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ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

СТАРТИРА ПРОЕКТА “ЗА ПО-ДОСТОЕНЖИВОТ”
"Социален асистент" и "Домашен по-

мощник" са услугите, които ще представя
проекта „За по-достоенживот” който стар-
тира вЛясковска общинаминалиямесец.
Проектът е финансиран от Оперативна
програма “Развитие на човешките ресур-
си” и съфинансиран отЕвропейския соци-
ален фонд. Общата стойност на проекта
е 59 220лв., от които 50 230лв. са от евро-
пейския донор, а останалата част се пое-
ма от Общината. Изпълнител на проекта
е Община Лясковец в партньорство със
сдружение „Надежда-2002” - Горна Оря-
ховица. Проектът е с продължителност
12месеца и стартира от 1юли 2008 г. Реа-
лизацията му вече тече, като през първия
подготвителен етап с продължителност 2
месеца започна оборудването на офис на
проекта в сградата наДомашен социален
патронаж - Лясковец. Бе направен и под-
бор на потребители на социалните услу-
ги, както и на изпълнители - трима соци-
ални асистенти и 12 домашни помощни-
ци, на които в момента се провежда курс
на обучение.Изискванията за изпълнява-
щите длъжността домашен помощник бя-
ха: да са пълнолетни български гражда-
ни, да не са осъждани, да не са под запре-
щение, да са с основно или по-високо об-
разование, да имат мотивация за работа
в социалната сфера и нагласа към целе-
вата група. Специфичното на проекта е,
че се предостави възможност на канди-
датстващите лица за услугите да запазят
работата си, в случай, че вече са заети.
Друг важен момент е, че проектната рам-

ка дава право нуждаещите седабъдат об-
грижвани от свои близки и така се постига
облекчаване на семейния бюджет. Освен
процедурата по набиране на асистенти и
помощници, приключи и процедурата по
изготвяне на социалната оценка, въз
основа на която по определени критерии
бяха подбрани и потребителите. Триде-
сет на брой лица, живеещи в общинския
център и петте съставни села ще се по-
лзват от услугата. Бяха подадениобщо65
заявления от нуждаещи се самотни и
възрастни хора, болни и деца с уврежда-
ния. Статистиката сочи, че регистрирани-
те хора с увреждания в общината ни са
611, от които 32 деца, 535 души са с трай-
нифизически увреждания и 76 - сментал-
ни. Проектът има за цел да спомогне за
подобряване качеството на живот на по-
не 30 от тях.

“За по-достоен живот” е хуманен акт,
който ще предостави ефективни и качес-
твени социални услуги на представите-
лите на рисковите групи в нашата общи-
на. Вторият етап, с продължителност 10
месеца започва от началото на септем-
ври и включва набор от услуги, насочени
към социална работа и консултации,
свързани с потребностите на обгрижва-
ните лица, както и комунално-битовидей-
ности, поддържане на хигиената, пазару-
ване, приготвяне на храната, пране и др.
Естествено за всеки потребител се изгот-
вя индивидуален план, в зависимост от
неговите потребности, в който се описват
дейностите за удовлетворяването им.

В края на август в местността Бекле-
мето над Троян се проведе 15-я юбиле-
ен пенсионерски национален събор-
надпяване „Беклеме2008”. Тойбешеот-
крит от наша певческа група - добри-
дялската група “Еделвайс” при читали-
ще “П. Р. Славейков” и клуб на пенсио-
нера “Национал”. Нашите самодейци
бяха специално поканени на престиж-
ния събор със задачата да го открият.
Певиците от Добри дял се представиха
с три туристически песни и едно инди-

видуално изпълнение на солистката на
групата Пенка Ненова. Съборът се про-
веде под патронажа наМинистерството
на културата и бе посветен на 140-
годишнина от обявяването на Троян за
град. Премиерът Сергей Станишев на-
гради победителите в надпяванията, в
които участваха над 60 изпълнители и
групи от цялата страна, а за самия
събор в Троянския балкан се бяха
събрали над 2000 гости и почитатели на
народното творчество.

Лясковски-
я т балетен
с ъ с т а в
“Ритъм” се за-
върна от по-
л с к и я г р ад
Люблин, къде-
то беше еди-
н с т в е н и я т
участник от
България в
Шестата меж-
д у н а р о д н а
среща на мла-
дежите, зани-
маващи се с
балет. Балет-
ната школа
при лясков-
ското читали-
щ е “ Н а п-
редък-1870”
представляваше България сред състави
от седем държави, включени в срещата.
Целта на организаторите бе да се уста-
нови контакт и приятелски отношения
между участниците от различните стра-
ни. Освен от България, в интернацио-
налната среща участие взеха състави от
Беларус, Белгия, Чехия, Украйна, Шот-
ландия идомакините отПолша.Подуми-
те на нашия балетен педагог Валя
Атанасова тази изява е била като една
“малка академия за танц”. Всички колек-
тиви са представили богат репертоар от
класически и характерни танци, при-
същи за отделните народи. Най-
интересни и ползотворни за участниците
се оказали уроците, с които всяка сутрин
от престоя им започвал деня. По програ-
ма танцьорите имали ежедневни зани-
мания екзерсис, които били водениот ба-
лет-майстора на Варшавското балетно
училище. По-късно след заниманията по
“майсторски клас” всички колективи про-
дължавали да работят в областта на мо-
дерната хореография.

В Културния център на град Люблин
пред многобройна публика се е състоял
Галаконцертът, в който всички балетни
групи са представили своя богат репер-
тоар, както и общ танц, подготвян в про-

дължение на няколко дни с помощта на
варшавския балет-майстор. Концертът е
продължил цели 3 часа. В първата му
част били включени танците на всички ба-
летни школи, а във втората, чрез мулти-
медийно представяне, били пресъзда-
дени исторически моменти от цялостно-
то развитие на града и танци, характерни
за различни националности, пребивава-
ли в Люблин през дълголетната му исто-
рия - руски, еврейски идруги.

Като цяло организаторите на среща-
та са постигнали своите цели и идеята да
сближатмладежите, занимаващисе с ба-
летно изкуство, е имала изключителен
успех. Нашите балерини са силно впе-
чатлени, както от характерните за други-
те народи танци, така и от развлекател-
ните мероприятия, които са подготвили
кмета и организаторите отмладежкияба-
летенцентър вЛюблин.

Срещата не е имала конкурсен харак-
тер, но е спомогнала за установяването
на трайни приятелски отношения между
колективите от различнитедържави. Все-
ки състав е получилдиплом за отличното
си представяне и покана за участие в
следващото издание на интернационал-
ната среща, която по традиция се про-
веждапрез година.

ЛЯСКОВСКИТЕ БАЛЕРИНИ УЧАСТВАХА
В МЛАДЕЖКА СРЕЩА В ПОЛША

САМОДЕЙЦИ ОТ ЛЯСКОВСКА ОБЩИНА С НАГРАДИ ОТ “ЧЕРНОМОРЕ 2008”

ГОСТУВАХА НИФОЛКЛОРНИ СЪСТАВИ ОТ ЧЕТИРИ СТРАНИ

НАША ПЕВЧЕСКА ГРУПА ОТКРИ ПРЕСТИЖЕН СЪБОР

В Приморско и Лозенец се проведе
четвъртият фолклорен фестивал „Евро
фолк - Черно море 2008”. Около 80 колек-
тива с над 1500 участници пяха на сцени-
те на курортните градове. Под егидата на
Европейската асоциация на фолклорни-
те фестивали този културен форум се
утвърди като един от най-големите в рам-
ките на музикални празници „Евро фолк”.
Участваха певци, музиканти и танцьори
от цялата страна, като самодейните ко-
лективи пресъздадоха духовното бога-
тство на предците ни.

В престижнияфорумсе включиха и на-
шите самодейци - певиците от мердан-
ската група за стари градски песни „Бели
хризантеми” с ръководител Цветанка
Христова и Клуб на пенсионера „Надеж-
да”, както и Вокална група „Младост” към
Културен клуб на пенсионера „Здравец” -

с. Козаревец с ръководител Иванка Пав-
лова. Всички изпълнения от фестивала
са записани и се излъчватмногократно по
над50местни кабелни телевизиии в теле-
визионни предавания „Балканфолк”, „Бо-
гатствата на България”, „Песни за душа-
та”, „Изворче” и др., както и по чуждес-
транни телевизии в Русия, Япония, Гер-
мания и Швеция. За отличното си пред-
ставяне нашите колективи бяха награде-
ни с диплом за съществен принос в
съхраняването и развитието на българ-
ските традиционнинародниизкуства.

Община Лясковец изказва благодар-
ност на съставите и техните ръководите-
ли за достойното им представяне, за
осъщественото на дело родолюбие и им
пожелава здраве, бъдещи творчески отли-
чия и все така да представят успешно
своя роден крайиобщинаЛясковец.

Групи от различни континенти пред-
ставиха своетофолклорнобогатство и ве-
селиха жителите на община Лясковец. В
две последователни вечери се състояха
два концерта, в които представители на
Чили, Унгария, Мексико и Украйна зарад-
ваха публиката с много емоция и грациоз-
ност. В читалището в Джулюница из-
пълнители от музикална фолклорна гру-
па “Ренасер” - Чили и танцов ансамбъл
“Кечкемет” от Унгария в продължение на
час пяха и танцуваха за местното населе-
ние. А в Лясковец, на площада пред

събралата се публика разтво-
риха сърцето и душата си фол-
клорната група “Раисес” отМек-
сико и ансамбъл “Мрия” от
Украйна. Така гражданите на
община Лясковец имаха неве-
роятното щастие да се докос-
нат до духовното и културно на-
следство на тези народи чрез
музиката, чрез традиционните
за тях танци и песни, да се на-
сладят на гледката, преплита-
ща ритъма и пъстрите нацио-
нални костюми.

Тези две изяви на чуждес-
транни състави в нашата общи-
на, бяха част от културния фо-

рум, който международния съвет на орга-
низаторите на фестивали за традицион-
ни изкуства ежегодно представя въвВели-
ко Търново. Тази година се проведе еди-
надесетото издание нафестивала. От са-
мото си учредяване ежегодният между-
народен фестивал има за цел да пред-
ставя фолклорното богатство и традиции
на целия свят, да разпространява българ-
ското музикално и танцово изкуство от
всички наши области, да извършва култу-
рен обмен между институции и колективи
от страната и чужбина.

От 14 до
1 7 а в г у с т
2008 г. в Смо-
лян се прове-
де най-голя
мото и пре-
стижно състе-
з а н и е в
България -
„Купа Бълга-
рия 2008”. В
не го взеха
участие отбо-
ри от цялата
страна и чуж-

бина. От клуба по ориентиране “Браун
Тим” се включиха 42-ма състезатели, ка-
то 15 от тях спечелиха медали. Пет от из-
воюваните 15 са на кафявите браунтим-
ци отЛясковец.

Лясковски малчугани от няколко месе-

ца тренират упорито в този елитен клуб и
вече имат доста състезания зад гърба си,
както и спечелени награди медали, купи,
статуетки.

ОтСмолян те се завърнаха с един зла-
тен, два сребърни и два бронзови меда-
ла. При най-малките момичета ЕленаНи-
колова е втора, Ралина Стоянова е трета.
В същата група при момчета Иво Липов-
ски е с извоювано второ място, а на трето
е пакмомчеотЛясковец -НиколайСтоев.

На провелата се преди това КупаСмо-
лян Браун Тим участниците от Лясковец
се класираха втори отборно.

Треньорът и родителите на състезате-
лите изказват специална благодарност
за съдействието и подкрепата на община
Лясковец, която помогна за транспорта
на малките ориентировачи и това им до-
несе радостта от успеха и наслада от по-
бедата.

-

-

ЕДНА СТРАХОТНА “КУПА БЪЛГАРИЯ” ЗА БРАУН ТИМ
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Издава Община Лясковец
разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

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

ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА НА ДЕДИТЕ НИ
ОбщинаЛясковециТуристическоДру-

жество ”ЯНТРА 1915” - Лясковец органи-
зираха честване на 152-та годишнина от
гибелта на капитан дядоНикола. Тази из-
ява присъства всяка година в културния
календар на общината и в плана на ту-
ристическото дружество. Тази година
ръководството на дружеството на турис-
тите бе подготвило кратко експозе за жи-
вота на капитан дядо Никола, за подго-
товката на въстанието и тръгването на
четниците от Петропавловския манастир
- това стана на самото място на събитие-
то, състояло се през 1856 г. - манастира
“Св. св. Петър и Павел”. Десетки туристи
и граждани се включиха вмероприятието
и след церемонията пред вратите на ляс-
ковския манастир, тръгнаха към лобното
място на войводата и неговите четници,
изминавайки същиямаршрут, по който са
вървели - оттук, през Килифарево, до Габ-
ровския балкан и селоДончовци. На 3 ав-
густ, лясковчани се поклониха пред па-
метта на загиналите в дядо Николовата

завера.
Нашата светиня, Петропавловският

манастир, е център на 3 въстания, едно
от които еKапитандядоНиколовото. Дей-
на помощ на организатора Никола Фили-
повски -шивач отТърново са оказалиляс-
ковчаните Никола Козлев, Енчо Узунов,
Христо Касабов и синът му Гани, поп
Христо Капнилов и др. За избухване на
въстанието билопределен15 август. Пре-
дателство от страна на еленски чорбад-
жии предизвиква преждевременното му
избухване. Дядо Никола нарежда да се
събере четата в манастира, но вместо
200 души, оттам тръгват само 13 въста-
ници. Приема се за начален ден на
въстанието 29 юли 1856 г, тъй като в ар-
хивните документи в градовете В. Търно-
во и Габрово и в история на девическия
манастир “Светите апостоли Петър и Па-
вел”, e посочено, че четата е била вСоко-
ловския манастир на 31юли, където е на-
правен молебен. На уречения ден - 29
юли в манастира “Св. св. Петър и Павел”

от Лясковец пристигат 9 ду-
ши - поп Стоян Брусев,
Илия Пеев, Иван Слабаков,
ЙоргоНиколов,НиколаЦве-
тилов, Йорго Бояджийчето,
Христо Топалов, Петър Ма-
нолов и Стоян Мръц Моста-
ков, от Търново -СемкоСур-
вичков и Иван Търновски,
от Елена - Стоян Камбуров
и от Ямбол - Ради Колесов.
Тринадесетте доброволци
предвождани от Никола Фи-
липовски се отправили към
Габровския балкан. В за-
вързалата се битка с турската потеря,
пред моста в града, четата била разбита.
За кратко капитан дядо Никола се укрива
в махала Дончевци. По-късно бил преда-
ден и убит.

Интересното е, че около това незна-
чително на пръв поглед въстание се вди-
га твърде голям шум. В бъдещите поли-
тически борби, в движението за култур-

но-духовна еманципация, то изиграва ро-
лята на един от важните фактори, уско-
ряващи процесите на духовното и поли-
тическо съзряване. През 1876 г. по време
на Априлското въстание се сбъдват про-
роческите слова на капитан дядо Нико-
ла, а именно: “Запомнете дяда си Нико-
ла. Аз сега покачвам звънче, което след
времещестане камбана.”

В средата на месец август се проведе
обществено обсъждане на проекта “Реко-
нструкция на Централен площад гр. Ляс-
ковец - обособяване на пешеходна зона и
обществена зона за отдих”. Участие взе-
ха и граждани, които изразиха своетомне-
ние за бъдещото развитие на централна-
та градска част на Лясковец. По време на
срещата проектантският екип направи
представяне на проекта за цялостна реко-
нструкция на Централния площад на гра-
да ни. Нов площад, паркове, камери по
улиците, подземен паркинг в кв. Чернико-
ва бара и велосипедни алеи между Ляс-
ковец и Г. Оряховица ще бъдат направе-
ни, обясни авторът на разработката - ве-
ликотърновският архитект Лъчезар Ла-
лев. Предвижда се за инфраструктурата
на града ни да се изразходват 9,5 мил. лв.
Проектът ще бъде реализиран със сре-
дства, които ще дойдат по Оперативна
програма „Регионално развитие” на Ми-

нистерството на регио-
налното развитие и бла-
гоустройство. Освен ця-
лостно обновяване на
централния градски пло-
щад, който се превръща
в обществена зона за от-
дих, ще бъдат заделени
средства и за рехабили-
тация на главните град-
ски улици „Трети март” и
„Христо Ботев” , за
възстановяване на цен-
тралните паркови зони,
ще бъде поставено и
е н е р г о с п е с т я в ащо
осветление и шумоза-
щитни зелени пояси. За

сигурността на гражданите е предвидено
да се монтират камери за видеонаблюде-
ние по всички невралгични точки на Ляс-
ковец. За обновление с тези средства е
включен и градски парк „Моста” и още ня-
колко зелени зони около центъра - до рес-
торант „Средец” и по бул. „Хр. Ботев”.
Създаване надведетски площадки имно-
жество цветни градинки са предвидени
ощепопроекта.

Естествено всичко това се обсъди с
гражданите, те имаха възможност да изка-
жат своето становище, да дадат и други
предложения, да споделят своето мне-
ние преди да се пристъпи към реализира-
нето на проекта.

В информационният център на общи-
ната бяха изложени материали за по-
обстойно запознаване на общественост-
та с проекта и бяха събрани мнения и
предложения на всички заинтересовани
жители.

Заслужилият гражданин на община
Лясковец в областта на културата Нико-
лаЧочев се завърна с Гран при от участи-
ето си вМеждународния конкурс в Русия.
През месец юли в Одеса се проведе V-то
издание на международния фестивал
под наслов „Одесский трамвайчик”. На-
шият талантлив млад певец участва в
най-голямата възрастова група и спече-
ли първа награда. Освен това, за цялос-
тното си представяне въвфестивалаи за-
ради отличните си артистични умения,
Никола бе удостоен с Голямата награда.
Сред над 400-те участници от 23 града на
няколко европейски държави, Ники бе
единственият българин.

Петият международен детско-
юношески фестивал на изкуствата, кой-
то се провежда всяка година, бе открит
на 8 юли. Млади таланти, изявени в раз-
лични области на изкуството, са участва-
ли в конкурсите. В певческия са се сърев-
новавали над 100 изпълнители. Десет-
членно международно жури, с предста-
вители от всички жанрове на сценичното
изкуство е оценявало техните умения.
Въпреки високото ниво и добрата подго-
товка на изпълнителите, лясковчанинът
е постигнал най-голям успех - той печели
първо място за изпълнението си на
Remember.

„Одесский трамвайчик” се е състоял в
киноконцертния комплекс „Млада гвар-
дия” в залите на одеската Детска теат-
рална школа и легендарната Столярска
школа. Редом с изявите и впечатленията
от сценичното представяне, Никола ще
запомни този фестивал и заради чудес-
ните мигове, прекарани с участниците в
разходки из Одеса и разглеждане на кул-
турните забележителности иместните ат-
ракциони. Най-вълнуващ момент от раз-
влекателната програма били екскурзии-
те с одески ретро-трамвай, които органи-
заторите били подготвили за тях.

2008 година се оказа наистина много
успешна за Никола Чочев - дотук през из-
теклите месеци Ники има вече цяла
върволица от награди. Последните при-
зове са от Международния фестивал в
Кранево, от Международния конкурс
„Звезди над Дунав”, провел се в Силис-
тра и разбира се, най-значимата - при-
знанието на хората от роднияму град - Го-
дишната награда, с която беше удостоен
на празника на градЛясковец.

ПРОЕКТИРА СЕ ГРАНДИОЗНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГРАДСКИЯ ЦЕНТЪР НИКИ ЧОЧЕВ ДОНЕСЕ ПОРЕДНАТА СИ НАГРАДА ОТ ОДЕСА

Добридялчани и тази година подобаващо отбелязаха
своя празник, който съвпада с храмовия празник на све-
тинята на селото - църквата “Пресвета Богородица”. На
15 август се навършиха 150 години от освещаването на
храма в селото. Честването на годишнината започна
ощерано сутринта с литургия в деня наУспението наБо-
жията майка. На Голяма Богородица храма посетиха жи-
тели и гости за светлия християнски празник и си поже-
лахаПресветатамайкадае винаги с тях ида ги пази.

НевянкаЗахариеваКозлева повече от четвърт век ра-
боти като директор на детската ясла в нашия град, пред-
седател на общинската организация “Демократичен
съюз на жените”, активен член на БЧК, втори мандат об-
щински съветник, заслужил гражданин на общината в об-
ластта на здравеопазването. Целият иG трудов път е
свързан с професията на медицински служител. Едина-
десет години от живота си е посветила на грижи и всеот-
дайност в Детската консултация, а от 26 години работи
като завеждащ Детска ясла “Мир” и яслени групи в Джу-
люница. Целият съзна-
теленживот на г-жа Коз-
лева е отдаден в името
на най-малките ни
съграждани, в името на
технитемайки ибаби.

На своя 60-ти рож-
ден ден тя прие гости от
общинска администра-
ция, които я поздравиха
и изказаха благодар-
ност от името на при-
знателните поколения
за дългогодишния й
труд в полза на децата,
жените и обществе-
ността.

От 13 август до 15
август град Каварна
беше домакин на Пе-
тия национален ра-
диоконкурс за рек-
ламно-туристически
фийчър “Загадките
на Каварна”. В него
участваха журналис-
ти от общинските ра-
диа от цялата страна
със свои авторски ра-
диопредавания.

Петчленно жури с
председател Татяна
Симеонова, препо-
давател във факул-
тета по журналисти-

ка и масови комуникации при Софийския университет
“Климент Охридски”, оценяваше предаванията на ради-
ожурналистите.

Общинско радио-Лясковец се представи с две преда-
вания - “Нос Калиакра” и “Споделено”, с автор и водещ
Елена Берова. Радиопредаването “Споделено” нашата
участничка беше посветила на програмния ръководител
на Радио „Каварна” Керанка Далакманска, която тази го-
дина ще чества два юбилея - своя личен и 60-годишния
на радиото, в което работи вече 19 години. Именно за то-
ва свое радиопредаване Елена Берова бе удостоена с
Диплом и Втора награда, плакет и статуетка-микрофон.

Всички участници получиха предметни на-
гради от спонсори, както и рекламни мате-
риали от община Каварна и радиото-
домакин.

РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
УВАЖИ 60-тияЮБИЛЕЙ НА НЕВЯНКА КОЗЛЕВА

РАДИОТО НИ ОТНОВО СПЕЧЕЛИ НАГРАДАДОБРИДЯЛЧАНИ ЧЕСТВАХА 150 ГОДИНИ
ОТ ОСВЕЩАВАНЕТО НА СВОЯ ХРАМ


