
Община Лясковец е първата община
в Северен Централен район, представи-

ла проект за реконструкция на
четвъртокласната пътна мрежа по мяр-
ката “Регионална и местна пътна ин-
фраструктура” на Оперативна програма
Регионално развитие. На 1 февруари
2008 г. експерти от лясковска общинска
администрация представиха проекта в
регионалния отдел на програмата в Ру-
се. Проектът предвижда рехабилитация
на две от основните за града отсечки -
пътя Честово-Козаревец и Лясковец -
Петропавловскияманастир.

Проектът е с наименование “Подоб-
ряване на общинската пътнамрежа в об-
щина Лясковец” и предвижда реализи-
ране на дейности в тези два пътни уча-

стъка.Общата имдължинае 12 километ-
ра, които трябва да бъдат основно ре-
монтирани и модернизирани. С из-
пълнението на предвидените дейности
след реализиране на проек та ,
четвъртокласната пътна мрежа в общи-
ната ще бъде подобрена, защото в мо-
мента тя е в окаяно състояние. Парите
от Европейските фондове са единстве-
ната възможност този проблем да бъде
разрешен. Рехабилитацията на пътища-
та трябва да приключи в срок до 20 месе-
ца, а средствата, необходими за ремон-
та, възлизат на 3,9 милиона лева. В ре-
зултат на успешното реализиране на
предложения проект, ще се улесни до-

стъпа до един от най-важните туристи-
чески обекти в Лясковец - манастирът
“Св. св. Петър и Павел”. Освен това ще
се подобри и ще се съкрати времето на
пътуващитедоКозаревец.

Община Лясковец подготвя още два
проекта, с коитоще кандидатства поОпе-
ративна програма „Регионално разви-
тие”. Те са по другатамярка на програма-
та, която финансира проекти за подо-
бряване на образователната и културна
инфраструктура. Предвижда се тези два
проекта дабъдат готови и внесени вРеги-
оналния отделнаСеверенцентрален ра-
йон за планиране, намиращ се в Русе, до
средата намарт.
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ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКA

Итази година вЛясковецТрифонЗаре-
зан бе отбелязан пищно и с голямо весе-
лие. Лясковчани открай се славят с от-
глеждането на едни от най-хубавите в
България сортове грозде. Освен отлични
стопани на лозето, те са и ненадминати
майстори в приготвянето на бели и черве-
ни вина.От своите предцижителите на на-
шия край, пазят тайнството на винопро-
изводството.

По традиция празникът започва всяка
година с конкурс за „Най-хубаво домашно
вино”. Той се организира от община Ляс-
ковец със съдействието наместни винар-
ски фирми. Общо 39 майстори си оспор-
ваха титлата тази година. 33 от предста-
вените вина бяха червени, 5 бели и едно
розе. В конкурса участваха ишестжени.

Право на участие имаха всички
пълнолетни лица с постоянно местожите-
лство в община Лясковец, с изключение
на членовете на журито. За втора година

се включват и граждани от съседната об-
щина Горна Оряховица. До участие бяха
допуснати избистрени, домашно-
приготвени вина, ненадписани, тъй като
конкурсът е анонимен. Тричленна коми-
сия от дегустатори, с председател инж.
Маргарита Георгиева, оцени качествата
на вината. А качественото вино по думите
на инж. Георгиева е с „чист плодов аро-
мат, натоварено цветово с боровинкови
или малинови тонове, чисто като възпри-
ятие и за обонянието, и за вкуса. „Добро-
то вино не бива да се „разделя” в устата и
да оставя неопределен вкус”, сподели
още тя. Освен призови места, журито
определи и участник, на който да се при-
съди Специалната награда. Тя бе осигу-
рена от ПроКредит Банк, а директорът на
горнооряхоския клон на банката г-жа Не-
ли Тодорова я връчи на победителката
Стефка Банова. На първо място за най-
качествено червено вино се класира ляс-
ковчанинът Веселин Григоров Маринов.
Журито определи по две втори и две тре-
ти награди. Първи подгласници на побе-
дителя станаха Асен Крумов и Борис Ба-
нов, а третото място си поделиха Ангел
Качамаков и Даниела Банова. В раздел
„бели вина”, където бяха представени са-
мо 5 мостри, журито присъди само една
трета награда, която отиде при Даниела
Банова. Община Лясковец бе предвиди-
ла парични награди и грамоти за номини-
раните. Наградите бяха връчени лично от
кмета на община Лясковец д-р Ивелина
Гецова на тържествения концерт в чита-
лище „Напредък 1870” в навечерието на

ТрифонЗарезан.
В самия празничен 14 февруари, об-

щинското ръководство посрещна много
гости и получимного поздравителниадре-
си, подаръци и цветя. Гости бяха кметове-
те на Г. Оряховица и Елена - ЙорданМих-
тиев и Сашо Топалов, председателите на
Общинските съвети във В. Търново -
ХристоХристов, Г. Оряховица -Мирослав
Петков и Свищов - Ив. Хараламбиев. За-
едно с кмета на Г. Оряховица пристигна
да почете празника
налясковските лоза-
ри и винари и
търговското аташе
наАвстрияд-рМиха-
илАнгерер. Гости бя-
ха и пом. ректорът
на ВТУ - доц. Милен
Михов, инж. Е. Гри-
горова от РИОСВ и
много други.

Тържественото
откриване на праз-
ника започна наЛан-
джов двор с водосвет за здраве и берекет,
който отслужиха свещеници от града ни -
отецБогдан и отецАнгел. Кметът на общи-
ната д-р Ивелина Гецова поздрави лоза-
рите и винарите с празника и приветства
гостите с „Добре дошли” в нашия винар-
ски край.

Гостите пожелаха да разгледат една
от атракциите на Лясковец - единствения
по рода си Музей на градинарството.
Уредникът Теодора Пангелова им показа
забележителната експозиция на музея,

разказа за ролята и
значението на ляс-
ковските градинари
и тяхната дейност в
цялостното разви-
тие и популяризира-
не на зеленчукопро-
изводството у нас и в
чужбина.

Празникът про-
дължи с народно ве-

селие на Ланджов двор, след което при-
състващите се отправиха къмлозовияма-
сив за ритуалното зарязване. Заедно с
кмета д-р Гецова, зарязаха и всички гос-
ти. Те пожелаха от сърце берекет и пло-
дородие през 2008 г. за всички лясковча-
ни. На лозовия масив наричания за пло-
дородие произнесе Димитър Цветков,
който прикани гостите да зарежат и пре-
леят лозата, след което всички вдигнаха
и наздравица с червено вино наТотал - ви-
ни.

ЛЯСКОВЧАНИ ОТНОВО ПРАЗНУВАХА ЗАЕДНО ТРИФОН ЗАРЕЗАН

Поколения наред вКозаревец, са учас-
твали в обредната игра “Ергенска варто-
ломеева сватба”. След 18-годишно пре-
късване на ритуала, тази година отново
се възроди малко позабравения обичай.
“Мъжката сватба” се състоя в началото на
месец февруари и за празника дойдоха
гости от близките села, Горна Оряховица
и Велико Търново, за да се повеселят за-
едно с домакините. Осъществяването на
инициативата стана възможно с помощта
на местното читалище и със съдействие-
то на кмета Парашкев Парашкевов. Риту-
алът бе възстановен по спомени на учас-
тници в предишни сватбени шествия, чи-
талищни архивни материали и снимки, и
най-вече с огромнотожелание на 37-те ко-
заревчани, решили да превърнат ерген-
ската сватба в невероятно зрелище, пре-
създавайки различни персонажи от на-
родниябит.

Вартоломеевата сватба започна в це-
нтъра на селото с типичния ритуал -
бръснене на младоженеца. Ивайло Ди-
митров се беше превъплътил в ролята на
булката Кютук Мара, а женихът - Дълъг
Мочо, бешеБожидарНиколов.Ощевран-
ните часове на уречения ден “сватбари-
те” започнаха обиколка из селото. Всички
ритуали, действия, наричания и пожела-

ния са шарж на истин-
ската сватба. Всичко по
обичая се прави на об-
ратно, с цел предизвик-
ване на ергените да
встъпят в брак. На обяд
„попът” венча „двойка-
та” насред селото,
върху импровизирана
сцена от сняг, а после се
обявиха „даровете” на
родата.

Ритуалът „ергенска
сватба” се е появил вКо-
заревец от 1930 г. Близо
60 г. презмесецфевруа-
ри козаревчани отпра-
вяли предизвикате-
лство към местните ер-
гени и те да надянат
брачния хомот. Към
1989 г. традицията е прекъсната.

Комисията по организиране на “Ерген-
ската сватба” взе единодушно решение -
половината от сумата, събрана от даре-
ния по време на сватбеното шествие да
бъде внесена по сметката на Дома за де-
ца с умствени и физически увреждания в
с. Могилино. Другата половина остана за
нуждите на читалището.

След кръшното сватбено хоро, което
се изви по повелята на традицията,
Ергенската сватба завърши с почерпка на
старите ергени, в чест на “младоженците”
и всеобщовеселие.

След благотворителния жест на коза-
ревчани в кметството се получи благода-
рствено писмо от представителя на
УНИЦЕФзаБългария.

В Козаревец бе възродена ергенската сватба ДО
ЧИТАЛИЩЕ „ЗЕМЕДЕЛЕЦ-1899”,
с. КОЗАРЕВЕЦ

НАВНИМАНИЕТОНА
Г-НКМЕТАНАКМЕТСТВОКОЗАРЕВЕЦ
ОБЩИНАЛЯСКОВЕЦ

Уважаеми г-нПарашкевов,

С настоящото писмо бих искал да Ви благодаря, че
Читалище “Земеделец-1899” като представител на об-
ществеността на с. Козаревец, дари средства в размер
на220лв. в подкрепа надейностите за подобряване гри-
жата за децата вДом за деца имладежи с умствена изо-
станалост “Света Петка” в с. Могилино. Вашата подкре-
па означава по-добър живот и шанс за децата, настане-
ни в тази институция.

Надяваме се настоящия принос за каузата на деца-
та на България да постави началото на една дългосроч-
на подкрепа и съвместно сътрудничество с УНИЦЕФ.
Вашата подкрепаще означава по-добър живот за много
деца, настанени в институции, живеещи на улицата,
жертви на насилие, отпадащи от училище или лишени
от други свои основни и жизнени права. Тези дейности
не биха могли да се случат, без организации като Чита-
лище “Земеделец-1899” и хора като Вас и обществе-
ността на с. Козаревец.

Още веднъж бих искал да изразя искрената си бла-
годарност!

С уважение,
ОктавианБивол
ПредставителнаУНИЦЕФзаБългария

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

Н А К Р А Т К О

Общински съвет - Лясковец

Клуб на пенсионера “Мазневска чешмичка”

проведе из-
вънредно заседание в началото на февруари и стана
първият в региона, приел Бюджет’2008. 4 594 407 лв.
е финансовата рамка, с която общината започва 2008
г. Местните парламентаристи решиха да стимулират
с по 50лева раждането на всяко дете влясковско. Еди-
нственото условие е родителите, коитоще се ползват
от паричната помощ, да имат настоящ адрес на тери-
торията на общината. Освен това бе прието и реше-
ние за отпускане на сума за два броя автобусни биле-
ти месечно на пенсионери, жители на общината, чия-
то пенсия е не по-голяма от 125 лв. Така възрастните
хоращемогат да пътуват безплатно от Лясковец до Г.
Оряховица два пъти в месеца. И двете предложения
са направени от съветниците от групата на „Обедине-
ние ГЕРБ - ГЕРБ,ДСБ,ССДиЗНС”

в
Лясковец съществува вече 14 години. Той продължа-
ва да набира нови членове, а ръководството следи
как се изпълняват културните планове. Помещението
побира 45 до 50 души. Тук възрастните хора прекар-
ват голяма част от деня.

Членовете на клуба участват и във всички проя-
ви от общинскимащаб, не пропускат да почетат видни
личности от историята на общината.

След запомнящите се Бабинден, Трифон Заре-
зан и 8-мимарт, сега пенсионерите подготвят иПърва
пролет. При хубаво време идеята е, да празнуват на
открито. За женския празник те отправиха покана за
участие и към почетните членове на клуба - д-р Гецо-
ва и г-жа. Тонкова.

�

Юбилейната 2007г. 170 години от рождението на В. Левски (18 юли 1837г.) рубрика на клуб “Родолюбие”, с ръководител М. Давидова

По случай 130-та годишнинаотОсво-
бождението на България, Общински
съвет, Община Лясковец и Общински ко-
митет “Васил Левски”, организираха на-
учна конференция, която се проведе на
22 февруари 2008 г. в Музея на градина-
рството. В нея участваха проф. д-р Дойно
Дойнов - Председател на Общобългар-
ския комитет и Фондация “Васил Левски”,
зам. ректорът на ВТУ “Св. св. Кирил и Ме-
тодий” проф. д-р Иван Стоянов и проф. д-
р Христо Глушков. Председателят на ляс-
ковския Общински съвет Петър Славчев

и съветникът Георги Георги-
ев също взеха участие.
Петър Славчев откри кон-
ференцията, а д-р Гецова,
кмет на община Лясковец,
поздрави гостите и им бла-
годари, че са се отзовали на
поканата. Присъстваха
граждани, учители, краеве-
ди, почетни граждани, гости
от с. Джулюница и др. Около
50 души в продължение на
часове слушаха внимател-
но докладите на професо-
рите.

Проф. Дойнов говори
на тема: „България и балка-
ните преди Освобождение-

то”, по въпроса „Освобождението и
държавността” изчерпателно докладва
проф. Иван Стоянов, проф. Хр. Глушков
представи разработка по проблема „Дип-
ломатически отношения преди и по вре-
ме на войната”. За въоръжението и сна-
ряжението вОсвободителната война раз-
каза Георги Георгиев. Петър Славчев пък
разказа за освобождението на самияЛяс-
ковец. Лекторите поднесоха проблемите
по начин, който заинтригува хората в за-
лата и последваха въпроси и изказвания
от тяхна страна.

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ОСВЕТЛИ МОМЕНТИ
ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

Трифон Зарезан отбелязаха с много весе-
лие

На 18 февруари в СОУ “М. Райкович”

На 19февруари в църквата „Св. Димитър”

деклара-
ция, израз на протест срещу арменския геноцид

тематичнавечерподмо-
тото „Дружба от векове за векове”

Навниманиетонавсички търговци:

също и ветераните от войните и офицерите и
сержантите от запаса и резерва, а за инвалидите
председателят на местния клуб организира пищно
тържество в Центъра за младежки и социални дей-
ности. Така и възрастните хора и хората в неравнос-
тойно положение, изцяло се потопиха в атмосфера-
та на празничнияЗарезан.

се про-
веде Общинският етап на Националната конферен-
ция “Училището - желана територия на ученика”. В
нначалото на конференцията г-жа АннаПавлова - ст.
експерт по изобразителноизкуство вРегионалнияин-
спекторат по образованието, приветства участници-
те и гостите. В научната конференция участваха пре-
подаватели от местните училища. Те изнесоха пре-
зентации на индивидуални и колективни доклади на
теми: „Европейска класна стая”, „Да бъдем здрави”,
„Природата - наш дом” и др. Докато течеше кафе-
паузата, всички присъстващи разгледаха и обсъдиха
изложбата, която ученици на Анита Костадинова, бя-
ха подредили във фоайето на училището. Изложба-
та беше поканена да участва и в областния етап на
Националната конференция, който ще се състои на
20март въвВ. Търново.

Три доклада бяха номинирани за участие в об-
ластния кръг - „Европейска класна стая” на Ивелина
Георгиева и Стефка Обрешкова, „Да се научим да
знаем, да се научим да правим, да се научим да
бъдем, да живем заедно” на Кремена Енчева и
„Извънкласни дейности - правилната алтернатива на
учениците” от авторски колектив: М. Хайдутова, Гин-
ка Гюзелева, Мариела Диманова, М. Жилиева и М.
Давидова.

в
Лясковец се проведе възпоменателна церемония,
посветена на 135-та годишнина от гибелта на
Апостола наСвободата. Панаихида в памет наЙеро-
дяконИгнатий - ВасилЛевски отслужиха в храма све-
щениците от Лясковец. Ритуалът продължи пред ба-
релефа на Левски в града. В тематичната програма,
посветена на Деня за всенародна почит към най-
великия син на България участваха училищният хор
наСОУ "М. Райкович" и единадесетокласникътНико-
ла Чочев. Слово за подвига на най-значимата фигу-
ра в българската история произнесе председателят
на общински комитет "В. Левски" - ДимитърБайчев.

Ритуалът приключи с едноминутно мълчание и
поднасяне на венци и цветя в знак на преклонение
пред личността на Апостола. Представители на
ОбС, общинска администрация, партии и организа-
ции, както и много ученици и граждани почетоха па-
метта на загиналия за свободата на България рево-
люционери патриот.

На редовно заседание на Общински съвет от
28февруари 2008 г. бе внесена и обсъдена

-
насилствена депортация, издевателства и убийства
на над един милион арменци, които са извършени от
младотурската власт в периода 1915-1916 година в
Османската империя.

Внесената от Председателя на Общински
съвет - Лясковец декларация, бе подкрепена от мес-
тните парламентаристи.

“Осъждаме геноцида над арменския народ и
оставаме съпричастни към съдбата му. Апелираме и
колегите от другите общини в областта да го напра-
вят”, се казва в декларацията. “Смятаме, че този
факт е недопустим и непростим в морално, полити-
ческо и историческо отношение. Ние знаем ролята
на руската обществено-политическамисъл, нафрен-
ските класици, на английските парламентаристи, на
американските журналисти за нашата съдба и осво-
бождение. Това ни дава основание и ние да бъдем
съпричастни към съдбата на другите народи”, се каз-
ва вДекларацията.

Със съдействието на Община Лясковец, бе
организиранаи се проведе

. Възпитаници-
те на Марийка Давидова от Клуб „Родолюбие” при
СОУ „М. Райкович” и приятелите на историята се
събраха на 29февруари вЦентъра замладежки и со-
циални дейности. Те посветиха тази вечер на 130-та
годишнина от Освобождението от турско робство.
Изявите на участниците включваха изпълнения на
песни, танци, слово, изобразително и приложно из-
куство имултимедия.

Във връзка чл. 9 от Закона за местните данъци
и такси и в изпълнение на чл. 39 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните так-
си и цените на услугите в Община Лясковец, всички
търговци, осъществяващи търговска дейност с тю-
тюни тютюневи изделия и със спирт и спиртни напит-
ки на територията на Община Лясковец, се задължа-
ват да платят годишна такса в срок до 14.03. 2008 г.
На неплатилите търговци след определения срокще
бъденаложена глоба поЗакона за акцизите.

На 10 март предстои да бъде отбелязан пат-
ронният празник на най-голямото училище в лясков-
ска община - СОУ “М. Райкович”. Тържеството, което
традиционно се организира всяка година и включва
изяви на учениците от гимназията, ще започне от
17.00 часа на 10март в читалище “Напредък-1870”.

�

�

�

�

�

П Р Е Д С Т О Я Щ И

В края на срещата преподавателите
подариха своите последни разработки,
току-щоизлезли вдва сборника.

Община Лясковец стартира порект,
финансиран от Регионалната програма
за заетост. С неговата реализация ще се
създаде “Превантивно-информационен
център за развитие на социални знания
и умения”, който ще е от полза на хората
в риск - предимно младежи, безработни
и хора в неравностойно положение.

Съвременният начин на живот и ди-
намичните промени в обществото нала-
гат потребността от училищно-
обществена намеса и превантивно-
информационно обслужване в сферата
на социалните взаимоотношения и про-
блеми. Основният вид дейност на це-
нтъра ще бъде свързана с предотвратя-
ване на изпадането в социална деориен-
тация и изолация. Екипът ще включва
трима безработни квалифицирани спе-
циалисти. По данни на “Бюро по труда”
от първи януари т. г. от социално подпо-
магане в нашата община отпадат шест
лица, от които в момента на депозиране
на проекта, четирищебъдат устроени на
работа. Идеята на Програмата е да се
осигури заетост и трудова реализация

на квалифицирани специалисти, както и
да се способства за адаптирането на
нуждаещите се лица към обществените
проблеми и взаимоотношения, чрез по-
вишаване на социалната компетентност,
знания и умения.

Продължителността на проекта е 10
месеца и обхваща времето от 1 март до
края на 2008 г. Персоналът е длъжен да
популяризира дейността на центъра. А
именно - консултиране на учащите се от-
носно специалностите, които се предла-
гат, и възможностите за реализация
след завършване, консултиране на мла-
дежите по толерантно общуване в семе-
йството, учебната среда и обществото,
както и запознаване с услугите, предла-
гани от държавните, общинските и адми-
нистративните институции, запознаване
с правата и задълженията на граждани-
те идр.

Чрез реализирането на Проекта ще
се постигне от една страна превантивно-
информационна дейност, а от друга - ще
бъде осигурена заетост на част от безра-
ботните специалисти в общината.

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ РАЗКРИВА
ЦЕНТЪР ЗА ХОРА В РИСК

120 метра е дълга
мартеницата, която
малчуганите от ляс-
ковската

“Пче-
лица” изработиха в на-
вечерието на тради-
ционния български
празник.Около100де-
ца, взеха участие в на-
правата на червено-
белия шнур, с който
окичиха сградата на своята детска гра-
дина. Самото “закичване” стана на 29
февруари, за да може на първи март, ко-

гато децата почиват, тяхната “Пчелица”
да си имавечемартеничка. Детската гра-
дина участва в петстранен междунаро-
ден проект заедно с подобни заведения
от Франция, Испания, Португалия и Тур-
ция. В края намарт представителина па-
ртньорите ще бъдат в Лясковец и една
от идеите за изготвянето на мартеница-
та-рекордьор е да се покаже на чужден-
ците един български символ на на-
стъпващата пролет. С уникалната дълга

мартеничка ляс-
ковските малчу-
гани замислят да
впечатлят своите
приятелчета от
Франция, Испа-
ния, Португалия
и Турция, където
този обичай не е
известен. Те ще
им разкажат, че в
България всички
хора на 1 март се
закичват за здра-
ве с червено-

бели, най-различни по форма, плетени
накити, ще им изпеят и песнички за Баба
Марта.

целодневна
детска градина

По поводДеня на самодееца и люби-
телското творчество, който се празнува
на първи март, бе открита самостоятелна
изложба на тъкани котленски килими, па-
на и китеници. Изложбата бе експонира-
на на 29февруари в навечерието на праз-
ника в Музея на градинарството в Ляско-
вец. Изявата бе на читалище “Напредък-
1870”, като самата авторка на творбите е

една от 10-те певици на групата за стари
градски песни “Белиружи”.Освен прекра-
сен глас, оказа се, че Елисавета Петрова
има и златни ръце на тъкачка. На откри-
ването на изложбата, тя разказа за увле-
чението си, което се е превърнало в ней-
но хоби. Тя тъче килими още от малка, за-
вършила е килимарско училище в Котел.
От 40 години живее в Лясковец и про-
дължава да развива това присъщо за
българскатаженаизкуство. Помагат й не-
йните две дъщери и съпругът й, който по-
някога с удоволствие я отменя в домаки-
нството, за да й остава времеда тъче. Гос-
ти на усмихнатата домакиня бяха общин-
ското ръководство, пресдтавители на
женските дружества, приятелки и почита-
телки на сръчната тъкачка на китеници.
Наслада бе за всички посетители да раз-
гледат пъстрите експонати, излезли из-
под сръчните ръценалясковчанката.

С мартеница дълга 120 метра
посрещнаха празника децата от "Пчелица"

Лясковчанка тъче
котленски килими
вече 40 години

Клуб "Родолюбие" подреди витрината в общината.


