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Гордеем се с миналото - живеем за бъдещето!
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Общинският бюд-
жет е основния ин-
струмент, чрез който
се реализира полити-
ката на управление и
поетите ангажименти.
И колкото е по-ба-
лансиран, толкова по-
стабилна е и Община-
та. Това го показаха и

отчетите за изминалите три години от
мандата, които завършваха без нераз-
платени разходии задълженияи с пред-

Приет е бюджет 2007
ходниостатъци.

За четвърта поредна година бюд-
жетът на Община Лясковец бележи
ръст в сравнение с предходния. При
рамка на бюджета 3 926 820 лв. за 2006
г. за 2007 г. тя е 4 349 136 лв, т.е. с
10.75%вповече.

Заделегираните от държаватадей-
ности (издръжка на учебни заведения,

На 12 февруари Общински съвет -
Лясковец проведе извънредно заседа-
ние за приемане бюджета на Община
Лясковец за 2007 година.

заплати, осигуровки и др.) са утвърде-
ни със Закона за държавния бюджет на
Р България за 2007 г. финансови сре-
дства в размер на 2 194 179 лв., които
са завишени с 4.8%в сравнение с 2006.

Местните приходи общо са 2 154
957лв., като ръста при тях е 17.53%, ко-
ето се дължи на по-добрата събирае-
мост наместните данъции такси от спе-
циалистите в звено "МДТ"

Капиталовите разходи за 2007 г. са
1 096 665 лв. при 290 842 лв. за 2006 г.
Предвидени са средства за текущ ре-
монт на учебни и детски заведения, за
пътни и тротоарни настилки, както и за
ВиКмрежив населенитеместа отОбщи-
ната. Особено внимание е отделено за
основния ремонт на ВиК мрежите,

пътното платно и тротоарните настил-
ки на ул. "В.Левски" като основна пътна
артерия в Лясковец. За целта са заде-
лени 655 500 лв. от местния бюджет и е
внесен проект за външнофинансиране
на стойност 1 984 088лв.

Обезпечен е с финансови сре-
дства и културният календар на Общи-
ната. През настоящата година пред-
стои да се проведе за девети път Пет-
ропавловският събор на народното
творчество.

Като цяло бюджет 2007 осигурява
нормално функциониране на всички
звена на бюджетна издръжка. Строгата
финансова дисциплина, разумното и
целесъобразно разходване на финан-
совите средства гарантират това.

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ Е ОТВОРЕНА КЪМ СМЕЛИТЕ ИНВЕСТИЦИИ
/интервю с мениджърът на “Рапид ойл индустри”, Драгомир Гайдаров/

Преди малко повече от година край
Козаревец започна реализацията на про-
екта за изграждане на завод за произво-
дство на органични масла и биодизел.
Мениджърът на фирмата Драгомир Гай-
даров бе любезен да отговори на наши
въпроси.

Козаревец се намира до
първокласен път и ж. п. линия. А като до-
бавим изключително доброто партньо-
рство на общинска администрацияи вник-
ване в същността на инвестиционното
начинание, разбираемо е защо закупих-
ме този общински парцел от 30 дка. Като
процедура нито един срок не бе просро-
чен от страна на администрацията. От
инвестиционното предложение до гласу-
ването в Общински съвет изминаха само
90 дни. Обяснявам си този феномен с
факта, че кметският екип наОбщина Ляс-
ковец е изцяло обърнат към смелите ин-
вестиционни идеи и безрезервно ги под-
крепя.

Защо се ориентирахте точно към
това село?

Имате ли проблем с работната си-

ла?

Ако е вярно, че слънчогледът и
рапицата ще са основна суровина, ня-
ма ли да се стигне до нелоялна конку-
ренция с дветефабрики за олио, които
работят на територията на Община
Лясковец?

Откъде е доставено оборудване-
то?

Ще има ли вредни отпадъци от то-
ва производство?

В общината има скрит потенциал -
това са хората на възраст между 45 и 50
години. Те са отлични механици и елек-
тротехници и ние се възползваме от тех-
ните умения. Предвиждаме в "Рапид ойл
индустри" да се разкрият 32 нови работ-
ни места при трисменен режим на рабо-
та.

В региона от Свищов до
Търговище има доста суровинен потен-
циал. А колкото домасленитефабрики - с
тях винаги ще си партнираме в положи-
телна насока.

Част от техниката е от Испания, Ита-
лия, Белгия, но имамедоставки и от вели-
котърновската фирма "М-инженеринг" -
ООД, от "Балкани" -АД, Бургас идр.

Не и в това жителите

на село Козаревец ще
имат възможност много
скоро да се убедят. В
края на май заводът ще
бъде пуснат в пробна
експлоатация, като този
експериментален пери-
одще трае около 60 дни.
На първо време ще про-
извеждаме по 30 тона
биодизел на деноно-
щие. А специалистите
знаят, че един тон биого-
риво спестява изпраща-
нето на три тона въгле-
роден диоксид в атмос-
ферата. "Рапид ойл ин-
дустри" ешестият поред
завод за биогориво и то-

изведен от петролните продукти. До 2007
г. в страната ни трябва 5% от употребява-
ните горива да са на биооснова. За да се
стимулира производството на биодизел,
той няма да има акциз. Това предопреде-
ля и по-атрактивнатамуцена.

ва е реалният принос на България за на-
маляване на вредните емисии, които раз-
ширяват озоноватадупка.

Предполага се, че тя ще е много
по-ниска, спрямо цената на дизела, про-

Досега нищо не споменахте за це-
ната?

Доволен съмот 2006 г., защотодос-
та бе направено в селото ни – нов тро-
тоар по улица “Славяни”, бетонова на-
стилка на ул.”Кооперативна”, а една
от най-калните улици е заскалена, из-
граден е отводнителен канал по ул.
“Крайречна” и мн. др., казва кметът на
КозаревецП.Парашкевов.

През тази година в общинския бюд-
жет са предвидени средства за благо-
устрояване на улиците “Опълченска”,
“Младост”, “Янтра”, също така е пред-
виден и ремонт на кметството и събле-
калните на стадиона. По проект “Кра-
сива България” се очаква да започне
освежаването нафасадата на местно-
то читалище “Земеделец-1899”. Ще се
направи и всичко възможно да бъдат
запълнени и изкърпени съществува-

"В СЕЛОТО НИ СЕ РЕАЛИЗИРАТ ВНУШИТЕЛНИ ПРОЕКТИ",
казва Кметът на Козаревец - Парашкев Парашкевов

щите дупки по настилката на уличната
мрежа. Младият кмет смята, че няма
никакъв секрет при решаване пробле-
мите на селото: “Участвам в заседани-
ята на постоянните комисии на
Общински съвет и там правя предло-
женията си, които обективно се об-
съждат. Така в много от случаите успя-
вам да се аргументирам и проблемите
се решават.”

“Селото има бъдеще”, подсказва
кметът, защото факт е, че почти няма
празна къща и когато дойдат гражда-
ни, търсещи да закупят имот, трудно
намират.” Парашкевов ги насочвал в
съседните Джулюница и Добри дял,
където има достатъчно къщи за про-
дан, но получавал все един и същи от-
говор: “Харесва ни вашето село, защо-
то в него имаживот”.

В Козаревец редовно идват слу-
жители от всички звена на общинска
администрация, които обслужват жи-
телите. Хората остават доволни, че не
им се налага често да ходят до общин-
ския информационенцентър.

През 2007 година, освен пускане-
то на завода за производство на орга-
нични масла и биодизел, ще стартира
също и изграждането на природния
парк “Попенец”, който ще обхваща със
своето разположение площ от 1000
дка., “Аркус строй" ЕАД ще реализира
този внушителен проект.

В Козаревец живееят близо 1000
души и всички са съпричастни към кул-
турния и спортния живот на селото. На
представленията на местната теат-
рална трупа салонът винаги е пълен.
Публиката в Кесарево, Джулюница,

Лясковец и Добри дял също винаги
възторжено е аплодирала изпълните-
лите на пиесата “Нашенци”. “Просеш-
ко приключение” е другата постановка
с гост- режисьор Стефка Петрова. По
театралното изкуство са се запалили
и децата от селото и в подготовката на
премиерата “Пепеляшка” са взели
участие 22 –ма ученици. Доста ориги-
нален е и плакатът, приканващ желае-
щите да видят постановката, при-
зивът е: “По лев за малки и големи, по
пет – за бизнесмени”.

“Не мога да се оплача от местните
предприемачи. Те не отказват да спон-
сорират всички добри начинания”, до-
пълва картината кметът П. Парашке-
вов.

Хората не са забравили завеща-
ната от деди и прадеди традиция – ви-
наги с всеотдаен труд са съграждали
нещо за доброто на селото. Още мина-
лата година конярското дружество за-
почна строеж на чешма за водопой на
животните от селото. Досега са събра-
ни 500 лв., за изграждането й е вложен
и доста доброволен труд. Чешмата ще
бъде завършена тази година.

Празнувахме Трифон Зарезан
По инициатива на Община Ляско-

вец, “Лясковски лозя” АД и читалище
“Напредък – 1870” тържествено бе от-
белязан Трифон Зарезан – празникът
на лозарите и винопроизводителите.
По традиция в нашия градДенят нало-

заря и винаря се отбелязва всяка го-
дина с конкурс за най-хубаво домаш-
но вино, празничен концерт, народно
веселие на площад “Възраждане” и
ритуално зарязване налозята.

На 13 февруари конкурсът “Най-
хубаво домашно вино” се проведе в
Музея на градинарството. За пръв
път освен червени бяха включени и
бели вина . Право на участие в кон-
курса имаха, кактожителите на общи-
на Лясковец, така и на Горна Оряхо-
вица.

Оценявани бяха 48 на брой вина,
от които 39 червени и 9 бели. Компе-
тентна комисия от сомелиери, с пред-
седател инж. Свилен Георгиев дегус-
тира качествата им.

На І място за най-хубаво бяло до-
машно вино се класира Ангел Кача-
маков със своя сливенски мискет. На
ІІ място е виното на Ангел Димитров
Иванов. Трето място журито отреди
наКрасимирБороджиев от ГорнаОря-
ховица.

Червеното вино на Стефан Стоя-
нов бе номинирано на първо място.
Тодор Дюлгеров от Драгижево грабна
наградата за второто място. Трето
място бе присъдено на двама учас-
тници–АсенНиков иПетьоХрулев.

В навечерието на празника на-
градите на победителите бяха връче-

ни от Кмета наОбщина Лясковец инж.
Димитър Дервишев на празничния
концерт в читалище “Напредък-
1870”. Детски танцов състав “Дъга”, с
ръководител Йордан Зангов, балет-
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Г О Д И Ш Н И Н А О Т Г И Б Е Л Т А Н А

АПОСТОЛА.

НА 9-ти ФЕВРУАРИ

60 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА МОСКО

МОСКОВ.

В ЛЯСКОВЕЦ ВРАТИ ОТВОРИ НОВА

АПТЕКА.

НА 15-ти ФЕВРУАРИ

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ.

НА 9-ти МАРТ

ОТ 1-ви ДО 15 МАРТ

ОТ 1-ви МАРТ ДО 30 АПРИЛ

Община Лясковец и Комитет "Ва-
силЛевски", организираха честване на 19фев-
руари. Тържественият ритуал се състоя пред
паметната плоча на Апостола в Лясковец. Сти-
хове, посветени на йеродякона рецитира уче-
ник от СОУ "М. Райкович". Отец Ангел отслужи
панахида, а слово за живота и делото на Лев-
ски произнесеД. Байчев.

Положени бяха венци и цветя от кмета на
общината инж. Димитър Дервишев, от името
на председателя на Общински съвет, от коми-
тет "В. Левски", представители на партии и
организации, училищаи граждани.

се навършиха8 годи-
ни, откакто нашите медицински сестри са за-
творени зад решетките в Джудейда, далеч от
родината си. Осъдени са на смърт чрез раз-
стрел през 2004 г. За втори пореден път на 19
декември 2006 г. те чуха произнасянето на
смъртните си присъди.

ОбщинаЛясковец на този ден отново при-
зова всички да подкрепят Валя, Валентина,
Кристияна, Нася, Снежана и Ашраф. Бяха оси-
гурени за гражданите трикольорниленти с над-
пис "Не сте сами". За здраве и спасение на ме-
диците свещениците отслужиха благослов в
местните църкви.

Община Лясковец, ТД "Янтра-
1915", ТД "Трапезица-1902" организираха на
12 февруари отбелязване на 60 - годишнина-
та от смъртта наМоскоМосков - историк, крае-
вед, учредител на Българския туристически
съюз, ТД "Трапезица-1902" и на ТД "Янтра-
1915".

В залата на общината слово за живота и
дейността на М. Москов произнесе председа-
теля на ТД "Янтра1915" - г-н Балджиев. След
това бяха поднесени цветя на паметната пло-
ча предроднатаму къща.

Откриха още една аптека в Ляско-
вец. Тя се намира в сградата на Медицински
център І в непосредствена близост до лекар-
ските кабинети. Аптека "Медеа" работи със
Здравната каса и доставя лекарства по домо-
вете на гражданите, издава се и клиентска кар-
та, чрез която се ползват преференции.
Аптеката е собственост на Юлия и Красимир
Падареви.

с проведе общин-
ски участваха

отбори от СОУ "М.Райкович", Ляс-
ковец иОУ "Ив.Вазов", Добридял.Победители
в състезанието са учениците отДобридял, кои-
то се класираха за участие в Областния кръг.
Кметът на Община Лясковец, инж. Д. Дерви-
шев, връчи предметни награди на отбора-
победител.

е празникът на манастира
"Св. Четиридесетмъченици" вМерданя. На то-
зи ден идват боголюбиви люде от близо и да-
леч, за да спазят традицията и да сторят
дълбок поклон в Божия храм. След водосвета
и празничната литургия, ще има скромна тра-
пеза за миряните, почели с присъствието си
достолепната обител.

селскостопанските
производители могат да подават заявление за
кандидатстване за евросубсидиите, които се
предполага, чещебъдатмежду 10-12 лв/дка.

От 15-ти до 31 март производителите
също могат да подават заявления зафинанси-
ране, но за всеки просроченден субсидията им
ще бъде намалявана с един процент. След 31
март заявления нямада се приемат.

гражданите
, които заплатят местните данъци и такси, ще
могат да ползват 5% отстъпка. Ако сумите не
се издължат в този срок, те ще се заплащат в
пъленразмер.
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кръг на Ученически игри, в който

волейболни

гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
e-mail: obshtina@lyaskovets.net , www.lyaskovets.netweb:

на школа “Ритъм”, състав за стари
градски песни “Белиружи”, женски на-
роден хор, с. Мерданя и народен хор
при читалището в Драгижево със сво-
ите изпълнения поздравиха лозари-
те и винарите.

Всеобщото веселие на 14 февру-
ари започна на площада с водосвет
за здраве и берекет, отслужен от отец
Богдан. Кметът на Община Лясковец
поздрави всички лясковчани и им по-
жела берекет през новата селскосто-
панска година, след което шествието
се отправи къмлозовиямасив за риту-
ално зарязване.

Гости на празника бяха Спас Пан-
чев – зам. министър на отбраната,
СтефанЮруков – зам.министър на зе-
меделието и горите, Ангел Чакъров -
зам.министър на държавната поли-
тика по бедствия и аварии, областни-
ят управител Тошко Никифоров, кме-
тове на общини от областта, предста-
вители на различни институции, биз-
несмениидр.

Когато преди шест години худож-
никът Борис Александров потърсил
място за своето ателие, пообиколил
доста села. ХаресалМерданя, защото
има хубави улици, канализация и
…млади хора. Значи има и бъдеще, се
усмихва сега художникът при спомена
как е претеглял плюсовете и минуси-
те, примерно наМерданяиМиндя.

, където са се срещнали добрия
вкус, оригиналните архитектурни ре-
шения и красотата. Заедно с дъщеря
си Надя, която също е художник и зет
си Венелин, Александров изработва
вази, фруктиери, свещници, пепелни-
ци, пана. "Керамиката е голяма мъка,
защото не знаеш какво ще извадиш от
пещта", малко шеговито обяснява
трудностите, с които неведнъж се е
сблъсквал. Но истината е, че сътворе-
ните от глината уникати, обагрени в па-
литрата от ярки цветове, веднага за-
почват даживеят своя собственживот.
И пътуват до близки и далечни сели-
ща, дори отиват в чужбина, тъй като
ателието зарежда много артмагазини
в страната.

, защото искаше да стабилизира
производството. Затова пък изнена-
дата беше още по-голяма, когато фа-
милията направи изложба-базар в се-

Сега къщата и ателието на ори-
гиналния творец са единмалъкдво-
рец

ИзвестновремеБорисАлексан-
дров не показваше на съселяните
си какво точно прави в своето ате-
лие

КЕРАМИЧНОТО АТЕЛИЕ В МЕРДАНЯ
Е ГОРДОСТТА НА СЕЛОТО
лото. А получените средства пред-
остави като дарение на местния ма-
настир и читалището.

от този за-
дружен творчески колектив, не само

Съселяните на художника оби-
чат и уважават творците

защото фамилията е едно красиво би-
жу на селото.Те са сърдечни, гостоп-
риемни и добри хора и всички се надя-
ват, че керамиците ще имат своя
съществен принос заМерданяда се го-
вори все по-често.

TОДОРОВДЕН
По традиция всяка година в Козаре-

в е ц п р а з н и к ъ т Тод о р о в д е н е
съпътстван с местни тържества и над-
бягвания. Парадът беше предвождан от
председателя на конярското дружество
РуменЯнакиев, а кулминацията на праз-
ника бе на селската мера. Най-
интересният момент е надбягването с
коне - кушия. Първо място бе отредено
на Яшар Сабриев от Добри дял, второ и
трето място заеха Милен Благоев и
Ивайло Иванов. В надбягването с кон-

ски впрягове първи се класираМустафа
Тараков, следнего саТончоПанчев иВа-
силВасилев.

Вълнуващ момент беше надбягва-
нията с магарешки впрягове иНедко Ге-
оргиев грабна първата награда. В кате-
горията "теглене на тежест" най-добре
се представиИлияМаринов.

Екипите на Би Ти Ви и Нова телеви-
зия излъчиха репортажи от Козаревец и
цяла България стана съпричастна на го-
лемия празник.

За четвърта поредна година в гр.
Лясковец се отбелязва празникът Тодо-
ровден. В базата на клуба по конен
спорт "Стефмарк" се състояха демо-

КАЛОЯН МАХЛЯНОВ
ОТПРАЗНУВА 2 тия
С И Р О Ж Д Е Н Д Е Н

4-

Kотоошу, момчето което прослави
България и нашата община, на 19 фев-
руари отпразнува своя 24-ти рожден
ден в Токио. Два дни преди събитието,
на благотворителен турнир в негова
чест, се е състоял най-атрактивният
двубой между озеки КалоянМахлянов и
противникамуАсашорю.

На тържествения обяд по случай
рождения му ден в Школата Са Доката-
ке-Бея вТокио са се събрали над 60 при-
ятели и близки на сумиста. Важен гост
на празненството е бил и седемкратни-
ят световен шампион по сумо, капитан
на националния отбор на България,
Петър Стоянов. А на празничната вече-
ря в Грандхотел “Токио” са присъствали
над1000души.

В знак на уважение от Деня на Св.
Валентин - 14февруари до рождения си
ден, Котоошу е получавал по 200 кг. шо-
колад на ден от японските си почитате-
ли.

Изпратени са много поздравителни
писма и подаръци - от българската фе-
дерация по сумо, световния шампион
по борба - Радослав Великов, кметове-
те на Община Лясковец, кметство Джу-
люница и Община Велико Търново, как-
то и от цялаБългария.

нстрация на спор-
тни коне и традици-
онни скачания "Кун-
кур и пик". Състеза-
телите Мирослав
Илиев, Андрей Са-
шев, Иван Добрев
показаха своето
майсторство със
Замбо, Пиколино и
Демон - коне източ-
но-българска поро-
да, с най-много по-
стижения и между-
народни награди.

Гости на праз-
ника бяха инж. Д.
Дервишев - кмет на
Община Лясковец и
представители на
Федерацията по ко-
нен спорт,София.

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


