското сдружение
БисерЦанков.

В Лясковец пунктовете
за дарения бяха в клубът
на сдружението, намиращ
се на ул. „Никола Козлев”
70 и начално училище „Ца-
ни Гинчев”. В пунктовете
от 15 септември насам ак-
тивистите събираха дре-
хи, обувки, играчки и посо-
бия за нуждаещи се деца.
След 15 октомври кампа-
нията продължи със съби-
ране на дрехи и обувки за
възрастни, настанени в со-
циални домове и хора из-
паднали в беда. Апелът на
Сдружението, още преди
започването на кампания-
та, бе да се даряват чисти
и здрави дрехи и обувки,
по възможност пакетирани в чувал и надпи-
сани по пол и възраст, а по желание дарите-
лите можеха да впишат и имената си върху
дарения пакет. В областта събирателни пун-
ктове имаше и в читалище „Напредък-1869”
в Г. Оряховица, в читалище „Надежда 1869”
във В. Търново, в храма „Рождество Богоро-
дично” в гр. Елена и в читалище „Иларион
Драгостинов 1897” в Арбанаси. В края на
кампанията организаторите отчетоха, че в
рамките на двамесеца бяха събрани общо6
тона дрехи, обувки и играчки в пунктовете в
цялата страна.

Сдружението „Св. св. Петър и Павел” -
гр. Лясковец е с утвърден обществен имидж
на територията на община Лясковец и
дългогодишен неин партньор в съвместните
инициативи. Сдружението има и други проя-
ви - то организира изнесени уроци по ентог-
рафия, с участието на преподаватели от
ВТУ. В навечерието на 22 ноември, рожде-
ната дата на възрожденския драматург Доб-
ри Войников, по повод 180-годишнината от
рождението на твореца, сдружението,
съвместно с клуб „Родолюбие” при СОУ „М.

Райкович” и с подкрепата на община Ляско-
вец и игуменката на манастира, организира-
ха откриването на паметна плоча на българ-
ския писател. Тъй като надгробната плоча
бе разрушена, поставихме нов паметник”,
разказва с гордост за поредната инициатива
председателят на сдружението Бисер Цан-
ков. Плочата се намира над гроба на Добри
Войников пред портата на Петропавловския
манастир. Свои експозета за живота и твор-
ческия път на Войников поднесоха ученици,
които са членове на клуб „Родолюбие”. Гос-
ти на проявата бяха доц. Милен Михов от
ВТУ, кметът на общината д-р Ивелина Гецо-
ва, председателят на Общинския съвет Да-
ниела Арабаджиева, общински съветници и
граждани.

Лясковското сдружение е основано през
2004 г. с цел да си партнира с други неправи-
телствени организации при организирането
на дарителски кампании в помощ на бедни-
те и изоставените хора. През следвашата
2014 година по случай 10-годишнината от
създаването на сдружението, председате-
лятму замисляощемного инициативи.

Отоплителният период е едва в началото
си, а вече зачестиха пожарите, предизвикани
от неизправности и неправилна поддръжка
на комините на сградите. В тази връзка ръко-
водството на РУПБС гр. Горна Оряховица ви
напомня основните правила за монтаж, безо-
пасна ибезпроблемнаексплоатация надимо-
отводите и отоплителните уреди:

• Фугите на зиданите комини задължител-
но се измазват по цялата височина на комина.

• 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. Ако допирането е неиз-
бежно, коминът трябва да е измазан с негори-
мамазилка с дебелина най-малко 3 см.

• Не се допуска включването на димоот-
водните тръби в комините вертикално през по-
довите конструкции.

•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 техни-
чески изправни: облицовани отвътре с огнеу-
порни тухли, със здрави скари и вратички и да
са поставени върху негорими подложки. Те
трябва да са отдалечени на не по-малко от 80
см. от горимите облицовки и материали.
Абсолютно се забранява разпалването на то-
зи вид печки с леснозапалими течности.

• Електрическите нагревателни и отопли-
телни уреди се поставят на негорима подлож-
ка и на безопасно разстояние от горимите ма-
териали. Не поставяйте електрическите печ-
ки в близост до леглата! Особено важно е то-
ва правило да се спазва от трудно подвижни-
те хора и тези, които ги обслужват. Ако елек-
троинсталацията ви е стара, не включвайте
едновременно всички електрически прибори.
Патроните на електрическите предпазители
сменяйте само със стандартни. Не изпол-
звайте неизправни и нестандартни електри-

чески отоплителни уредиине ги оставяйте ра-
ботещибез наблюдение.

• Тези, които ползват газови прибори, тряб-
ва да знаят, че поставянето им в помещения
под нивото на терена е опасно и поради това
е абсолютно забранено.Монтирането на тези
уреди трябва да се извършва от специалисти,
преминали специален курс и запознати с
инструкциите за безопасност. Необходимо е
строго да се спазва последователността при
паленето на газовите уреди: първо се подна-
ся огнеизточникът, след което се пуска газта.
Бутилките за съхранение на газ, които изпол-
звате трябвада са технически изправни, а тях-
ното зареждане или подмяна да става само в
оторизирани пунктове.

• Не възлагайте на децата да палят сами
печките, или друга дейност, свързана с изпол-
зването на различни огнеизточници. Не суше-

те дрехи и други текстилни материали върху
печките.

За безпроблемна експлоатация е необхо-
димо всяка година преди началото на отопли-
телния сезон да се извършва профилактично
почистване на комините от натрупаните саж-
ди и измазване на отворените фуги. Това се
извършва и по време на отоплителния сезон,
ако са възникнали проблеми като намалява-
не на „тягата”, изпускане на дим през отворе-
ни фуги и други подобни. Горимите отпадъци
и ненужните вещи струпани в подпокривните
пространства следвада се отстранят. Те от ед-
на страна са предпоставка за лесно възник-
ване на пожар, а от друга сериозно затрудня-
ват гасителнатадейност.

Нека с общи усилия, спазвайки основните
противопожарни правила и норми, да нама-
лимрисковете за нас и имуществото ни.

КАМПАНИЯ „ДАРЯВАЙ С ЛЮБОВ, ВСЕКИ ДЕН” БЕ РЕАЛИЗИРАНА
В ЛЯСКОВЕЦ И В ОЩЕ 14 НАСЕЛЕНИ МЕСТА В СТРАНАТА

ПОЖАРНИКАРИТЕ СЪВЕТВАТ

Община Лясковец уведомява, че от
11.11.2013 г. до 27.12.2013 г. стартира проце-
дура на трети етап по набирането на ползва-
тели и лични асистенти за социална услуга
„Личен асистент” по проект „Подкрепа задос-
тоен живот” по предоставянето на
безвъзмездна финансова помощ по
BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи”. Една от
специфичните цели на проекта е да се де-
централизира предоставянето на услугата
„Личен асистент”, което до момента е анга-
жимент на Агенцията за социално подпома-
гане. Постигането на тази цел може да бъде
изпълнено единствено в условията на па-
ртньорство с общините на територията на
страната, чрез ангажиране на общинските
администрации в пректните дейности по
управлението и предоставянето на услугата.

1. За ползватели на социалната услуга
„Личен асистент” могат да кандидатстват хо-
ра с трайни увреждания, нуждаещи се от по-
стоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трай-
ни увреждания, отговарящи на едно от след-
ните изисквания:

- лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно
намалена работоспособност или вид и сте-
пен на увреждане, с определена чужда по-
мощ;

- лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно
намалена работоспособност или вид и сте-
пен на увреждане, без чужда помощ, както и

- лица с по-нисък процент на трайно
увреждане - с установена невъзможност за
самостоятелно обслужване към момента на
оценка на потребностите;

- деца на възраст до 16 години с 50 на сто
и над 50 на сто вид и степен на увреждане
или деца на възраст от 16 до 18 години с 50
на сто степен на трайно намалена работос-
пособност, с определена чужда помощ или с
установена невъзможност за самостоятелно
обслужване към момента на оценка на по-
требностите.

2. За лични асистенти по проекта могат
да кандидатстват лица в трудоспособна
възраст, отговарящи на едно от следните из-
исквания:

- безработнилица;
- трудово заети лица: наети или самонае-

ти, които могат да извършват допълнителен
почасов труд;

- неактивни лица (студенти или придоби-
ли право на професионална пенсия за ранно
пенсиониране - в трудоспособна възраст), ко-
ито могат да извършват допълнителен поча-
сов труд.

Лицата, които желаят да бъдат включени
в социалната услуга на територията на общи-
на Лясковец подават заявление и изисква-
щите се документи - лично, чрез законния си
представител или изрично упълномощено
лице, по настоящ адрес в общината - па-
ртньор по проекта. Кандидатите имат право
да впишат в заявлението си и предпочита-
ния от тях личен асистент.

Кандидат за личен асистент може да
бъде и член на семейството на кандидат-
п от р еби теля ( с и н / дъщеря , р оди-
тел/попечител/настойник, съпруг/а, съжите-
лстващо на семейни начала лице, друг член
на домакинството), който е в трудоспособна
възраст.

Кандидатите подават заявление и изис-
кващите се документи - лично, или чрез из-
рично упълномощено лице, по настоящ ад-
рес в общината (района) - партньор по про-
екта.

Всеки, който е завършил обучителен курс
по сходни програми/проекти, трябва да при-
ложи копие на удостоверение/сертификат
(или декларация - свободен текст, с описа-
ние за завършенияобучителен курс).

Всеки кандидат има право да впише в за-
явлението си конкретно лице с увреждане
(или повече), на което желае да бъдат личен
асистент.

Приемът на документи се осъществява-
ше от 11 до 15 ноември 2013 г. в стая №7 в
сградата на община Лясковец. Предоставя-
нето на социалната услуга започва от 2 януа-
ри 2014 г.

Инвестира във вашето бъдеще!

Агенция за социално подпомагане
Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване”

Проект „Подкрепа за достоен живот”
по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от
Европейския социален фонд на Европейския съюз

,

Европейски съюз Европейски социален фонд

ОБЯВА

Децата на Драгижево плашиха лошите духове в навечерието на Хелоуин.
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Издава Община Лясковец
разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

Второкласничка от община Лясковец,
възпитаничка на учителката КременаЕнче-
ва, бе единственият български участник в
световен конкурс, от който момичето полу-
чи престижна награда. Международният
конкурс за плакат World Food Day бе орга-
низиран съвместно от Организацията за
прехрана и земеделие на ООН (ФАО) и
Организацията на обединените нации
Guild - жени в Рим, Италия. В него участва-
ха деца и младежи от цял свят на възраст
между 5 и 17 години. В централата на Све-
товната организация са постъпили над 5
000 рисунки. На 16 октомври - Световния
ден на прехраната, бяха избрани 10 фина-
листи в категорията 5-8 години, сред които
е и единственият представител на Бълга-
рия - Анита Красимирова Георгиева, уче-
ничка от втори клас на Начално училище
„Никола Козлев”. Ани получи междунаро-
ден сертификат за отличната си работа,
оригинална идея и талант, подписан лично
от Президента на Организацията на обеди-
нените нации. Анита е носител на годишна-
та награда на Ротари клуб за ярки учени-
чески постижения и носител на Общинска-
та награда за ученически постижения в об-
ластта на изобразителното изкуство за
2013 година.

„Устойчиви хранителни системи за оси-
гуряване на прехрана” бяха във фокуса на
Световния ден на прехраната през 2013 го-
дина. „Всеки от нас има силата да помогне
да се променят нашите хранителни систе-

ми. С приемането на питателна храна и на-
маляване на количеството на отпадъците
ние създаваме, ние можем да помогнем на
нашите хранителни системи да бъдат по-
устойчиви. Нека бъдем част от световна
промяна, която води до по-здравословно
бъдеще - за себе си и за нашата планета!”

С КОНЦЕРТ ПОД НАСЛОВ „ВАМ,
БУДИТЕЛИ НАРОДНИ” ДРАГИЖЕВЧАНИ
ОТБЕЛЯЗАХА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ

БУДИТЕЛИ
Впрограмата участие взехадецата отДет-

ска вокална група при читалището и само-
дейците от клуба на пенсионера „Вяра”. Кон-
цертът бе открит с песента „Българе глава
дигнали”. В нея се пее за свободата, коятожи-
вее в сърцата, делата и в духа на хората, за
нея всеки ден трябва да се боримида я обно-
вяваме. Поздрав към всички гости и участни-
ци отправи Мария Петрова, председател на
НЧ „Развитие-1894” село Драгижево. „Денят
на народните будители е празник, появил се в
страниците на българския исторически ка-
лендар като ден за преклонение пред духов-
ността и пред всички онези, допринесли за
българското национално, просветно и култур-
но развитие”, подчерта тя. По повод Деня на
народните бу-
дители М
Петрова изка-
за и своите
специални по-
здрави към
Групата за об-
работен фол-
клор и нейни-
ят художес-
твен ръково-
дител Цве-
танка Хрис-
това за дос-
тойното пред-
ставяне на
Балканския
шампионат
„Жива вода”
2013 година,
състоял се в град Хисар, където певиците за-
воюваха сребърен медал, какъвто взе и Сте-
фана Манукян в индивидуалната надпрева-
ра.

Настоятелството на НЧ „Развитие-1894”
благодари зафинансовата подкрепа на общи-
на Лясковец и на всички участници, за техния
ентусиазъм и всеотдайност, с които се гради
културната история на селоДрагижево.
ПРАЗНИЧНО УТРО В ДЕНЯ НА БУДИТЕЛЯ

В СЕЛО ДОБРИ ДЯЛ
В ранното утро в деня на народния буди-

тел, в мла-
дежкия клуб
на НЧ „П. Р.
Славейков-
1903” в с.
Добри дял
културните
д е й ц и с е
събраха, за
да отбележат
празника. На
срещата дой-
доха бивши и
н а с т о я щ и
учители, чита-

лищни дейци и самодейци. Кметът на Добри
дял Виолета Райкова уважи тържеството. То-
дорка Илиева разказа спомени от своята
практика като дългогодишен учител в селско-
то училище. На този ден добридялчани отда-
доха признателността си към делото на без-
бройните народни будители, благодарение
на които в селото е съхранена българската
идентичност и са запазени бита и културата.
„Преклонихме се и преднашите съселяни, да-
ли от своя дух, дали сили и работили за село-
то ни през годините, онези духовници, учите-

.

НАША УЧЕНИЧКА С НАГРАДА

ВАМ, БУДИТЕЛИ НАРОДНИ

ОТ СВЕТОВЕН КОНКУРС
Празникът, посветен

на Деня на общината, 12
октомври, бе отпразнуван
с интересна спортна над-
превара, която се състоя в
игралната зала на община
Стражица. Двете общини
си партнират в спорта от
известно време, като под-
лагат на съревнование
свои отбори. Този път в до-
макинстването бе ред на
Стражица, но по органи-
зацията и финансирането
на спортната проява рабо-
тиха идвете общини.

В спортната зала се
срещнаха отборите по хан-
дбал при девойките до 13
години.Срещунашияджу-
люнски отбор на момичетата от ХК „Владис-
лав-2009” излязоха стражишките девойки от
хандбален клуб „Левски”. Последният е ре-
публикански шампион и достойно се пред-
стави в борбата, побеждавайки силния тим
на нашите. Освен в хандбална надпревара,
в стражишко представителни тимове на две-
те общини се впуснаха и във футболно
съревнование. В оспорваната битка по фут-
бол на малки вратички домакините се нало-
жиха над лясковските играчи от ФК „Левски-
Лясковец”.

Макар, че лясковските спортисти бяха по-
бедени на чужда територия, купи и награди

имаше и за победители, и за победени. Наг-
радите връчиха кметиците на Лясковец д-р
Ивелина Гецова и инж. Детелина Борисова,
кмет на общинаСтражица. Гости на спортно-
то общинско първенство бяха и председате-
лите на общинските съвети Даниела
Арабаджиева и Илиян Маринов, които също
връчиха част от наградите.Специални торти
за отборите бяха атракцията на награждава-
нето. За да засвидетелстват и увековечат
доброто спортно партниране и спортисти, и
организатори, заедно с общинското ръково-
дство, запечатаха събитието в снимка за спо-
мен.

Учениците от
СОУ „М. Райкович”
вече в продължение
на близо две години
работят по Проект
BG05 IP000I – 3.1.06
„Подобряване на ка-
чеството на образо-
ванието в средищ-
ните училища, чрез
въвеждане на це-
лодневна организа-
ция на учебния про-
цес”. Работата на
учители и деца по
проекта започна от
месец януари 2012 г.
и ще продължи до
месец октомври
2014 г. В проекта са
включени ученици
от първи до осми
клас, обединени в 12
групи - 8 в начален
етап и 4 в среден
курс на обучение.
Според изисквания-
та на проекта следобедните занятия са раз-
пределени в три блока - първият включва
организиран обяд, отдих и спорт, вторият е за
самоподготовка, а третият е за занимания по
интереси.

В края наминалата календарна годинаде-
ца и възпитатели проведоха в рамките на про-
екта голямо спортно състезание, което наре-
коха „Бързи, смели, сръчни”. С цел популяри-
зирането на проекта това състезание се пре-
връща в традиция. То бе подготвено за втори
път и тази година се състоя на 26 ноември в
салона за спорт в корпус І на училището.Над-
преварата се състоя във времето за органи-
зиран отдих и спорт и бе подготвена и прове-
дена от възпитателите от начален етап, със
съдействието на училищното ръководство.

Гости от община-
та бяха председате-
лят на Общински
с ъ в ет Д а н и ел а
Араба джиева и зам.
кмета Георги Пет-
ров. Те станаха сви-
детели на спортния
хъс и уменията наде-
цата да се борят за
първото място в
спортните игри. В
съревнованието се
впуснаха четири от-
бора, чиито имена
бяха показателни за
качествата и бързи-
ната на децата - „Ра-
кета”, „Стрела”, „Ко-
мета” и „Светкави-
ца”, като във всеки
отбор се състезава-
ха по 12 състезате-
ли. Журито в състав
Петя Драгнева, Ма-
рияна Бъчварова и
Татяна Гърмидоло-

ва оцени представянето на отборите по три
критерия: бързина, точност, прецизност. По-
бедител в оспорваната надпревара стана от-
бор „Ракета”, който вдигна купата. Втори е от-
бор „Стрела”, а трето място заслужиха „Свет-
кавица” и „Комета”. Всички състезатели полу-
чиха медали и грамоти, а от името на общин-
ското ръководство всеки тим се сдоби с нова
топка за игра. Наградите връчиха дирек-
торът на училището Николай Кожухаров и
председателят на общинския съвет Даниела
Арабаджиева, приветствайки успешното
представяне на състезателите и сполучлива-
та организация на спортния празник.

В спортния празник се включи и публика-
та, като в антрактите около 150 деца танцу-
ваха заедно със своите учители.

-

СЪВМЕСТЕН СПОРТЕН ПРАЗНИК СИ УСТРОИХА
ЗА ДЕНЯ НА ОБЩИНАТА ЛЯСКОВЕЦ И СТРАЖИЦА

СПОРТНО СЪСТЕЗАНИЕ СЕ ПРОВЕДЕ
В СОУ „МАКСИМ РАЙКОВИЧ”

ли, читалищни дейци и самодейци, които са
били своего рода народни будители, за вре-
мето, в което са живели”, каза секретарят на

читалището
В е с ел и н а
Събева.

Приветствие и пожелание да се работи в
дух на разбирателство и взаимопомощ, да се
допринася за развитието на селото, да се
съхранят и оставят на поколенията традици-
ите, поднесе читалищният председателИван-
ка Костова.


