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ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

Лясковец бе дома-
кин и съорганизатор на
провелия се плувен ма-
ратон, иницииран в па-
мет на майстора на
дългите плувания и но-
сител на орден за доб-
лест І степен Добри Ди-
нев. Първият Национа-
лен плувен маратон в
памет на Добри Динев,
който срещу името си
записва 10 световни ре-
корда, от които 6 са в
книгата на Гинес, се
проведе на лясковския
язовир „Костимял - Го-
рен”.

Организаторите от
Плувен клуб „Етър”, об-
щина Лясковец и общи-
наВеликоТърново иосновния спонсорфир-
ма „Делфина”, създадоха страхотна атмос-
фера, а състезателите показаха висок спор-
тен дух, мъжество и темпо на плуване при
температура от 34 градуса. В състезанието
взеха участие 22-ма състезатели от София,
Русе, Велико Търново, Варна, Благоевград,
Павликени, Свети Влас и разбира се - дома-
кините отЛясковец. Дистанцията, която пре-
плуваха съревноваващите се беше 3 км. ка-
то класирането бе в два отделни раздела
„Мъже” и „Жени” и „Ветерани”, разпределе-
ни по възрастови групи - 30-45 години, 46-
60-годишни и над 60 години. При мъжете на
първомясто се класираЦветанЙорданов от

София, при жените Мириона Моева - също
от София. При мъжете ветерани най-добър
в групата си 30-45 години се оказа Ивайло
Тунчев, също столичанин, а в групата на ве-
тераните от 46-60 години най-бърз бе русе-
нецът Ивелин Иванов. Името на Русе защи-
ти и Николай Ханджиев, който стана първи
при най-възрастните мъже в групата над 60
години.

Медалите и наградите на победителите
връчи д-р Ивелина Гецова, кмет на домаки-
нстващия състезанието град Лясковец, на
чиято територия се проведе първия Нацио-
нален плувен турнир в чест на известния
варненскимаратонец.

Драгижевската гру-
па за обработен фол-
клор при пенсионер-
ския клуб „Вяра” и мес-
тното читалище „Разви-
тие-1894”, взе участие
в Петия Национален
събор на българския
фолклор и българските
традиционни ястия
„Пряпорец 2015 годи-
на”. Петото издание на
атрактивното събитие
събра гости от 17 общи-
ни от 8 области в стра-
ната с общо 660 души
от 70 колектива. Трич-
ленно жури награди
най-добрите изпълни-
тели, групи, танцови ко-
лективи и състави.
Отличия имаше и в раздел „Традиционни
български ястия“, където се надпреварваха
95 апетитни кулинарни изкушения - баници,
пити, месеници, месни и безмесни гозби, де-
серти идр.

Драгижевските самодейки взеха участие
в две от конкурсните категории - певчески ко-
лективи и традиционни български ястия. В
първата категория, под вещото ръководство
на маестро Цветанка Христова самодейки-
те се представиха с песните „Що си, горо по-
вяхнала” и „Българийо, ти майко свята”. Со-
лист на втората песен бе Стефана Манукян.
За своето достойно представяне нашите пе-
вици получиха бурни овации от публиката и

бяха удостоени с Диплом и бронзов медал
за ІІІ място.

Във втората категория участие регистри-
раха Цветанка Христова - с ястието мамали-
га с маджун, Христинка Петкова - с питка за
посрещане на новородено, Златка Йоргова -
с баница с лопуш и сърми от лозови листа и
Марийка Катърова - с каша от гроздова ши-
ра. Силно впечатление на журито направи
последната гозба, за която бе връчен намай-
сторката Диплом за автентична рецепта. За
цялостното представяне в конкурса за
български традиционни ястия, на драгижев-
чанки бе връчен и Диплом за Уникалност на
„българско традиционно ястие”.

,

ЛЯСКОВЕЦ ДОМАКИНСТВА ПЪРВИ
НАЦИОНАЛЕН МАРАТОН ПО ПЛУВАНЕ

Баба Пена Ангелова от Козаревец на-
върши 100 години и е поредната столетница
в селото. Стогодишната жена посрещна за
празника си гости, дошли да я поздравят по
случай един век живот. За бабаПенка се гри-
жат основно дъщеря й и зетя, но покрай нея
често, както и в празничнияден, са същовну-
ците и правнуците й. За рожденияден на ста-

рицата своите поздра-
ви поднесоха и кметът
на община Лясковец д-
рИвелина Гецова, пред-
седателят на общин-
ския съвет Даниела
Арабаджиева, селски-
ят управник Парашкев
Парашкевов, както и
представители на коза-
ревското читалище, на
земеделската коопера-
ция и на пенсионерския
клуб. На последния ба-
ба Пенка на времето е
била един от учредите-
лите, припомни дъще-
ря й.

Жената беше щас-
тлива и доволна от по-
сещението на кметове-

те и освен, че им благодари за подаръците,
няколко пъти заяви, че е сигурна в успешно-
то бъдеще на Лясковец и Козаревец с такива
млади и работливи управници. Освен много
цветя идарове, тя получи и торта от д-р Гецо-
ва със свещичка с цифра100и се снима с гос-
тите, с деца, внуци, племенници и правнуч-
ки.

Тази година общински-
ят празник вДобридялпро-
тече под мотото „Да възпе-
ем любовта”. Това е пето
поредно издание на феста
в лясковското село, а за по-
голямо разнообразие и за
по-интересен празник, до-
макините променят всяка
година наслова и темати-
ката на песните и танците.
За петия общински празник
на добридялчани се събра-
ха самодейци от Джулюни-
ца, Козаревец, Драгижево,
Мерданя и град Лясковец,
както и състави от други об-
щини -Мъжка певческа гру-
па „Г. Измирлиев” от Горна
Оряховица и колективи от
Писарево и Лозен. Участниците пяха, игра-
ха, рецитираха и всички изпълнения посве-
тиха налюбовта - на най-святото чувство.На-
родното самодейно изкуство е необятно със
своята колоритност, с богатството на песни-
те и носиите, с които самодейците се пред-
ставиха. Мало и голямо и всички любители
на българските песни и танци сътвориха
един прекрасен празник вДобридял.

Празникът бе открит от кмета на община
Лясковецд-рИвелина Гецова. Тя поднесе по-
здрави и пожелания към всички, към домаки-
ните и гостите, дошли да представят своето
творчество. Домакините-самодейци плени-
ха публиката с „Белянка по добридялски”, ка-
то показаха как задружно са се трудили хора-
та в миналото с веселби и закачки, и как по
време на трудовата дейност българинът е
срещал любовта. В този дух на веселие де-

ца, младежи и по-възрастни представиха и
ритуал, който разкри част от нашето минало,
когато момчетата са открадвали любимата
мома забулка.

Всички гости представиха своите из-
пълнения с любовнимотиви, а любезнитедо-
макинибяха подготвили за съставите и инди-
видуалните изпълнители грамоти за участие
и сувенири. Прекрасната украса за сцената
бе дело на Петя Янкова - талантлива млада
художничка отДобридял.

Председателят на добридялското чита-
лищеИванка Костова официално закри праз-
ника с пожелания за здраве и благополучие
и покани всички на агнешка курбан-чорба, ко-
ято приготвихамайсторките-готвачки от мес-
тния пенсионерски клуб „Еделвайс”, а аг-
нешкото за празника дари местния живот-
новъдИванДимитров.

,

ДОБРИДЯЛЧАНИ И ГОСТИ ВЪЗПЯХА

КОЗАРЕВЧАНКА ОТПРАЗНУВА
100-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

САМОДЕЙКИ ОТ ДРАГИЖЕВО
ЗАВОЮВАХА ПРЕСТИЖНИ НАГРАДИ

ЛЮБОВТА В ПЕТИ ОБЩИНСКИ
ПРАЗНИК НА САМОДЕЙНОТО ИЗКУСВО
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САМОДЕЙЦИТЕ ОТ ОБЩИНАТА С НОВИ НАГРАДИ

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ"

Общинският съвет на
„Съюза на пенсионерите-
2004” от община Лясковец
организира и проведе ек-
скурзия до Разград, къде-
то се състоя „Панаир на ки-
селото мляко”. Хората от
третата възраст се насла-
диха на празника, като ста-
н а х а с в и д ет ел и н а
тържественото откриване
и закриването с гала-
концерт на местни и меж-
дународни състави по вре-
ме на панаира. Екскурзи-
антите от лясковска общи-
на посетиха и Етнограф-
ския капанскимузей.Идея-
та за тази ползотворна ини-
циатива даде председате-
лят на съюза на лясковските пенсионери Ка-
лина Цацова още през месец май на Годиш-
ното отчетно събрание на пенсионерските
клубове. Представители нашест пенсионер-
ски клуба от общината събра председател-
ката за лятната екскурзия, която обогати

ежедневието на възрастните хора и сплоти
цялостния колектив от няколкото общински
пенсионерски организации - „Зора” и „Маз-
невска чешмичка” от Лясковец, „Здравец” от
Козаревец, „Вяра” - с. Драгижево, „Надежда”
с.Мерданяи „Златна есен” с. Джулюница.

По случай отбелязването
на 12 август - Международен
ден на младежта, в община
Лясковец бе открита младеж-
ка подвижна читалня, като се
проведе четене на открито
подмотото „Да четем заедно“.
Това е съвместна инициатива
на Община Лясковец и Мла-
дежкия дом във Велико
Търново, в рамките на проект
„Младежки информационно-
консултантски център - Вели-
ко Търново”, финансиран от
Министерство на младежта и
спорта, където
Община Ляско-
вец си партнира
със Сдружение
за младежки
дейности и ини-
циативи „Мла-
дежки дом” гр.
Велико Търно-
во, в рамките на
Националната
програма за
младежта.

В първото
четене на от-
крито за младе-
жи в градЛяско-
вец се включи-
ха заместник
О бл а с т н и я т
управител Николай Петров, председателят
на Общински съвет-Лясковец Даниела
Арабаджиева, ръководителят на проекти
към Община Лясковец Мария Илчева, като
всеки от тях прочете откъс от любими книги
пред събралите семладежи.

Това стана на открито, пред местното чи-
талище, където 30младии по-възрастниляс-
ковчани проявиха интерес и дойдоха да се
включат в четенето.Най-малки участницибя-
ха 5-годишният Христомир и второкласнич-
катаРалица, които бяха придружениот свои-
те баби.Младите същосподелиха своителю-
бими книги с останалите участници, а в края
на проявата всеки можеше да остави своята
книга в специална дървена къщичка на коле-
ла, пригодена като шкаф за съхраняване на
творбите.

Младежката подвижна читалня ще про-
дължи да действа на входа на читалището и
в големия градски парк, където се оформя

подходяща
зона за чете-
не на откри-
то . Прин-
ципът на де-
йствие е все-
ки, който же-
лае да взе-
ма книга за
четене, коя-
то след това
да връщаоб-
ратно и така
книгите да
достигат до
максимален

броймлади читатели.
Организаторите се надяват такъв тип

събития да станат традиция в Лясковец, ка-
то по този начин смятат, чеще успеят да про-
вокират желание у подрастващото поколе-
ние към четене и споделяне на любими кни-
ги чрез подвижната читалня. Голямо предиз-
викателство за партньорите по проекта е в
община Лясковец, чрез книгите да се създа-
де общност от младежи на възраст между 15
и 29 години, които избират да прекарват сво-
бодното си време на открито в четене и спо-
деляне. За следващата си среща четящите
със съдействието на представители от град-
ската библиотека, ще четат освен любими
произведения, същои стихосбирките намла-
ди лясковски поети, които са около 10 на
брой, а организаторите ще ги запознаят и с
почетните граждани на Лясковец - удостое-
ни с почетните титли за своя принос в раз-
лични сферинаобщественияживот.

ПЕНСИОНЕРИТЕ ОТ ЛЯСКОВСКА ОБЩИНА
ПОСЕТИХА ПАНАИРА НА КИСЕЛОТО МЛЯКО

ЛЯСКОВЧАНИ ОТКРИХА

На ХІІІ Национален
Петропавловски събор на
народното творчество,
провел се тази година, са-
модейките от Женския на-
роден хор при мерданско-
то читалище „Развитие
1902”, с ръководител Кра-
симира Колева получиха
заслужено една от най-
престижните награди на
събора - Специалната на-
града на кмета на община
Лясковец, която включва
Диплом, плакет със знака
на националния събор и
парична награда.

Певците от козарев-
ската Група за обработен
фолклор към пенсионер-
ския клуб „Здравец” и читалище „Земеделец-
1899” бяха отличени от престижното жури с
председател акад. Крум Георгиев с Диплом и
удостоени със званието Лауреат на събора.
Друга престижнанаграда козаревските само-
дейци получиха и с участието си в ХVНацио-
наленфолклоренфестивал смеждународно
участие „Искри от миналото - Априлци 2015”.
Групата за обработен фолклор донесе от то-

зи форум сребърен медал и се нареди на по-
четното второ място. Жури с председател
Юлия Цанкова - фолклорист и водещ към
БНР и членове Мариета Аспарухова и Генчо
Генчев, номинираха състава и техния худо-
жествен ръководителАспарух Костов за пре-
стижното участие във вечерния Гала-
концерт на Националния събор. На него при-
зьорите получиха своите отличия имедали.

От месец ноември 2014 г.
в джулюнското ОУ „П.Р.Сла-
вейков” се реализира проект
„Създаване на мултимедий-
на лаборатория за събиране
на база-данни за местния ха-
битат”, който бе финансиран
по Програма за подкрепа на
НПО в България по Финансов
механизъм на Европейското
икономическо пространство.
Проектът е насочен къмпови-
шаване на информираността
по отношение на проблемите
на природната среда и попу-
ляризиранена природното на-
следство чрез проучване на
биоразнообразието по проте-
жението на река Златаришка
(Джулюнска) в землището на село Джулюни-
ца и зоната, включена в Натура 2000 -“Река
Златаришка” BG0000280.

В рамките на осем месеца учениците по-
вишиха познанията си за биологичното раз-
нообразие, участваха в дейности като зале-
сяване и зарибяване, както и в такива,
свързани с опазване и популяризациянабио-
логичното разнообразие в района. Идеята
за проучванията се реализира от училищно-
то настоятелство и създаде ползотворно па-
ртньорство на децата с обществените ин-
ституции и организации, имащипряко значе-
ние за опазване на природното богатство,
местното ловно-рибарско дружество, лесни-
чейското стопанство, родители и жители на
селото.

Финансирането бе на стойност 4 626
eвро, с които се оборудва мултимедийна ла-
боратория, където малките природолюбите-
ли създадоха база данни за значимите хаби-
тати на крайречните горски съобщества от
елши, върби и ясени, както и тревисти мес-
тообитания. От видовете проучиха видрата,
лалугера, сухоземни костенурки, прилепи,
някои видове рибиинасекоми.

Учениците организираха конференции и
кръгли маси, презентираха съвременни еко-
логични и природозащитни проблеми, рабо-
тиха за повишаване на информираността на
местната общност по проблемите за опазва-
нето на околната среда. В началото на 2015
година малките природолюбители дадоха
старт на проучванията в защитената зона,
поставиха къщички за птици край реката и в
училищниядвор.Най-малките ученициизра-

ботиха карти с обитатели на речната систе-
ма, представиха какво са научили за тях и
какво трябва да правим, за да ги запазим от
изчезване. По-големите участници подгот-
виха информационни материали и презен-
тации, с които да представят биологичното
разнообразие в защитената зона. Участни-
ците посадиха и 4 дръвчета в училищния
двор, за които ще се грижат като истински
приятелина природата.

С настъпването на пролетта стартираха
и дейностите на терен в защитената зона по
Натура 2000. Учениците локализираха тери-
торията на защитената зона в землището на
село Джулюница, определиха границите и
поставиха обозначителни табели. Проведе
се експедиция „По пътя на видрата”, в която
децата научихамного интересни подробнос-
ти за обитателката на защитената терито-
рия. Учениците помогнаха и за зарибяване-
то на река Златаришка (Джулюнска), на-
правлявани от компетентните специалисти
от местното Ловно-рибарско дружество.
Еко-празниците са поле за изява на детските
умения - с игрите за разделно събиране на
отпадъци, викторината за рециклирането и
еко-ревюто, децата показаха знания,
сръчност ифантазия.

Проектните дейности приключиха и деца
и ръководители се разделиха с прекрасни
спомени от интересните дейности, реализи-
рани в рамките на проекта.

Проект „Създаване на мултимедийна лаборато-
рия за събиране на база данни за местния хабитат” се
финансира в рамките на Програмата за подкрепа на
НПО в България по финансовия механизъм на Европей-
ското икономическо пространство 2009-2014 г.

ПРИКЛЮЧИХА ЕКОПРОЕКТ

Програма за подкрепа на неправителствените организации в България

по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

www.ngogrants.bg

МЛАДЕЖКА ПОДВИЖНА ЧИТАЛНЯ
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Община Лясковец приключи изпълнени-
ето на три проекта, финансирани по мярка
321 „Основни услуги за населението и ико-
номиката в селските райони” отСтратегия за
местно развитие наМестна инициативна гру-
па „Лясковец - Стражица”, с финансиране от
Програма за развитие на селските райони. В
резултат на реализирания проект „Създава-
не на съвременни условия за спорт, отдих и
рекреация на активните младежи и жители
наОбщинаЛясковец” са изграденидве спор-
тни игрища в двете начални училища в град
Лясковец, като изцяло са обновени условия-
та за спорт и провеждане на часове пофизи-
ческо възпитание. В село Козаревец е изгра-
дена нова многофункционална спортна пло-
щадка, предлагаща възможности зафутбол,
баскетбол, хандбал, тенис и волейбол. В
рамките на проекта е изградено и осветле-
ние на мултифункционалната площадка, ка-
то жителите на селотомогат да спортуват и в
по-късните часове. С изцяло нова детска
площадка се сдоби и село Добри дял, къде-
то е завършена зона за отдих и за игра на де-
цата. Площадката предлага съвременни
условия за отдих намладитежителина село-
то, като включва парково оборудване - бе-
седка и пейки, комбинирано детско съоръ-
жение и въртележка, зона за тенис на маса
на открито. Общата стойност на проект
„Създаване на съвременни условия за
спорт, отдих и рекреация на активните мла-
дежи и жители на Община Лясковец” е 154
332лева, като строително-монтажните рабо-
ти са извършени от фирма „Декра строй“ гр.
Русе.

Вторият проект на обща стойност 82 200
лева „Изграждане на центрове за отдих, сво-
бодно време и спорт в селата Драгижево и
Мерданя“ също допринесе за създаване на
съвременни условия за спорт и отдих и подо-
бряване качеството на живот в две от селата
на община Лясковец. В резултат на проекта
в село Мерданя е изграден комплексен

център за културни и спортни
дейности на открито, като
строителството включва вер-
тикална планировка, изграж-
дане на спортно игрище с дре-
нирана тревна настилка, ме-
тална ограда, монтиране на
метални врати за футбол, из-
граждане на площадка за сце-
на на открито. С реализация-
та на проекта село Мерданя
се сдоби със съвременни
условия за провежданена кул-
турни и спортни мероприятия,
които да насърчатмладото на-
селение да участва активно в
културния живот на община-
та. В село Драгижево е изгра-
ден център за отдих и спорт, в

непосредствена близост до читалището, ка-
то спортно-рекреационната зона разполага
с игрище за бадмингтон и площадка за фит-
нес на открито. В рамките на проекта са
оформениалеи, зона за отдих смасички и на-
вес, както и е монтирано парково оборудва-
не идекоративна ограда.

Третият проект на община Лясковец
включва рехабилитация и благоусторяване
на детски площадки, като е включено из-
граждането на две нови детски площадки на
обща стойност 45 785 лева. Благодарение
на проекта бе изградена съвременна детска
площадка в гъсто населенрайон на градЛяс-
ковец, предлагаща възможности за игра на
деца до 3 години и зона за деца от 3 до 12- го-
дишна възраст. Като част от строителството
са изградениалеи, декоративна ограда, мон-
тирани са детски съоръжения, ударопо-
глъщаща настилка и парково оборудване.
Втората площадка е разположена в цен-
тралната част на град Лясковец, където в
междублоково пространство е изградена
площадка за игра за деца от 3 до 12-годишна
възраст.

Според Мария Илчева, ръководител на
реализираните проекти, благодарение на по-
лученотофинансиране отМестната инициа-
тивна група „Лясковец - Стражица“, общин-
ската администрация има възможност да из-
пълни значителна част от заложените цели в
общинския план за развитие, особено по от-
ношение подобряване на спортната ин-
фраструктура и условията за отдих и рекре-
ация в населените места на общината.
„През новия програмен период разчитаме да
продължим активната дейност на Местната
инициативна група „Лясковец - Стражица“,
чрез разширяване на източниците нафинан-
сиране по линия на водено от общността
местно развитие, като едновременно с това
ще имаме достъп и до многофондово фи-
нансиране”, споделяИлчева.

В община Лясковец приключи изпълне-
нието на строително-ремонтните работи по
сградата на уникалния за регионаМузей на
гурбетчийското градинарство. Проектът
„Ремонт на Музей на гурбетчийското гради-
нарство, като сграда сместно културно зна-
чение в град Лясковец“ е на обща стойност
71 958 лева, финансиран по мярка 322
„Обновяване иразвитие на населенитемес-
та” отСтратегия заместно развитие наМес-
тната инициативна група „Лясковец - Стра-
жица”, с финансиране от Програма за раз-
витие на селските райони. В резултат на ре-
ализираните дейности по проекта е из-
вършена реконструкция на историческата
сграда, като изцяло е ремонтиран покривът
на експозиционните зали, извършен е ре-
монт на външните фасади на сградата, об-
работка с консервиращ лак на дървените
елементи, монтаж на отводнителна инста-
лация. Освен външният ремонт на сграда-
та, изцяло са обновени изложбените поме-
щения, като е направен монтаж на нови
осветителни тела на експозиционните вит-
рини. След проведена обществена по-
ръчка за изпълнител на обекта, бе избрана
фирма „Жилстрой 96“ ООД гр. Велико
Търново, като строително-ремонтните ра-
боти бяха изпълнени в срок от 60 дни. Тъй
като сградата е паметник на културата от
местно значение, за възстановяване на ори-
гиналния вид и интериор, са използвани
специални реставрационни технологии и
материали.

Според Мария Илчева, ръководител на

проекта, с осигурените средства поПрогра-
мата за развитие на селските райони, общи-
на Лясковец успя да съхрани най-важния
културен обект, като едновременно с това
са създадени по-благоприятни условия за
представяне историята на гурбетчийското
градинарство за граждани, гости и туристи
на град Лясковец, както и за съхраняване
на експонатите. Реконструкцията на сгра-
дата е и първата стъпка към реализиране
на дългогодишните амбиции на местната
администрация да превърне действащата
музейна сбирка в общински музей и да раз-
нообрази културния продукт на региона.

Само за последните четири години вМу-
зея на гурбетчийското градинарство са ин-
вестирани над 150 000 лева по различни
проекти. От общинска администрация при-
помнят, че в началото на тази годинабереа-
лизиран проект за развитие на нови турис-
тически атракции към Музей на гурбетчий-
ското градинарство, като бе изградена де-
густационна зала задемонстриране намес-
тното винарно и културно богатство на Ляс-
ковец.През 2013 в рамките на проекта „Кар-
винг фестивал”, бе извършена реконструк-
ция на дворното пространство, като бе
възстановена изложбената площ на откри-
то, а градинарското колело бе превърнато в
действаща атракция за туристите. В Ляско-
вец очакват и повече туристи като част от
общия туристически продукт Елена - Ляско-
вец - Златарица, който привлича с докосва-
не домагията набългарските традициии за-
лага на кулинарното богатство на региона.

ОСЕМ НОВИ ОБЕКТА ЗА СПОРТ И
ОТДИХ ИЗГРАДИ ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

МУЗЕЯТ НА ГРАДИНАРСТВОТО

Весело и безгрижно пре-
мина лятната ваканция за де-
цата от лясковското НУ „Цани
Гинчев”. Лятна училищна зани-
малня организираха учители-
те от школото, като тази фор-
ма на летни занятия с деца и
ученици се провежда за пръв
път на територията на общи-
на Лясковец. В нея се включи-
ха 32 деца от трите детски гра-
дини в града и 27 ученици от
началното училище. Всеот-
дайно и с много любов, учите-
лите работиха с малчуганите.
Те разнообразиха ежедневие-
то им чрез различни дейности
като игри и спорт на открито,
творчески занимания, изобра-
зителнои приложноизкуство, гледане налю-
бими детски филмчета, четене и драматизи-
ране на приказки и др. Много от времето, де-
цата посветиха на музикалното и танцовото
изкуство.

По време на занятията учениците учас-
тваха в три празника. Много изненади и при-
ятни емоции имдонесеДенят на детето, а на
24 юни пред родителите си те пресъздадоха
поредицата ритуали, свързани с Еньовден.
В последния ден, с много песни и танци за-
криха училищнаталятна занималня.

Едномесечният престой в училище, по-
могна на бъдещите първокласници да опоз-
наят училищната среда и бъдещите си учи-
тели, да създадат много нови приятелства с
по-големите ученици, с коитоще се срещнат
с прекрачване прага на училището на 15 сеп-
тември.

Не по-малко доволни бяха и родителите
на децата. Те разказаха, че децата им са по-
сещавали училището с много ентусиазъм.
„Благодаря на целия педагогически екип за
грижите към децата и за това, че към всяко
дете се подхожда с много търпение и любов.
Беше уникално - всеки ден се предлагаха
различни игри и занимания. Учителите на-
правиха така, че наистина децата да се чу-
встват много специални - можещи и знае-
щи”, казва Мария Тодорова. Други родители
споделиха също, че занималнята ебиламно-

го полезна за работещите родители, че раз-
нообразните творчески и спортни дейности,
в които децата са се включили, са им дали
възможност да общуват помежду си и да се
опознаят. Наталия Иванова пък изрази мне-
ние, че това е единмного успешенпроект, за-
щото лятната занималня е оползотворила
ваканционното време на децата добре. „Мо-
га да кажа най-доброто, както за лятната за-
нималня, така и за училище „Цани Гинчев” и
учителите, които бяха много всеотдайни и
добри с децата ни. По време на тези посеще-
ния в училище, нашите палавници се зареж-
даха само с положителни емоции и научиха
много, което ще им бъде от полза занапред”,
заяви същоблагодарнамайка на първоклас-
ник. Друг родител пък отбеляза, че идеята за
провеждане на лятната занималня е помощ
и спокойствие за тях, защото децата им през
деня са на сигурно и добро място и в ръцете
на добри специалисти, че благодарение на
учителите, наред със заниманията и игрите,
малчуганите - бъдещи първолаци, успешно
са преминали прехода от детската градина
къмначалното училище.

Всички родители препоръчват училищ-
ната лятна занималня да се превърне в тра-
диция. Те вярват, че в игри, творчество и уче-
не, децата разгръщат пълноценно своя по-
тенциалиоткриват своето призвание.

ЛЯТНА ЗАНИМАЛНЯ СЪБРА 60 ДЕЦА
ЗА ИГРИ, ТВОРЧЕСТВО И ЗАБАВЛЕНИЯ

Община Лясковец получи финансиране
за новомодерно оборудване наДомашен со-
циален патронаж от Фонд „Социална закри-
ла“ към Министерство на труда и социална-
та политика

Фонд „Социална закрила” към Министе-
рство на труда и социалната политика одоб-
ри финансиране в размер на 20 763 лева за
проект „Подобряване на материалната база
на Домашен социален патронаж в община
Лясковец за пълноценно социално включва-
не“. В община Лясковец вече очакват дос-
тавката на новото енергоефективно оборуд-
ване, което включва професионална елек-
трическа печка, професионална пекарна на
2 нива, хладилни шкафове, фризери и кар-
тофобелачка.

В кухненския блок на Домашен социален
патронаж всекидневно се приготвя храна за
общо150 човека - абонатите наДомашен со-
циален патронаж на територията на всички
населени места от общината, както и за по-

требителите на Дневен център за възрастни
хора и ползвателите на Обществена трапе-
зария. В момента кухненският блок на Дома-
шен социален патронажеангажиран и с при-
готвяне на топъл обяд на 44 човека, от най-
бедните семейства на територията на общи-
на Лясковец по проект „Осигуряване на
топъл обяд в община Лясковец“ по Опера-
тивна програма за храни и/или основномате-
риално подпомагане от Фонда за европей-
ско подпомагане на най-нуждаещите се ли-
ца вБългария.

Проектът е разработен в отговор на
острата нужда от подмяна на остарялото и
амортизирано оборудване, с оглед на пови-
шените изисквания към кухненския блок на
Домашен социален патронаж за обслужване
на по-голям брой потребители, както и по-
стигане на ефективност на разходите за
електроенергия, чрез осигуряване на ново
енергоефективно оборудване, отговарящо

ДОМАШНИЯТ СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ПОЛУЧАВА

Е ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН

МОДЕРНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ

на стр. 4
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e-mail:  obshtina@lyaskovets.net , www.lyaskovets.netweb:

Издава Община Лясковец
разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

Пенсионерски клуб
„Мазневска чешмичка” в
Лясковец отпразнува своя
20-годишен юбилей. За
тържеството на възрас-
тните хора се събрахамно-
го гости, сред които народ-
ният представител Клав-
дия Ганчева, кметът на об-
щината д-р Ивелина Гецо-
ва, председателят на мес-
тния парламент Даниела
Арабаджиева, председа-
телят на съюза на пенсио-
нерите Калина Цацова,
председателите на всички
пенсионерски клубове от
общината и основния спон-
сор на празника - управи-
телят на "Димитров-Поли-
М". Настоящият председател на клуба Сий-
ка Камбурова откри празника с обширендок-
лад за създаването и дейността на пенсио-
нерската формация през 20-те години
съществуване. Пръв поздрав към възрас-
тните хора отправиха деца от НУ "Никола
Козлев", рецитирайки стихове в чест на
възрастните си приятели.От няколко години
между поколенията се осъществява трайна
дружеска връзка и доказателство за това е
фактът, че всеки празник ученици и пенсио-
нери организират и отбелязват заедно.
След специалните пожелания надецата, по-
следва цяла поредица от поздрави, куп цве-
тя и подаръци. Депутатът от ГЕРБ Клавдия
Ганчева поздрави присъстващите и връчи
на председателя парична сума за закупува-

нето на необходимите за клубната зала сто-
лове, а кметът д-р Гецова вплете в сърдеч-
ния си поздрав и пожелание за топлина, под-
насяйки своя "топъл" подарък - нова камина
за студените зимни месеци. Фойерверки и
20 свещички горяха в празничния подарък
на Сладкарска къща "Деметра", а веселия
пламък в душите и доброто настроение на
всички подпалиха с изпълненията си дома-
кините от певческата група "Росна китка".
Преди пенсионерите да разрежат празнич-
ната си торта, председателят на клуба
връчи на най-изявените и активно работе-
щи членове грамоти за техния ежедневен
принос в обогатяването на културния живот
на организацията.

Имената на около 30 ентусиасти изброи

Сийка Камбурова, поднасяйки своята благо-
дарност към тях за неуморния им труд и же-
ланието им за изява. Тя припомни обаче
пред присъстващите и неоспоримите заслу-
ги на предшествениците, създали преди 20
години пенсионерски клуб "Мазневска чеш-
мичка". Това се случва на 10 май 1995 годи-
на, като основател и председател в про-
дължение на 15 години е Петко Габровски.
Заедно с него инициатори и първоучредите-
ли са Стефка и Бояна Койнакови, Вълослав
Стратев и тогавашният кмет Христофор Ка-
лянджиев. В клуба първоначално са члену-
вали 58 души, а днес броят им е нарастнал
двойно - 130. От 2009 година до днес пред-
седател на клуба е Камбурова, като нейна
най-голяма заслуга е създаването на пев-
ческа група, каквато до тогава не е същес-
твувала. Първоначален ръководител на ВГ
"Росна китка" е Стоянка Хлестева, а днес тя
се ръководиотЖивкаСтоименова. За пет го-
дини съставът професионално израства и
днес е намного добро певческо ниво.Не спи-
рат участията в различни национални фес-
тивали, събори и общински изяви, а резул-
татите са редица награди и признанието на
публиката.С помощтанадарителии общин-
ското ръководство съставът има и подходя-
щи народни носии. Самодейките са и пер-
фектни кулинарки и се включват редовно и в
местните и извънобщински кулинарни над-
превари. Групата работи напоследък с мла-
дия фолклорист и пазител на традициите
Петър Георгиев, който подкрепя певиците и
ги насочва в амбициите им за обогатяване
на репертоара иразширяване полето за изя-
вите.

През последните години все повече на-
раства броят на възрастните, желаещи да
членуват в клуба. С това нараства и необхо-
димостта от разширяване на помещението,
в което хората от третата възраст намират
блага дума и разтуха. В началото на 2013 го-
дина клубът беше разширен, освежен, на-
правена бе и нова подова настилка,
вътрешно интериорно подобрение, декора-
тивна украса, старинен битов кът, табло със
снимков архив и сбирка на наградите и отли-
чията на певческия състав. Това стана с по-
мощта на общинското ръководство, спонсо-
ри и безвъзмездния труд на Борис Балджи-
ев, Георги Стефанов, Георги Кондев, Антон
Стоянов и други. Голяма заслуга за развити-
ето на многообразните дейности в клуба
има и дългогодишният уредник Зоя Милу-
шева, както и учителката Кремена Енчева,
която гради успешно моста между поколе-
нията. Енчева и нейните възпитаници из-
учават обичаите, съпътстващи празници ка-
то Бъдни вечер, Коледа, Трифон Зарезан,
Сирни Заговезни, Великден, Еньовден и Ни-
кулден и това става, благодарение опита на
възрастните баби и дядовци. В съвместни
инициативи с хората от третата възраст, мла-
дите краеведи от клуб „Родолюбие” с научен
ръководител Марийка Давидова, също реа-
лизират успешно своята изследователска
дейност в областта на етнографията, исто-
рията и краеведството. Успешно е сътруд-
ничеството на пенсионерите и с общинския
социален патронаж и червенокръстката
организация в благотворителните дела по
светлите християнски празнициКоледаиВе-
ликден.

,

ПЕНСИОНЕРИТЕ ОТ „МАЗНЕВСКА ЧЕШМИЧКА” ЧЕСТВАХА 20 ГОДИНИ КЛУБ

За всички преминаващи през
община Лясковец не са изненада
новостроящите се обекти, които
посрещат на входа откъм глав-
ния пътСофия - Варна, както и по
околовръстното шосе на града и
връзката със съседната община -
Горна Оряховица. В края на 2014
година започна мащабна инвес-
тиция за изграждане на съвре-
менна логистична база - склад за
търговия на едро с безалкохолни
и алкохолни напитки и други про-
дукти, с капацитет 70 работни
места. Инвеститор е компанията
„Тодор Дамянов - МД“ ООД, като
вече са завършени пътна връзка
и довеждаща инфраструктура
към обекта. На застроена площ от 4300 кв.м.
предстои да заработи новата складова база,
която включва три корпуса метално хале и
обслужващиблокове.

Една от най-динамично развиващите се
местни компании - „Го грил“ ООД, която из-
гради производствена база на входа на град
Лясковец, продължава да разширява инвес-
тицията си, като в момента строи автомивка
със складова част върху застроена площ от
236 кв. м. Инвеститорите вече са закупили и
съседен парцел, където предстои изгражда-
нето на промишлена сграда с администра-
тивна част до 50 работни места. Друга нова
инвестиция на околовръстнотошосе на Ляс-
ковец е производствена и складова сграда
за електрически материали, включваща два
склада и една работилница за студена обра-

ботка на метали. Инвеститор е местната
фирма „Йовевелектрик“, която разширява
собственото си производство и планира да
разкрие 5 нови работниместа.

Не стихва и инвестиционния интерес към
село Козаревец, където вече се изгражда
цех за преобразуване на пластмасови бу-
тилки в пелети за текстилната промишле-
ност. Инвеститори са двама английски граж-
дани, които чрез регистрирано в България
дружество, планират да рециклират плас-
тмасови бутилки в текстилни влакна. Инова-
тивното производство ще е разположено в
промишлената зона на селото в съществу-
ваща производствена база със застроена
площ 437 кв.м. С чужди инвестиции от Хо-
ландия в село Мерданя пък се изгражда ра-
ботилница за авторемонтни дейности.

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ СЕ РАДВА НА НЕСТИХВАЩ ИНВЕСТИТОРСКИ ИНТЕРЕС

Празникът-събор на
Добри дял се отбелязва
на светлия християнски
празник Успение Богоро-
дично още от началото на
ХХ век и така и до днес. По
традиция се колят агнета
и сутринта се занасят в
църковния храм да се от-
четат като курбан за здра-
ве, така е било в минало-
то, така и сега съвремен-
ните жители на селото па-
зят и тачат обичая.

Тази година, навръх 15
август, който е празник и
на добридялския църко-
вен храм „Успение Бого-
родично”, кметицата на се-
лото Виолета Райкова,
стори курбан за здраве и благоденствие на
всички, живущи в Добри дял. Идеята й е да
се спази завещаното от дедите.

Две агнета, закупени със средства от об-
щината, бяха принесени като курбан с мо-
литви за здраве и благоденствие по време
на празничния водосвет, а след това бяха
раздадени на хората от селото с ниско соци-
ално положение. „Искашеми се на ощепове-
че хора да раздадем от курбана, но все пак
посетихме всички самотни и болни хора,
поднесохме порция топъл обяд и от това се
чувствам силно удовлетворена, защото ви-
дях радост в очите на хората, чух благода-
рствени думи, че на този свят ден, някой се

е сетил за
тях. Сама си
о р г а н и з и-

рах подготовката по-отрано, за да не при-
теснявам никого. Моето семейство ми по-
могна много, за да се справя. Надявам се,
че това, което сторих, зарадва нуждаещите
се и моето внимание към тях донесе радост,
както на тях, така и на мен самата”, сподели
доволна от доброто дело добридялската
кметица.

Вечерта преди празника, пред читали-
щето в селото, ЕТ „Краси - 87 - КрасимирНи-
колов”, подпомогнат от кметството, се беше
погрижил с песни и танци, добридялчани да
посрещнат празника. „Дай боже здраве да е
и занапред да посрещаме празници и дел-
ници! Добрите инициативи трябвада се под-
крепят и оценяват!” - това си пожелахажите-
лите, празнувайки заедно за поредна годи-
наУспение наПресветаБогородица.

В ДОБРИ ДЯЛ С КУРБАН
ПОЧЕТОХА ПРАЗНИКА НА СЕЛОТО

Върху разгърната площ от 321 кв.м. пред-
стои да се завърши метално хале и да зара-
боти съвременен автосервиз.

Общинската администрация в Лясковец
е широко отворена за всички инвеститори,
които искат да развиват дейност и да създа-
ват работни места на територията на общи-

ната. Освен отличното местоположение и
добрата инфраструктура, от огромно значе-
ние за бизнеса са административното об-
служване, което предлага общината и
възможностите за достъп до финансиране
за частния сектор чрезМестната инициатив-
на група „Лясковец -Стражица“.

ДОМАШНИЯТ СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ПОЛУЧАВА...
на българските и европейските стандарти.
Състоянието на остарялото оборудване на-
лага ежемесечни ремонти, като честите по-
вреди нарушават режима на работа и навре-
менното приготвяне на храната, както и безо-
пасното съхранение на хранителните про-
дукти. С реализацията на проектното пред-
ложение, община Лясковец поставя в при-
оритет социалните услуги в общността, като
по този начин ще създаде условия за пови-

шаване качеството на живот и социално
включване на хората с увреждания и самот-
ноживеещите възрастни хора.

Договорът зафинансиране на проекта бе-
ше подписан на 3 юли 2015 г. от кмета на об-
щина Лясковец д-р Гецова, като общата му
стойност е в размер на 20 763 лева, от които
18 483 лева са предоставени от фонд „Соци-
ална закрила”, а собственото участие е в раз-
мер на 2 280 лв. Проектът следва да бъде
приключендо края на октомври2015 година.
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