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Гордеем се с миналото - живеем за бъдещето!
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Имам честта и
удоволствието да
се обърна къмвсич-
ки Вас по повод
празника на нашия
град – Петровден.
Ние празнуваме на
този ден, защото
величествено из-

правената на хълма духовна обител, пре-
върнала се в символ на града, носи име-
ната на светите равноапостоли Петър и
Павел, а историята на Лясковец е тясно
свързана с нея.

Лясковец винаги е бил средище на
духовност, просвета, култура и неукротим
революционен дух. Дълга е огърлицата
от имената на наши съграждани, чиято
светлина краси не само героичното ними-
нало, но ще озарява и пътят на бъдните
поколения.

В годините на прехода от най-новата
ни история, днешните лясковчани не са-
мо не загасиха тази светлина, но я запа-

лиха още по-ярко. Запазването на тради-
циите е еднамалка част от ценностите, ко-
ито укрепват устоите на града ни.

В празничния ден ще бъдем заедно,
както бяхме заедно и през годините на
мандата. Заедно работихме, заедно вля-
зохме в Европейския съюз. Заедно спо-
деляхме трудностите и успехите, за да на-
правим Лясковец добро място за живее-
не, образованиеибизнес.

В този забележителен ден, искам да
благодаря на всички, които обичат имиле-
ят за нашия прекрасен Лясковец. Благо-
даряВи, скъпи съграждани, за упорития и
всеотдаен труд за развитието и проспе-
ритета на града ни.

Пожелавам Ви здраве, оптимизъм и
вяра, че с общи усилия, поемайки всеки
своята отговорностще продължим започ-
натото от нашите предци и горди с мина-
лото си ще живеем с надежда за бъдеще-
то.

Честит празник!

Уважаеми съграждани,

Лясковец има много празници, но
най-очакван и желан от жителите, е Пет-
ровден. Тогава идват роднини и гости, за
да разтушат душата си от съприкоснове-
нието с един град, който нищо не е загу-
бил от възрожденската си хубост и в
същото време се обновява с бързи тем-
пове.

Още в ранното утро на 29 юни бе
празничната литургия в манастира “Св.
св. Петър и Павел”, по случай храмовия
празник. А вечерта жителите бяха по-
здравени от Негово Високопреосвеще-
нство митрополит Григорий, който заедно
със свещениците отслужи молебен за
благоденствието на града. Гражданите
на Лясковец бяха поздравени и от Вицеп-
резидента на Р България, ген. Ангел Ма-
рин. Той изненада присъстващите с вели-
колепното познаване на местната исто-
рия и съобщиинтересни подробности, ко-
ито краеведите дори не знаят. Например
това, че 50 лясковчани са закупили бук-
вар, издаден в Батак и по качество равен
на Рибния. За какво говори тази факт, ри-
торично запита ораторът, и не пропусна
да подчертае потомствената жажда на
лясковчани за наука и просвета.

Сред гостите на тържеството бяха
още зам. министърът на отбраната Спас
Панчев, който сподели колко много се
радва при всяко свое завръщане в род-
ния град, и който бе бурно аплодиран от
своите съграждани, делегации от побра-
тимения град Логойск, Беларус - водена
от Галина Драгунова и румънска делега-

ция от област Телеорман, град
Александрия, която бе представена от
кмета на КонтещиЙон Дюлгеру. Скъп гост
беше иЮрийТрушин от Генералното кон-
сулство наРускатаФедерация вРусе, на-
родни представители, зам.областния
управител, кметове на общини и предста-
вители на организации и на бизнес среди-
те.

Кметът инж. Дервишев връчи почит-
ния знак на удостоения със звание "Поче-
тен гражданин" г-н Тоню Икономов, и го-
дишните награди за заслуги към община
Лясковец, на г-жа Анка Боева в областта
на образованието, г-жа Невянка Козлева
в областта на здравеопазването и соци-
алните дейности, г-н Милко Дългичев в
областта на икономиката и на г-ца Симо-
наБорисова в областта на спорта.

Празникът завърши с голям концерт
на фолк певицата Цветелина и на дуета
МилицаБожинова - АсенМасларски. А на
окъпания в разноцветна светлина пло-
щад, публиката пя и танцува заедно с из-
пълнителите и се веселиот сърцеидуша.

ЛЯСКОВЧАНИ ПРАЗНУВАХА ОТ ДУША И СЪРЦЕ,
ВИЦЕПРИЗИДЕНТЪТ БЕ СРЕД ТЯХ

70 – годишният Тоню Икономов е по-
томствен лясковчанин и знае за праотци-
те си от 150 години насам. Той е агроном
по професия, обаче не се е реализирал
чрез нея. Седем години работи в структу-
рите на комсомола и БКП, а от 1971 до
1985 кметува в Лясковец. После става
първи секретар в ГК на БКП и демокра-
тичните промени не му спестяват, нито
униженията, нито безработицата. Дали
защото през 2007 ще празнува 70-
годишнина или защото все пак е оставил
диря в съвременната история на града,
съгражданите му си спомниха за човека,
който най-дълго е управлявал града и го

обявиха за почетен гражданин.

По мое време бяха изградени водос-
набдяването и канализацията на Ляско-
вец, околовръстният път, тогава имаше
пари, обаче специалистите не достигаха.
Ще призная, че много ни помагаше Петър
Гърмидолов. Той работеше като начал-
ник на отдела за инвестиции в държавния
планов комитет и не забравяше родния
си град. По време на 14-годишното кмету-
ване направихме около 400 апартамента,
което никак не бешемалко.

Тогава бях първи секретар, а Иван
Вълчев бе кмет. Домен същодостигна та-
зи мълва, но истината бе малко по-
различна. Новите демократи дискутира-
ли дали изобщо да ми се даде работа. То-
гава Петър Славчев, десен общински
съветник, бил категоричен – “Оставете го!
И той трябва да яде хляб и да храни семе-
йство. Неговата партия най-много го на-
казва, защото го изостави.”

Скоидела записахтеиметосивле-
тописана града?

Вярно ли е, че през 1990 някой от
съгражданите Ви предлагал да Ви
арестуват?

Икаквостана?

ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ЛЯСКОВЕЦ
ТОНЮ ИКОНОМОВ -

Шест месеца стоях без работа. Пос-
ле станах бетонджия в БКС и там бях две
години. През 1996/97 година бях назна-
чен на работа като секретар в общинска-
та администрация по време на предиш-
ния мандат на кмета Дервишев и тогава
се пенсионирах с 37 години трудов стаж.

Ще спомена две имена – на Иван
Вълчев и на Банко Банков. Когато съм
бил на върха на кариерата си, не съм им
сторил никакви добрини, че сетне те да
се чувстват морално задължени към осо-
бата ми. Те просто проявиха човещина
към мен и къмфинансовите ми затрудне-
ния. При Вълчев бях охрана на лозята, а
Банков ме държа цели четири години по-
мпиер вПисарево.

Разбира се. Аз съм зодияСкорпион и
може да съм поохапвал някого, но да не
съм се усещал, че прекалявам. Бях пре-
калено праволинеен. Повече съм се чу-
вствал като изпълнител, отколкото като
генератор на идеи.Но пък за сметка на то-
ва и в общинската администрацияи в пар-
тийния комитет съм работил с отлични
екипии резултати имаше.

Всеки би се разчувствал. Но най-
голяма награда получих от съгражданите
си, когато бях на дъното. Те се спираха,
разговаряха с мен и не пропускаха да ка-
жат, че съм направил нещо за града. А
публична тайна е, че лясковчани призна-
ват само двама кметове – Стоян Тахри-
лов, който е бил в общината преди 1944г.
и Енчо Копанков, който е наш съвремен-
ник.

Нима никога никой не Ви подаде
ръка?

Мислили ли сте върху допуснати-
те грешки?

РазвълнувалиВиобявяванетоВи
започетен гражданин?

Община Лясковец започна реализа-
цията на одобрения от МТСП проект
Арт-център за деца и възрастни . Бяха
обучени и вече работят с децата трима
специалисти, както бе предвидено по про-
грамата. Работата им започна в Центъра
за младежки и социални дейности на
празника надетето Първиюни.Оттогава
с всеки изминал ден посещенията на де-
цата се увеличават - около 16-18 на брой
малки палавници рисуват, лепят и моде-
лират. Това са деца на възраст от 9 до 12
години. До 15 юни повечето от тях бяха от
предучилищна възраст, около 7 годишни,
а напоследък броят на по-големите на-
растна. Двамапедагози и сътрудник соци-
ални дейности, които работят по програ-
мата и занимават децата, разказват кол-
ко изобретателни са и колко много творби
имадомомента.

В навечерието на празника на града
те се постараха да подготвят изложба на
рисунки, успешно бяха моделирали
върху керемида и логото на града, и също
- къщи от старинната калдъръмена улица
в Лясковец. На самия празник на 29 юни
изложбата беше отворена за посетители.

Освен, че се насладиха на експозицията,
гостите станаха свидетели и на пищното
забавно-развлекателното шоу, което бя-
ха подготвили малчуганите състезател-
ни игри, песни и стихчета, танцови из-
пълнения по двойки и др. Празненството
на най-малките лясковчани завърши с
детска дискотека. Общината осигури и
раздаде много подаръци и лакомства за
всички присъстващи палавници на Дет-
ското утро.
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МАЛКИТЕ ЛЯСКОВЧАНИ СЕ
ВЕСЕЛИХА В ПРАЗНИЧНИЯ ДЕН

КРЪШНИ ХОРА СЕ ВИХА КРАЙ МАНАСТИРА
Два дни в околностите на манастира

„Св. св. Петър иПавел” пяха, танцуваха и
веселиха зрителите хиляди изпълнители
с разнообразни фолклорни изпълнения.
Тази година Събора се оказа най-
престижния форум за изява на самодей-
ци от цялата страна, тъй като няма Коп-
ривщенски и Роженски издания. Около
5000 изпълнители се качиха на откритата
сцена и разкриха характерните особенос-
ти нафолклорнияживот на различните те-
риториални области в страната ни. С из-
пълненията си те доказаха, че народопе-
сенното и танцовото изкуство, разкриват
днес познания за българската обредност
и празничност. Това е живата история за
ежедневието на народа ни в миналото, за
неговия стремеж към възвишеното и пре-
красното. С песните си българинът е из-
плакал болките си, изпял е най-
съкровените си чувства и е дал израз на
мечтите си за добруване. Затова пре-
създаването на цялата тази картина на
фолклорното битуване, идва да покаже
още веднъж, че фестивалът несъмнено
допринася за съхраняването и утвържда-
ването на автентичния български фол-
клор в съвременния ниживот.

В ІXНационален събор на народното
творчество се включиха тази година всич-

кифолклорни области наБългария - дока-
зателство, че Петропавловският събор
все повече се разраства. Домакин на
Събора беше община Лясковец, а съор-
ганизатори на фолклорното събитие са
общините - Г.ОряховицаиВ. Търново.

Кметът на община Лясковец инж. Ди-
митър Дервишев откри тържествено Де-
ветото издание на надпяванията на 23
юни. Всенародния спектакъл, утвърдил
се през последните години като третото
по значимост събитие, след двата по-
големи събора в Рожен и Копривщица,
предизвика интереса на всички медии -
регионални и национални. Пряко преда-
ване и интервю с кмета инж. Дервишев и
р-ля на Детския танцов състав Йордан
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Честване Денят на Ботев

За хората с увреждания бе учреденОблас-
тен обществен съвет

В Добри дял бе организирано честване на
75-годишнината

Козаревчани същопразнуваха годишнина

Община Лясковец и инициативен комитет
на мъжки вокален състав "Дружба", гр. Ляско-
вец

организираха
Община Лясковец, Съюза на ветераните и Съюза
на офицерите и сержантите от запаса и резерва.
На2юни се навършиха131 годиниот гибелта на ти-
тана на революцията, гениалния поет и публицист
ХристоБотев.Музикална програма, включващаре-
волюционни бунтовни изпълнения, представи во-
кален състав за стари градски песни “Бели ружи”
при НЧ “Напредък-1870”, Лясковец. Слово и док-
лад за живота и значението на Ботевото дело, как-
то и поднасяне на венци и цветя пред Паметника
на загиналите в борбите лясковчани, съпътстваха
ритуала-поклонение, посветен на най-светлатада-
та в историческата ни памет - 2юни.

- това стана по инициатива
на няколко неправителствени организации от и ра-
ботещи за хората с увреждания с помощта и съде-
йствието на областна администрация и общински-
те администрации. Председателят на съвета е Не-
делчо Неделчев от В. Търново, а в ръководството,
състоящо се от петима души е и Председателя на
Общинската организация на СИБ Стефан Кочеми-
дов. В най-скоро време за почетен председател на
съвета ще бъде поканен и областния управител
Тошко Никифоров. Новосъздаденият съвет има
амбицията да привлече максимален брой непра-
вителствени организации от областта, заети с про-
блемите на хората с увреждания, както и отговор-
ните за тях областни и общински институции - Ди-
рекции за социално подпомагане, Бюра по труда,
Регионалният инспекторат по образованието и не-
запознатите с дейността на съвета общини в об-
ластта. Изпълнителното бюро на съвета и занима-
ващите се с проблемите и нуждите на хората със
специфични потребностиместни институции, тряб-
ва занапред да продължат да решават проблеми-
те на слепите, глухите и хората с увреждания, тях-
ното социално включванеирехабилитация.

от създаването на местния фут-
болен клуб “Вихър”. На отбелязването на юбилея
се състоя приятелска среща между ветераните на
ФК “Локомотив”, Г. Оряховица и ФК “Вихър”. Спе-
циално за празненството стадионът бе обновен,
базата бе ремонтирана и тревното покритие сега е
едно от най-добрите в региона, което предизвика
възхищението на състезателите и гостите. Пред-
седателят на Зоналния съвет въвВ. Търново Геор-
ги Велинов, връчи на заслужили деятели на спорта
в Добри дял пет значки. С отличието златна значка
бе награден кметът на селото Димитър Василев,
бившфутболист и председател наКлуба от 1971 го-
дина насам. Стадионът в Добри дял се оказа тесен
да побере събралите се над 400 души, желаещи да
се включат в празненството и да видят интересна-
та приятелска срещамежду отборите на ветерани-
те.

- 85 години от създаването на организирано фут-
болно движение в селото. Ентусиазирани жители
наКозаревец създават през далечната 1922 г. мес-
тния футболен клуб носещ тогава името “Лавра”.
Днес клубът се нарича “Спортист” и негов ръково-
дител е кметът на селото Парашкев Парашкевов.
Много гости от различни краища на България бяха
дошлида гледатфутболната срещамежду настоя-
щите състезатели и предшествениците им.
Кметът на община Лясковец инж. Д. Дервишев
връчи на юбилярите поздравителен адрес и фут-
болна топка. Две златни, три сребърни и три брон-
зови значки наБългарскияфутболен съюз, бяха от-
личията, с които Председателят на Зоналния
съвет Георги Велинов награди заслужили деятели
и бивши футболисти и треньори от Козаревец.
Златни значки получихаИлияИлиев и д-р Иван До-
сев. След мача бе организирана “Среща на споме-
ните”, която бе съпътствана с много музика и на-
строение.

организираха на 22юни2007 годинаюбилейна
вечер. Тя се проведе в Центъра за младежки и со-
циални дейности - Лясковец и бе посветена на 30-
годишнината от първото гостуване на вокалната
група вПолтавска област презюни1977 година. Ва-
сил Пенчев, самодеец и един от членовете на
мъжкия певчески състав, разказа за своите впе-
чатления и вълнуващи преживявания по време на
престоя на групата в Полтава, Миргород, Кремен-
чуг и Комсомолск. "Чувал бях за дворци на култура-
та, но едва след като пяхме в тях, можах да ги видя
с очите си и да ги почувствам със сърцето си", каза
той и с възторг разказа още много интересни мо-
менти от лятото на далечната 1977 г. Всички, ма-
кар вече на преклонна възраст, ясно помнеха оне-
зи десет дни, прекарани в Полтава. Такива споме-
ни никога не избледняват, те оставят трайна следа
в живота на хората, особенно когато са съпътсва-
ни с много топлота, признание, с гостоприемство и
най-искрени приятелски чувства.Спомените за по-
тъналата в зеленина, с много свети места и релик-
ви многохилядна Полтава, с нейните усмихнати и
добри хора, завладяха всички присъстващи и на-
правихаюбилейната срещапрекрасна.

�

�

�На 25 юни тази година се навърши-
ха 130 години от Освобождението на на-
шия роден град от турско робство. След
освобождаването наСвищов, руският ге-
нераленщаб се установява в Горна Сту-
дена. За по-бързото освобождаване на
поробените българи, руската армия е
разпределена в три направления - изто-
чен, западен и централен отряд. Цен-
тралният отряд включвал градовете
Свищов, Търново, Елена, Шипка, Стара
Загора,Одрин,Цариградибилподръко-
водството на генерал Гурко. Приема се,
че Лясковец е освободен, както и Търно-
во на 25 юни 1877 година. На този ден
един конен отряд влиза в Лясковец. Той
бил обявен за чисто българско село.
Освободителите били посрещнати с цве-
тя, хляб и сол и богато нагостени. Ляс-
ковчани натоварили и изпратили някол-
ко каруци хляб и вино, за да бъдат на-
хранени и останалите войници, устано-
вили се в района на Търново. По споме-

ни на хлебаря Атанас Романов се случи-
ло следното: руският офицер не видял
покритият в каруците хляб и попитал за-
що не са натоварени булките. Лясковча-
ни кипнали, но недоразумението бързо
изчезнало след като се разбрало, че та-
ка наричали хляба. След създалата се
конфузна ситуация, всичко било изяс-
нено и приключило с много веселие и
смях.

На 25юни2007 година ние, младите
краеведи, ще се преклоним пред подви-
га на руските освободители и великата
саможертва на нашите съграждани,
участвали като опълченци в боевете
/над четиридесет души/. Един от създа-
телите на Българското опълчение е на-
шият съгражданин Иван Цанев Калян-
джиев. Поклон и пред личности като д-р
Иван Касабов, Недьо Жеков, Димо Хра-
нов, Петър Оджаков, преводачи, раз-
узнавачи и всички лясковски герои.

/МарияЗлатковаЗлатева, клуб “Родолюбие”/

130 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ЛЯСКОВЕЦ
Юбилейната 2007г. рубрика на клуб “Родолюбие”, с ръководител М. Давидова

Зангов, звуча в ефир по БНР, а телевизия
TV7направифилмзаСъбора.

Както всяко издание на Петропав-
ловския събор, така иДеветото, започна с
песента, носеща името му - „Хоро се вие
край манастира”, предсавена от фол-
клорния ансамбъл „Сидер войвода”.

Лясковска община участва с общо 19
колективни и индивидуални изпълнения,
от които 2 на Детски танцов състав „Дъга”
- популярният танц „Копаница” и танц
„Щастливо детство”, с ансамблово учас-
тие на Детски фолклорен ансамбъл „Бу-
ровче” - „На мегдана”, 7 певчески групи,
квартетно изпълнение от Мерданя, 2 дуе-
та и 6 индивидуални изпълнения. Детски-
те състави „Дъга” и „Буровче” впечатлиха
публиката и спечелиха продължителни
овации. А сладкогласните госпожиотМер-
даня още като изпяха „Булка върви”, полу-
чиха покана да участват в празниците на
старозагорскитеминералнибани.

Общо 78 деца и 85 самодейци, пред-
ставители на певчески хорове и изпълни-
тели от местните клубове на пенсионера,
участваха от общинаЛясковец. Децата са
предимно ученици от „Цани Гинчев”, на
възраст 7-11 години, най-малката учас-
тничка е 6-годишната Деси Димитрова и
ученици от СОУ „М. Райкович” и „Никола
Козлев”, които танцуват в състав „Дъга” и
са от 6 - до 15-годишни. Това показва, че
има приемственост и у най-малките ляс-
ковчани сеформира интерес и любов към
българското народно творчество. Без-
спорно едно от най-вълнуващите явле-
ния на всеки събор е участието на децата,
които са връзката между миналото, на-
стоящето ибъдещето.

Индивидуални изпълнения имаха
Цветанка Христова, Мария Глушкова,
Анка Смилкова, Пенка Ненова и най-
младият ни от индивидуалните изпълни-
тели на народни песни - Стилияна Трай-
кова - 14-годишна. Гост-изпълнителят, ма-
кедонския певец Иван Дяков повиши гра-
дуса на настроението по обяд.

Жегата не уплаши певците и танцьо-
рите и се завихримногокатово хоро, наче-
ло с българския трибагреник. Нямаше
сърце, което да не трепне. В събота ве-
чертафолклорниятмаратон продължидо
полунощ, а на другата сутрин песента бе
подета ощеот ранни зори.

Виолета Цанкова от Г.Оряховица,
Кинче Иванова от В.Търново и Галя Горо-
ва от Лясковец показаха отлично па-
ртньорство. Те вече обмислят нови идеи
за десетия събор, който ще се проведе
през 2009г. Че съборът има бъдеще по-
твърди в приветственото си слово и
кметът инж. Дервишев, който информи-
ра, че се обмисля проект за облагородя-
ване на местността около манастира, за
да има за хората по-големи удобства.

КРЪШНИ ХОРА...

През то-
зи кметски
мандат една
от приоритет-
ните задачи
на общинска-
та админис-
трация бе да
се намерят
средства за
ремонта на
улица “Васил

Левски”. Според предварителните изчис-
ления за улицата с дължина 1500 метра
са необходими 2 милиона и 300 хиляди
лева и тази сума не бе по силите на мес-
тния бюджет, затова имаше и забавяне в
решаването на проблема. За тази година
общината задели 600 000 лева. и на 20
юни бе направена първата копка на ма-
щабната реконструкция на основната
пътна артерия в общинския център. Спо-
ред кмета инж. Д. Дервишев, има солидни
гаранции, че останалата инвестиция ще
дойде от държавния бюджет и това дава
куража на администрацията да стартира
проекта.

Само за четири месецаще трябва да
се подмени основният водопровод, който
е силно корозиралие сдължина1511мет-
ра, ще се изградят 125 водопроводни от-
клонения. Тротоарната настилка ще се
подмени и ще се настелят с плочки почти
9000 кв. м. Ще се монтират 4365 м. бор-
дюри, ще се положат 4700 т куб. м. ас-
фалт. Строител е консорциума “БКС – Г.
Оряховица” и предварително определе-
ният срок за завършване на строителните

и възстановителните работи е октомври
2007 г. Движението на моторните превоз-
ни средства вече е пренасочено по буле-
вард “Хр. Ботев” и околовръстния път,
където са обозначени и новите автобусни
спирки.

Община Лясковец организира на 20
юниофициален старт намащабната реко-
нструкция на улицата, на който бе напра-
вена първата копка от кмета инж. Дерви-
шев. Присъстваха официални гости и
представители на фирмата-изпълнител
на обекта, представители на фирмата,
упражняваща строителния надзор, об-
щинска администрация и граждани.
Първата копка бе положена в края на ул.
"В. Левски", подход откъм В. Търново, от-
където започна ремонта. Водосвет за
освещаване на обекта извърши местния
свещеник отецБогдан.

На всички изпълнители на проекта,
на хората, заети с трудната задача да на-
правят ул. "Васил Левски красива,
кметът на общината инж. Дервишев, по-
жела на откриването спорна и ползотвор-
на работа.
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“НАЙ-СЕТНЕ ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯТА
НА УЛИЦА “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

Инж.Димитрова, директор на дирекция “Изграждане на жизнената среда”

Във връз
ка със светов-
ния ден на
околната сре-
да 5 юни, на
официалнаце-
ремония в Ре-
гионалната ин-
спекция по
околната сре-
да и водите,
на Община
Лясковец бе

присъдена призова награда почетна гра-
мота, с която Лясковец бе отличен като
най-зеления град в областта.

В периода2004 - 2007 година на тери-
торията на Общината са засадени около
5 000 броя дръвчета акация, ела, чер
бор, туя, липа, червен американски дъб.
Само през 2007 година са засадени 3 000
цветни стърка, с които са оформенилехи-
те вЦентрален парк - Лясковец, булевард
Христо Ботев и централната градска
част. През 2007 година в общинския бюд-

жет са заделени 30 000 лв. за озеленява-
не, което е три пъти повече спрямо мина-
лата година. За съжаление недобросъ-
вестни граждани почти всеки ден унищо-
жават цветя от лехите на улица В. Лев-
ски , площад Възраждане , булевард
Христо Ботев и централния градски
парк. Те се подсаждат наново, но това
струва пари и до-
вежда до до-
пълнителни раз-
ходи. За да се
радваме и занап-
ред на чист и зе-
лен град, трябва
да опазваме все
повече вече на-
правеното и да
осъзнаваме, че
грижата за красо-
тата на селището
е въпрос на гражданска позиция, комен-
тира ситуацията инж. Пенка Пенчева,
старши специалист в дирекция Изграж-
дане нажизнената среда .
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ЛЯСКОВЕЦ НАЙ-ОЗЕЛЕНЕНОТО СЕЛИЩЕ-
ВЪВ ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ОБЛАСТ

Общинският конкурс “Цоньо Кал-
чев” се експонира за втора поредна годи-
на. Това е конкурс за детска рисунка, чии-
то участници садецаот общинските учи-
лища. Тази година се включиха и най-
малките художници от ЦДГ Сладко
пойна чучулига , Джулюница.

Тази година конкурсът отбеляза
много по-голям брой участници - общо
80 ученика от ОУ П. Р. Славейков , СОУ
М. Райкович и НУ Ц. Гинчев и 9 деца
от ЦДГ Сладкопойна чучулига . Залег-
нати според предпочитанията на учас-
тниците са графиката, живописта и сме-
сената техника. Похвално е, че при по-
големите има стремеж за работа в об-
ластта намозайката и са се справили чу-
десно за такава творба беше присъде-
на специалната награда. Изложбата се
отличава и с по-голямо разнообразие в
тематичното търсене и с по-добро по-
знаване творбите на детския поет
Цоньо Калчев, в сравнение с миналата
година. Общината осигури на класира-
ните участници на първите три места
предметни награди и лично кметът инж.
Димитър Дервишев им ги връчи. Бяха
връчени грамоти и на останалите деца,
тъй като според председателя на жури-
то Й. Йорданов, всички са показали ста-
рание.
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ДЕЦА РИСУВАХА ПО МОТИВИ
ОТ ТВОРЧЕСТВОТО НА Ц КАЛЧЕВ.


