Гордеем се с миналото - живеем за бъдещето!

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
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брой V

КМЕТЪТ ДЕРВИШЕВ ДАДЕ
ВЛАСТТА… ЗА ЕДИН ДЕН

Десет възпитаници на лясковското
училище “М. Райкович” гостуваха на 18
май на общинската администрация и дублираха най-отговорните длъжности.
Абитуриентката Снежина Божанова и десетокласникът Христо Банов бяха наймераклиите за кметския стол, дванадесетокласничката Росица Илиева застана до
Валентин Трайков, председател на
Общинския съвет. Петър Стефанов от ІХ
клас пък беше в кабинета на зам. кмета
Пенка Вълчева, Галина Димитрова зае
мястото на директора на Дирекция
ГРАПИО Анелия Стоянова, Никола Чочев
бе шеф на отдел образование и култура
на мястото на Г. Горова, Габриела Иванова беше технически сътрудник на Мария
Лазарова и т. н. Служителите се пошегуваха, че нямало желаещи единствено за
дублиране на длъжността чистач.
Младежите доста обстойно се запознаха с функциите на институцията и проблемите, които се решават в момента.
Снежина Божанова се оказа доста информирана за работата на администрацията, може би, защото миналата година
бе “стажувала” като председател на
Общинския съвет. Двамата “кметове”
осведомиха колегата си инж. Дервишев
за безхаберието на лясковчани към разделното събиране на отпадъците. Пове-

чето контейнери за стъкло, пластмаса и
хартия си стояли празни, а другите преливали от боклуци.
Оказа се, че Снежина ще кандидатства по специалността публична администрация и вече е прочела доста литература по въпроса. Христо Банов се готви
да стане юрист и е доказал, че има солидни познания. Той се е класирал на
първо място в областното телевизионно
състезание “Познавате ли съдебната система”, получил е отлична оценка и в областната олимпиада по литература.
Двамата младежи разговаряха доста подробно и за необходимостта от реконструкция на основната улица в Лясковец ”В. Левски”. Инж. Дервишев съобщи
голямата новина – от края на юни започва ремонтът, който е отлаган повече от 15
години. Досега са набрани близо 700 000
лв., общо реконструкцията ще струва два
милиона. С различни институции е договорено получаването на около милион и
триста хил.лв.
Напускайки кметския кабинет, Снежина и Христо обещаха да са сред найактивните помощници на общинската администрация и да популяризират идеите
на кметския екип за превръщането на населените места от общината в селища, отговарящи на всички европейски крите-

рии. И разбира се, ще
бъдат сред най-активните
информатори за констатирани нередности.
“Петър Стефанов е невероятно любознателно
момче”, не скри възхище-

нието си от своя “колега” Пенка Вълчева.
Отличник, издател на училищен вестник,
перфектно боравещ с компютъра, младежът поиска да види и оперативните програми на ЕС. Петър реагирал бързо и когато му поискали съдействие за неработещите радиоточки в Джулюница, получил
и покана да присъства на празника на

основно училище “Цани Гинчев”.
Всеобща бе оценката на служителите, че младото поколение добре се вписа
в работата на общинската администрация. Самите ученици довериха, че са доловили голямата натовареност на специалистите и голямата отговорност на кметския екип, който хем трябва пестеливо да
изразходва бюджетните средства, хем да
удовлетвори всички искания за наложителни харчове. Защото само за десетина
минути кметът Дервишев разписа документа за превод на 500 лв за клуба по хандбал в Джулюница, където ще се провежда национално състезание. Средства бяха предоставени и на футболния клуб
“Вихър” в Добри дял. Там предстои честването на 75 –годишен юбилей от създаването на клуба.

Николай КОЖУХАРОВ, директор на СОУ “Максим Райкович”:

ИЗПРАТИХМЕ ПЪРВИЯТ
“БЛИЗО 70% ОТ НАШИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ВИПУСК

УЧЕНИЦИ СТАВАТ СТУДЕНТИ”
- Г-н Кожухаров, колко абитуриенти има училището тази
година?
- Ще се
дипл омират
41 ученика.
Те са в две паралелки – едната е профилирана за информационни технологии, а другата е общообразователна. Випускът завършва успешно, няма отпаднали ученици. Позволявам си да кажа, че нивото на подготовка е добро и се надявам
да се спази традицията 60 до 70% от абитуриентите да станат студенти… На предварителните университетски изпити, които се проведоха в София, Варна и Свищов, нашите ученици са получили доста
високи оценки. 2007 година е последната
без държавни зрелостни изпити и този
факт ще наложи други правила и друга
организация през следващата учебна година. Тогава ние ще имаме три паралелки абитуриенти – двете ще са профилирани и едната ще е общообразователна.
Използвам възможността да поздравя Вася Николова и Цецилия Ненова, които са
класни на зрелостниците ни за положените големи усилия младите хора да
тръгнат уверено в живота.
- При вас е традиция социално слаби абитуриенти да бъдат подпомагани
материално. Спомням си, че миналата
година шест ученика получиха средства.
- Тази година активистки от женските
организации събраха средства за Цонка
Иванова от ХІІ “б” клас, това стана на
осмомартенски благотворителен концерт. Момичето получи събраните 300 лв.
- В навечерието на 24 май се проведе външно оценяване на четвъртокласниците. Какви са впечатленията Ви
от резултатите?

- Децата се представиха отлично. На
първия изпит по човекознание и общество от 24 ученика, 21 получиха шестици.
Достигнати са държавните изисквания по
отношение на образователния максимум
и аз поздравявам за това техния преподавател Стефка Обрешкова.
- Какви други успехи отбелязва
училището?
- Всичко не може да се изброи, защото ние имаме изяви по много направления. Но съм особено радостен, че
съвместно с читалище “Напредък-1870”,
бе издадена стихосбирката на клуб
“Вдъхновение”, с ръководител учителката Росица Петрова. В книжката със заглавие “Една звезда”, са включени 29 стихотворения на ученичките Галина Димитрова, Снежина Божанова, Росица Илиева и
Кремена Христова, които са абитуриентки.
Сбогом
Училището свърши днес за нас
Сбогувахме се с класната си стая.
Отлитна и последният учебен час,
а да си тръгне никой не желае.
Сълзи от радост, радостни сълзи
Във нашите очи бушуват.
Почакай, време, моля, спри,
Съучениците да се сбогуват!
Не знаем какво ни чака занапред
и как животът ще ни промени.
Съзирайки тъга във нашите очи,
аз вярвам, че ще ни липсват
училищните дни!
/стихотворение на Галина Димитрова/
Получихме и 14 грамоти от посолството на САЩ в София за отличени рисунки, послучай 22 април – Световния
ден на земята. На този ден залесихме и
30 дръвчета в училищните дворове и бяха поставени специални табелки. Нашият
отбор, сформиран от десетите класове,

Празникът на светите братя в Лясковец започна с изпращане на абитуриентите от СОУ “М. Райкович”. Рано сутринта, тържествено в двора на гимназията,
бяха изпратени 41 абитуриенти - първият
евровипуск в града. Директорът г-н Кожухаров и кметът на общината инж. Дервишев, приветстваха младите хора, като им
пожелаха “На добър път” в живота. Специално ушити фланелки и шапки с надписи “Випуск 2007” бяха изненадата, която
общинското
р ъ к о в одство подготви за зрелостниците.
П р а зникът продължи в НЧ
“Напредък1870” с концерт, посветен на 24
май. Осем
ученици от
лясковска
община получиха тазгодишните
общински
награди за
постижения
и добри ре-

зултати в олимпиади и ученически състезания. Това са изявени ученици от 1-ви до
12-ти клас в четири области - литература,
спорт, природни науки и изобразително
изкуство. Кметът инж. Дервишев връчи
наградите на децата на официалното
тържество в читалището. Участие в концерта взеха училищни и читалищни
състави, както и нашумялата напоследък
музикална звезда, също ученик от СОУ
“М. Райкович” – Никола Чочев.

зае първо място в телевизионното състезание “Познаваме ли съдебната система”. Състезателите бяха подготвени от
преподавателката по история Лили Йорданова. Нашият ученик Никола Чочев
участва в конкурса “Звездици за Лора” и
зае първо място в Свищов. На 17 май
всички ученици пробягаха задължително
400 метра, играха хандбал,волейбол и народна топка. Така отбелязахме Деня на
спортиста. Организирахме кръгла маса
на тема “Агресията и насилието”. Нашият
отбор зае второ място в областното
състезание “Млад спасител”, на трето
място е отборът ни “Млад огнеборец”.
- Какво ще се случи до края на учебната година?
- Най-масово участие имахме на големия празник на славянската писменост

и българската просвета и култура 24 май,
когато мажоретният състав, хорът и фанфарният оркестър, създадоха много настроение. Ще се включим и в градския
празник на Лясковец.
В края на учебната година се прави
равносметка за постигнатото и според
мен тя е успешна, както за всичките 641
ученика, така и за 53-мата преподаватели. Много добри резултати постигнаха
учителите Ивелина Георгиева, Мариана
Бъчварова, Снежана Стефанова, Пенка
Стайкова, Радмила Кръстева, Мария Лесичкова, Георги Георгиев, Цветан Цветанов. Много сме благодарни и за положените усилия на гост-учителя Тот Гърстън,
доброволец от Корпуса на мира, който
допринесе за повишаване нивото на изучаване на английския език.

Информационен бюлетин
Юбилейната 2007г.

рубрика на клуб “Родолюбие”, с ръководител М. Давидова

ШЕСТИМА МЛАДЕЖИ
ЕДИН ВЕК БЕЗ НЕДЮ ЖЕКОВ У Б И Т И В П Ъ Т Н И
ПРОИЗШЕСТВИЯ
11 май е един от най-българските
празници, защото на този ден ние славим
делото на пресветите братя Кирил и Методий – Денят на славянската писменост
и култура според християнския календар. На този ден лясковчани тържествено отбелязват и създаването на Първото
висше учебно заведение в българските
земи - по богословие. Намирало се е в
Петропавловската обител - над родния
ни град Лясковец и е открито четири години преди Освобождението ни от турско
робство. Първи негов ректор става нашият съгражданин Недю Жеков.
Ние младите краеведи от клуб “Родолюбие” при СОУ ”Максим Райкович”,
град Лясковец заедно с научния ни ръководител Марийка Давидова на този ден
посетихме манастира “Св.св. Петър и Павел”, за да се преклоним пред делото на
първия ректор.
Той е роден през 1840 г. в град Лясковец. Първоначално учи в родното си място, след което при Иван Момчилов и Христаки Павлович. На 16 години е цанен за
учител в село Долна Оряховица, където
работи 2 години. След това завършва с
отличие Белградското висше духовно
училище и става доктор на богословските науки. Именно поради тази причина
Иларион Макариополски - вдъхновителя
и ръководителя на борбата за независима българска църква, го кани да изпълни
едно от предсмъртните желания на архимандрит Максим Райкович, който е оставил 450 златни гроша като дарение
освен за лясковското училище и за нова

гимназия или висше училище по богословие (архимандрит Максим Райкович
умира на 10 март 1874 година). Недю Жеков набира педагогически персонал,
създава необходимата материална база
и записва желаещите, завършили
успешно 7 клас (според днешната образователна система, отговарящо на 11
клас). Сред записалите се семинаристи
са и бъдещите проф. Васил Златарски,
историка Моско Москов, отец Натанаил –
епископ на Самоковска епархия и други.
Семинарията е с едногодишен курс на обучение по предварително утвърдена
учебна програма. Обучението е прекъснато от започналата Руско-турска
освободителна война, в която семинаристите до един се включват като доброволци. След Освобождението за ректор
е назначен митрополит Климент (Васил
Друмев).
В свободна България Недю Жеков
заема важни и отговорни административни длъжности, пряко свързани с развитието на българското образование, както в Търновския регион, така и в Северна
България. След излизането му в пенсия
той живее в родния си град Лясковец и се
радва на почит и уважение. Умира на
22.10.1907 година.
Ние, младите краеведи отдадохме
почит пред гроба на Недю Жеков – изтъкнатият просветител, учител и администратор, борил се за утвърждаване независимостта на българската църква и
чистотата на българския език.
/Николай Пенев Лазаров, клуб “Родолюбие”/

ЕВРОПА ДОЙДЕ НА КОЛЕЛА
В ЛЯСКОВЕЦ

Информационната пътуваща изложба "Европа на колела", организирана по
линия на комуникационната програма на
Представителството на Европейската комисия в България, тръгна на обиколка в
страната ни за четвърта поредна година.
Екипът на "Европа на колела" представи
възможностите на европейските структурни фондове и подробна информация
за важни теми, засягащи членството на
България в ЕС. Целта на проекта е да се
разшири познанието и разбирането за ЕС
и ползите от членството на България, както и да направи гражданите съпричастни
към ценностите на обединена Европа. За
първи път тази година изложбата посети
малки населени места и стартира от София на 9 май - в Деня на Европа. Една от
избраните 27 общини, беше и община
Лясковец. Изложбата, пътуваща със специално украсен, огромен камион, беше от-

РАЗДЕЛНОТО СЪБИРАНЕ НА
ОТПАДЪЦИ СТАРТИРА С МАЩАБНА
РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ
През месец май стартира система за
разделно събиране на отпадъците по програмата на Общината като основните дейности по нея са обвързани с тристранен
договор с “Екопак” АД и фирма “Титан чистота”. Във връзка със стартирането на
системата за разделно събиране на отпадъците в община Лясковец на 23 май
се състоя пресконференция, ръководена
от инж. Дервишев, кмет на общината. На
нея присъстваха техническия директор
на “Екопак България” АД, г-н Тихомир Лазаров, г-жа Олга Гюрова, ръководител на
проекта и представители на фирматаизпълнител “Титан” АД. На официалния
старт на кампанията “За чист Лясковец”
се проведе и конкурс за изработване на

Издава Община Лясковец
разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината
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ворена за посетители и граждани през целия ден. Програмата включваше дискусия на тема “Българските общини в Европейския съюз”. Срещата проведоха двама експерти по европейските въпроси господата Любомир Стефанов и Иван Начев. Поканените от организаторите гости
на дискусията бяха представители на местния бизнес, културните среди, неправителствените организации, общинската администрация и медиите. Програмата
включи също игра с въпроси за Европейския съюз - “Мисия Европа”, която беше
особено интересна за малките участниците. Те дадоха верни отговори във викторината и получиха подаръци - фланелки, шапки, знаменца и балони с европейските символи. В конкурс за детска рисунка “Моята европейска приказка”, взеха
участие ученици от различни възрастови
групи. Авторите на най-добрите рисунки
получиха награди по време на официалната част на празника. Сред номинираните бяха Габриела Христова, Ваня Владева, Даниела Радева, Мирослав Петров,
Виктория Василева, Кристияна Гецова,
Петя Илиева и Венцислава Георгиева. С
приветствено слово на инж. Дервишев, изпълнения на вокалните групи “Бели ружи”
и “Звънчета”, и танци на състав “Дъга”,
приключи празничният ден.
различни предмети от отпадъчни материали на тема “Отпадъците могат да бъдат
и полезни”. Организаторите заложиха на
творческото въображение, оригиналност
и лично виждане на участниците към проблема. Основната цел на инициативата
беше да се насърчат младите хора да
участват в събирането и сортирането на
отпадъци от дома и да разберат какви са
ползите от разделянето на отпадъците.
Участници в конкурса бяха възпитаници
на училищата и детските градини. С уникалните предмети, които изработиха децата, бе подредена изложба в Музея на
градинарството. Компетентно жури разгледа и оцени рисунките и изработените
от децата предмети и класира на призови
места творбите им. Раздадени бяха награди – фланелки, шапки и грамоти, много играчки и предметни награди, които
“Екопак България” осигури. Постановката
на театър ПАН “Екострофи за екокофи”,
която софийски актьори представиха, донесе голяма радост на малчуганите.

Не изминаха и два месеца, откакто
стана катастрофата с тримата абитуриенти от Джулюница и отново в скръб се потопи друго село от общината – Мерданя.
21-годишният Димитър Данев, шофирайки “Фиат Браво” загина на 12 май призори
при удар в крайпътно дърво в района на
Златарица. Починаха и съпътниците му –
двамата братя Мустафа и Мехмед Мехмедови от същото село. Компанията ходила на дискотека в Златарица и се връщала от там. При първоначалния оглед експертите са констатирали, че високата
скорост е основната причина за произшествието, като предполагат, че автомобилът се е движил с около 180 км. в час.
Млади и стари се стекоха на погребението в Мерданя. Колкото и да е голяма
болката на близките, трябва да се каже и
жестоката истина. От 13-годишен си имаме неприятности с Митко, който беше
много буйно хлапе. Без да е правоспособен, той караше първо мотопед, после мотор и лек автомобил, твърдят пътни полицаи. На родителите са били направени поне десет предупреждения, а когато Данев
навършва пълнолетие, е санкциониран
поне четири пъти заради драстични нарушения на правилата за движение.
От началото на годината до 15 май,
на територията на РПУ Г. Оряховица са
станали 150 пътно-транспортни произшествия, от тях 20 са тежки, като са ранени 24-ма души и са загинали четирима
/тримата загинали младежи от Мерданя
не влизат в сметката, тъй като катастрофата се отчита към РПУ Елена/.
Основната причина за тази страшна
статистика на първо място е превишената скорост – категоричен е Любомир Дончев от РПУ Г. Оряховица. Той е притеснен
и от друг факт – зачестили случаите, когато се демонстрира явно неподчинение на
органите на реда, като не се спира след
подаден сигнал от униформен служител.
Наказанието в такива случаи е лишаване
от правото за управление на МПС от един
до шест месеца и глоба в размер на 50 до
200 лв. Любомир Дончев призовава всички граждани и най-вече родителите да
проявяват строг контрол към мотоциклетистите и младите шофьори, които
управляват возилата и демонстрират
“майсторски умения” като създават на
пътя конфликтни ситуации. Това найчесто се случва на околовръстния път
край Лясковец и в някои селски улици.

НАКРАТКО
Общински съвет и Община Лясковец организираха тържествено отбелязване Деня на храбростта и празника на българската армия - 6 май.
Слово произнесе зам. кмета на Oбщина Лясковец Мариан Точев. На Паметника на загиналите във
войните лясковчани, венци и цветя положиха представители на местната власт, партии, организации
и сдружения, ученици и граждани.

v
Община Лясковец, Съюз на ветераните от
войните, Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва и НЧ „Напредък-1870”, организираха тържествено отбелязване на 62 години от
края на Втората световна война. В програмата с музикални изпълнения участва вокален състав “Бели
ружи”, с ръководител Д. Русев. Приветствие към ветераните от войните отправи г-н Рашков - секретар
на Община Лясковец. Изчерпателен доклад за Втората световна война, бе представен от г-н Ив. Кондев, председател на Съюза на ветераните. Венци и
цветя бяха поднесени на Паметника на трите епохи
в знак на признателност към падналите в борбите
за свободата и независимостта ни лясковчани.

v
Дванадесетокласници от СОУ “М. Райкович”, участници в Клуба по геополитика подготвиха научна конференция на тема “Близкия изток”. Петима зрелостници под ръководството на своя преподавател по география - Г. Георгиев, подготвиха и
изнесоха доклади, в които анализираха ситуацията
в израело-арабския конфликт. Основните причини
за него според абитуриентите, са наличието на
нефт и газ, а също и различията в религиозния и етническия състав. За подготовката на теоретичната
конференция лясковските ученици са кореспондирали с посолството на Израел в България, което се
е отзовало и е изпратило материали, свързани с политиката, историята и географията на Израел. Стана ясно, че геополитическото положение на Близкия изток интригува младите хора от Лясковец, и затова те обсъждаха и позицията на ЕС да се направи
всичко възможно за постигане на траен мир между
евреи и араби.

v
Стогодишен юбилей отбеляза в навечерието на 24 май НУ “Цани Гинчев”. Празничното
тържество се състоя в читалище “Напредък-1870”
и бе изпъстрено с много и разнообразни изпълнения на малките възпитаници на школото. Учениците показаха изключителни умения и за пореден път
впечатлиха публиката със своите артистични изяви. За бъдещата им музикална реализация и за удобство на техните преподаватели, кметът на Общината инж. Дервишев поднесе подарък аудио уредба. Гост на грандиозния спектакъл беше и н.пр. от
НДСВ Марияна Костадинова, която връчи на директора специално ушито знаме с лика на Ц. Гинчев
и с емблемата на училището. Състоя се и церемония на неговото освещаване, която изпълни свещеникът Н. Чочев. Поздравителни адреси, подаръци
и редица изказвания, съпътстваха големия празник до късно вечерта.

v
Детски танцов състав “Дъга” при читалище
“Напредък-1870”, наскоро представи българските
народни танци в южната ни съседка Турция, като
участва в три поредни концерта по повод отбелязването на Деня на детето. В град Бурса и в Гюрсу
лясковските танцьори показаха живото автентично
богатство на българския фолклор и наред с другите участници от Сърбия, Северна Осетия, Грузия,
заслужиха признанието на турските си приятели.
За своето изключително представяне, възпитаниците на Йордан Зангов получиха почетни грамоти.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО
И ЕКИПЪТ НА ЦДГ “ПЧЕЛИЦА”, организираха благотворителен концерт, посветен на 125 - годишнината от създаването
на възпитателната предучилищна подготовка в България. Гости на тържеството
бяха зам. кметът на Община Лясковец, гжа П. Вълчева, г-жа Е. Миновска - ст. експ.
към РИО, директори на детски градини,
настоятели и др., които, покорени от неповторимия чар на детството, силно аплодираха артистичните умения на децата. В
резултат на целенасочената работа на
малките изпълнители, на труда и усилията на педагози и родители, концертът се
превърна в истински художествен спектакъл. Зрителите станаха съпричастни
към благородната инициатива за набиране на средства за подобряването на материалната и дидактичната база на детското заведение. Община Лясковец участва
в благотворителността, като подари играчки за децата. Своята подкрепа дадоха
и ЕТ “Сара - Виктория” - М. Николова, “Химеко” - Н. Мънгов, Ст. Стоичков, П. Йовева, А. Тахрилова и НЧ “Напредък-1870”.

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

Девети национален събор на народното
творчество. Предстои едно от най-мащабните
събития за 2007 г. на територията на община Лясковец. Деветото издание на националния събор тази година ще се проведе на 23 и 24 юни. В надпяванията ще се включат множество фолклорни състави и групи от различни краища на страната ни.
Броени дни след надпяванията, предстои да
бъде отбелязан традиционния празник на града Петровден. Празничната програма ще включи редица културни мероприятия, които общината организира - състезания по силов трибой, забавни музикално-тематични програми, изпълнения на мажоретки и духов оркестър, театрална постановка и др.
В специалната празнична програма, която ще се
проведе след тържествената сесия на Общински
съвет, гост-изпълнители ще веселят лясковчани.

v
Във връзка със стартиралата вече система за
разделното събиране на отпадъците, Община Лясковец и “Екопак България” АД обявяват конкурс за есе и детска рисунка на тема: “Ще помогнем
ли за опазването на нашата планета, ако всички се
включим в разделното събиране на отпадъците от
опаковки”. Наградите за класираните в призовата
тройка са статив за рисуване, ролери и скейтборд.
Победителите ще бъдат обявени до 15 юли, а в началото на месец септември класираните на първите три места, стават участници в Национално зелено училище, организирано от “Екопак България”
АД.

