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ЯПОНСКИЯТ ПОСЛАНИК ГОСТУВА НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

През 2009 се навършват 50 години от
възстановяване на дипломатическите отношения между Япония и България. След
временно прекъсване, дружбата между
двата народа бе възобновена през 1959
година. В чест на тази кръгла годишнина,
в цяла България през тази година се орга-

низират и провеждат различни тържества, посветени на двустранните отношения и ползотворното
сътрудничество между
българи и японци.
Община Лясковец инициира идеята да посвети на
тези тържества празник на
дружбата, на който присъства лично Н. Пр. Цунехару Такеда - извънреден и
пълномощен посланник на
Япония в Република България. Гостът посети лясковска община в края на март,
придружен от своята съпруга и третия секретар по икономическо
сътрудничество в посолството - г-н Мизуками. Визитата на посланика имаше много важна цел - откриването на обновената
сграда на ЦДГ „Сладкопойна чучулига” в
село Джулюница. На официалната церемония по откриването на детското заве-

дение, г-н Такеда и д-р Гецова срязаха
лентата на реконструираната сграда и бяха посрещнати от малчуганите с празничен концерт. Негово Превъзходителство
посланика на Япония посети и дома на семейство Махлянови по покана на родителите на сумиста. Ръководството на община Лясковец, със съдействието на известния наш сумист Калоян Махлянов,
преди няколко месеца осъществи грандиозен проект, който бе финансиран от
правителството на Япония и в резултат
на това детската градина в Джулюница се
превърна в модерна, добре аранжирана
и устроена по едропейските изисквания
детска градина. Това е детското заведение, което Калоян е посещавел като
малък. В ЦДГ не бе правен ремонт от нейното построяване през 1968 г. На официалната церемония г-н Такеда и д-р Гецова, срязвайки лентата на ремонтираната
сграда, си пожелаха ползотворно сътрудничество и успешно развитие на приятелските взаимоотношения между двете ни

страни. Д-р Гецова отправи от името на
своите съграждани сърдечна благодарност за направения благороден жест и отбеляза колко високо цени вниманието, с
което японското правителство удостои
лясковска община в навечерието на 50годишния юбилей от възобновяване на
дружбата между България и Япония. За
празника в Джулюница, общинското ръководство бе поканило световноизвестния
Детски хор при БНР с диригент акад. Христо Недялков, който изнесе голям концерт
с богат репертоар от японски и български
песни.
Преди да започне официалното откриване на ремонтираната сграда на детското заведение в Джулюница, японската
делегация имаше възможността да се запознае със забележителностите на община Лясковец. Японците посетиха, заедно
с д-р Гецова Музея на градинарството,
разходиха се до Петропавловския манастир и околностите му, посетиха и арткерамичното ателие в Мерданя.

НАШИ ДЕЦА УКРАСИХА ОБЩИНАТА С МАРТЕНИЧКИ ГРАЖДАНИТЕ НА
ЛЯСКОВEЦ ИМАТ
ЕВРОПЕЙСКИ КЪТ
В навечерието на почитания от всички нас български празник баба Марта, децата от ЦДГ “Славейче”, с
помощта на своите учители, изработиха много от червено-белите символи - предвестници на пролетта и
подредиха пищна изложба във фоайето на общината.
Голяма кукла, облечена като Баба Марта, бе поставена
до експозицията, за да “приветства” посетителите, проявили интерес към красиво-изработените изделия.
Двама от малките палавници - Станислав и Стефка от
подготвителна група “Гъбарко”, представлявайки своите другарчета от детското заведение, посетиха ден
преди празника кмета на общината д-р Ивелина Гецова. Наричайки благослов за здраве и радост, те закичиха градоначалника с голяма мартеничка. Децата подариха на кмета дръвче с окичени по клонките символи на
здравето, декламираха стихове за баба Марта и пролетта.
По-големите батковци и каки от училищата също бяха подготвили мартенички, които в продължение на няколко дни красиха общинската сграда. Учениците от
гимназията и началните училища също направиха подарък на общинското ръководство, а то от своя страна

покани най-добрите майстори на мартенички, като осигури и стимулиращи предметни награди и лакомства за
победителите.

КОНСКИ ПАРАД И СЪСТЕЗАНИЯ С КОНЕ ОРГАНИЗИРАХА В КОЗАРЕВЕЦ
Още рано сутринта
на 7 март
2009 година
в село Козаревец
започнаха
тържествата, посветени на Тодоровден. На
този ден в селото има стара традиция
да се пров е ж д а т
състезания
с коне, а самият празник се нарича още Конски Великден. Организаторите кметство Козаревец, читалище „Земеделец-1899" и конярското дружество в селото, се бяха погрижили празникът да протече при изключително добра подготовка и
добро настроение на всички участници, гости и зрители.
Водосвет за здраве отслужи на площад „Мариана
Димитрова” отец Ангел. Преди тържествения парад, бе
извършен специален ритуал по захранването на конете. В парада се включиха ездачи, конски и магарешки
впрягове на каруци. Традиционните кушии и състезания се проведоха на поляната в селото.
Това е един от най-хубавите и тачени от козаревчани пролетни празници от българския фолклорен календар. За здраве на конете във всяка къща още в ранни зори започват да се месят обредни хлябове, от тях се слага и в хранилките на конете, вари се и царевица. Обредната пита се украсява с орехови ядки и чеснов лук.

След звъна на селската черковна камбана се събират
всички, които са заявили участие в кавалкадата. Свещеникът благославя коне и ездачи, извършва тържествения водосвет, конете се захранват с осветената погача и започва обиколката. Конете са пищно украсени, а
победителят от предходната година ги предвожда, като
носи знамето на конярското дружество. Конната манифестация, съпроводена с музика, преминава през всички улици, като най-предпочитани са къщите на именниците.
И тази година парадът с дефилиращите състезатели премина из цялото село, като от време на време животните спираха под командата на своите господари
пред нечия врата, за да бъдат поздравени Тодоровците.
Състезанията на селската мера по традиция включват участие на ездачи на коне, състезание с конски
впрягове и състезание с магарешки каруци. В надпреварата се включиха над 20 участника в различните дисциплини. Съседите от Добри дял също взеха участие,
както и представители от Елена, Г.Оряховица и село Родина. За пръв път имаше и жена-участник, която се престраши да се надбягва наравно с представителите на
силния пол. Нов елемент в програмата тази година бе
надпреварата за най-бързо паркиране на впряг на заден ход. Участниците обаче трудно се справиха с поставената задача. Най-бърз се оказа Николай Жеков,
който за 30 секунди успя да паркира в гараж на заден
ход. Най-атрактивен участник и любимец на публиката
стана препускащия с каручка „червено ферари” бай
Илия.
За победителите в различните етапи от съревнованието имаше парични награди и флагчета на конярското дружество. Призовите места заслужиха Диан Георгиев от Г. Оряховица, който взе първите места и в двете
дисциплини - конски впряг и ездачи, а Недко Георгиев
отсрами козаревчани в съревнованието за магарешки
впрягове.
Впечатляващо беше огромното присъствие на зрители - около 900 души публика - местни и гости, се веселиха на воля с кебапчета, бира и музика.

Община Лясковец и Европейски информационен
център изградиха Европейски информационен кът в
Лясковец, който беше официално открит и заработи на
10 март 2009 година в Центъра за информация и услуги
на гражданите в сградата на община Лясковец. Откриха
го д-р Ивелина Гецова, кмет на община Лясковец и г-жа
Теодора Калейнска от областния европейски център.
Европейски информационен център се отзова на поканата на община Лясковец за разширяване на достъпа
на гражданите до европейска инфрормация, като започна регулярното предоставяне на безплатните издания на Европейската комисия и Европейския Парламент за разпространение. В Центъра за обслужване на
граждани, общината оборудва специална информационна част, в която всеки гражданин ще може да ползва и
да си отнесе вкъщи безплатните издания на Европейската комисия и Европейския Парламент. Изданията са
на български език и касаят приоритетните области за
развитие на Европейския съюз за финансова рамка
2009 - 2012 година - устойчиво развитие, Европа на регионите, европейски програми и механизми за кандидатстване, структурни фондове, политики на Европейския съюз, Европа в 12 урока, статистически справочници за Евросъюза и др. Наред с тях ще бъдат перманентно предлагани и информационни дипляни и флаери,
касаещи работата на европейския омбудсман, потребителските права на европейския гражданин, новообявени програми за финансиране на Европейския съюз и
др.
Зареждането с новите издания на Европейската комисия и Европейския Парламент постепенно ще обхване и всички населени места от община Лясковец. Идеята е европейската информация да достига максимално
до всички интересуващи се граждани.
Друга нова инициатива на община Лясковец за подобряване на информационните услуги за гражданите и
бизнеса, е стартирането на услугата „Гише на предприемача”, което ще предоставя информация за стартиране на бизнес, възможности за финансиране и всички
процедури, свързани с упражняването на стопанска
дейност.
Европейски информационен център работи с община Лясковец още от своето създаване, през 2008 година
бе сформиран европейски кът в детска градина „Пчелица”, а преподаватели от детското заведение участваха
в модула „Европа в моето училище и детска градина”.
Един открит урок ще бъде изнесен и тази година през месец май - така всички ще отбележат Деня на Европа.
В навечерието на изборите за Европейски парламент ще бъде организиран и граждански форум за извеждане на посланията на лясковчани за управлението
на обединена Европа. Календарът на Европейския
център за 2009 година бележи множество изнесени изложби, представяне на книги, обучения на учители,
също събития, насочени към децата и подрастващите
от общината.
За съвместната си работа община Лясковец и Европейски информационен център подписаха рамково споразумение. Госпожа Калейнска връчи на д-р Гецова подарък за новия европейски информационен кът в Лясковец, а именно - знамето на Европа.
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СОУ „М. РАЙКОВИЧ” В ЛЯСКОВЕЦ ОТБЕЛЯЗА СВОЯ ПАТРОНЕН ПРАЗНИК 131 ГОДИНИ ОТ В НУ “Ц. ГИНЧЕВ” РАБОТЯТ
ОСВОБОЖДЕНИЕТО ПО ТРИГОДИШЕН ПРОЕКТ

Най-голямото училище в лясковска
община на 10 март отбеляза своя патронен празник. СОУ „М. Райкович” в Лясковец и гимназията в Дряново са двете училища в България, носещи името на видния възрожденски просветител - отец
Максим Райкович. Тази година се навършиха 135 години от смъртта на даскал Минчо Райков Крински, който е един
от водещите дейци на светското българско училище и участник в разгарящата се
църковно - национална борба. През 1874
година, на 10 март отец Максим притваря
очи на чужда земя - в Галац, Румъния,
където прекарва по-голямата част от живота си. Като израз на особена почит и
уважение българите в Галац го погребват
в двора на местната църква “Св. Пантелеймон”.
Всяка година на 10 март ученици и учи-

тели от лясковското училище отдават заслужена признателност към делото на
своя патрон. Празникът на
училището откри директорът Николай Кожухаров,
който произнесе слово за
живота и дейността на един
от първите учители в град
Лясковец. Тържествен концерт, посветен на патронния празник на школото
организираха настоящите
преподаватели и ученици
от всички класове. Официални гости на празника бяха кметът на общината д-р
Ивелина Гецова и началникът на великотърновския Регионален
инспекторат на образованието Зоя Комитова. На тържествения концерт бяха наградени от председателя на училищното
настоятелство най-заслужилият учител
Стефка Обрешкова и ученикът от XІІ
клас Симеон Младенов.
В момента в СОУ „М. Райкович” се обучават 610 ученици, разпределени в 28
паралелки. Училището е наследник на
пълна реална смесена гимназия от 1944
година и има 65 - годишна история. От 15
ноември 1965 година влиза в нова сграда
в центъра на града. Преминава през
основно училище, като от 18 ноември
1971 година отново приема за патрон
името на архимандрит Максим Райкович.
Вече 38 години то достойно носи името
на видния просветител, развива се и се
обновява непрекъснато.

НА БЪЛГАРИЯ
На 3 март на площад „Възраждане” в
Лясковец с издигане на националното и
европейското знамена започна честването на 131-та годишнина от Освобождението на България от турско робство. Благодарствен молебен, в памет на загиналите
воини и герои, отслужиха свещениците от
града ни. Слово произнесе д-р Ивелина
Гецова, кмет на община Лясковец. В памет на борците ни за Свобода, бяха положени венци и цветя на паметника на загиналите във войните лясковчани.

В чест на воините и героите бе организирано поклонение и в село Джулюница.
За отбелязването на Трети март, жителите на селото приеха скъп гост - генералният консул на Руската Федерация в град
Русе Негово Превъзходителство Михаил
Торшин. В присъствието на консула, джулюнчани сведоха чела пред паметника на
загиналите за свободата на България войници.

СЪСТОЯ СЕ ХЕПЪНИНГ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЛЯСКОВЕЦ ДЕЦА СЪЗДАДОХА ПРОЛЕТНО
НАСТРОЕНИЕ В КАБИНЕТА НА КМЕТА
На 25 март 2009 година
в читалището в Лясковец се
проведе Хепънинг под наслов "Моят град - история и
съвременност" по проект:
История и традиции на Лясковец за европейско бъдеще. В Хепънинга взеха участие всички групи, работили
по проекта.
Негов изпълнител е община Лясковец, в партньорство със СОУ "Максим Райкович"-Лясковец, двете начални училища "Цани Гинчев" и "Никола Козлев" и
Сдружение "Българско образователно общество"В.Търново.
Специфичната цел на проекта е да
развие извънкласната дейност за учениците от град Лясковец, чрез организиране
на клубове за изследване, проучване и
съхраняване на културно-историческото
наследство на лясковчани. С настоящият
проект се цели да се даде възможност на
представителите на целевите групи да
участват в извънкласни дейности, с което
да се спомогне за тяхното интелектуално
и личностно развитие.
Обособени бяха два клуба - клуб "Млади таланти", в който участват 60 ученика
и клуб „Живо наследство”. В първият бяха разпределени следните групи: група
"Автентичен лясковски фолклор", в която
участват 15 деца от НУ "Ц. Гинчев", група
"Театърът на куклите" с 15 деца от НУ "Н.
Козлев" и група за рисуване, моделиране
и приложно изкуство - с участието на 30
деца от СОУ "М. Райкович". Във вторият
клуб "Живо наследство" са разпределени
40 деца в следните групи: група по лингвистика с участие на ученици от СОУ "М.
Райкович", група, разработваща темата
за собствената визия и идентичност на
Лясковец с участие на ученици от СОУ
"М. Райкович" и група, работеща по темата "Бележити лясковчани" с участието на
ученици също от гимназията.
Групата по рисуване, моделиране и
приложно изкуство от училище „Максим
Райкович” участва в хепънинга в съревнование за най-добра рисунка на тема
"Историята на моя град". Учениците от тази група подредиха своите рисунки и предмети в изложба във фоайето на читалището. Сред участниците бе проведен конкурс за най-хубава рисунка, като учениците бяха разпределени в три възрастови
категории.

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

Ученици от НУ „Никола Козлев”, членуващи в клуб “Млади таланти” от групата “Театър на куклите” се изявиха в хепънинга като актьори. Те представиха на
сцената обичай, типичен за родния ни
град, а именно - ритуалът по зарязването
на лозите, който съпътства празника Трифон Зарезан. Така те показаха, че народните празници и традиции са живи и днес,
защото народът ги тачи и очаква всяка година с особена радост. Децата от групата
са само в ІV клас, но знаят за народните
обичаи и са научили от своя ръководител,
че богатият народен дух, вярата в доброто и надеждата в празнично-обредната
система са съществена част от общия исторически процес, довел до формирането на българското народностно самосъзнание.
В унисон с традициите и стремежа за
съхраняване на народното богатство, на
хепънинга се проведе и състезание с думи, които са били така характерни за речниковия състав на езика от времето на нашите предци. Архаизми бяха издирили и
използваха ученици от групата по лингвистика при клуб “Живо наследство”.
Същият клуб бе представен и от групата,
разработваща темата за собствената визия и идентичност на град Лясковец. Участниците в тази група направиха викторина с теми от историята на град Лясковец.
Кулминацията на хепънинга естествено дойде с изпълнението на кръшно хоро,
което извиха танцьорите от „Автентичен
лясковски фолклор” от клуб „Млади таланти”. Децата от училище “Ц. Гинчев” доказаха, че макар и времето да минава и
отминава, традициите и обичаите трябва
да бъдат тачени и съхранявани. Защото
има ценности, които не се обезценяват с
отминаване на времето, а напротив - с го-

Малчуганите от ЦДГ “Пчелица” приветстваха кмета д-р Гецова и нейния екип с
настъпващата пролет. Децата от подготвителна група бяха в общината в първия
ден от пролетта, за да изнесат програма,
с която внесоха ведро настроение в
сърцата на ръководството. Те дойдоха,
за да покажат колко много знаят за девойката, която съживява природата, донесоха и символите на красивия сезон - цветя,
които заедно със своите учители са засадили специално за кмета и работещия с
него екип. След като пяха и декламираха
стихове, децата напускайки кабинета на
д-р Гецова, заявиха своето желание да й
гостуват отново, за да им разкаже в следващата им среща за хората, които работят в общината. Палавниците проявиха
интерес и към задълженията на заместник- кметовете, а във фоайето отправиха любопитни погледи и към портретите
от кметската алея и настойчиво поглеждаха своите учители, за да им прочетат
кои са тези хора.
На сбогуване с д-р Гецова, някои от
тях дори имаха смелостта да кажат, че биха станали кметове и имат желание при
следващата си среща да поработят заедно с кметицата.

дините те стават още по-нужни.
Младите хора в Лясковец разбраха,
че съхраняването постиженията на лясковчани за бъдещите поколения е найважната задача на съвременниците - това беше и мотото на хепънинга.
За своята активна работа всички групи
получиха грамоти и награди от община
Лясковец. С грамоти и награди бяха удостоени и най-изявените ученици. Отличията връчи заместник-кметът на общината
Георги Петров, като пожела на всички
участници успех през следващите шест
месеца до завършването на проекта.

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

Начално училище „Цани Гинчев” в Лясковец започна работа по проект „Превенция на насилие над деца”. Той е с продължителност три години и партньор по
изпълнението му е община Лясковец. За
целта е сформирана група от 10 участника, които са от ІV клас. Веднъж седмично
в училището се провеждат модули с продължителност 30 минути.
За доброто представяне на различни
казуси, относно насилие над деца, се използва ръководство, одобрено от Министерството на образованието и науката и
от Дирекция „Закрила на детето”. Важно
значение за това има и индивидуалния
опит на водещия.
С групата работи г-жа Румяна Николова - медицински специалист в училището,
преминала през специален курс на обучение.
Като метод за релакс по време на заниманията се слуша подходяща музика и се
провеждат забавни ролеви игри.

СЪОБЩЕНИЕ:
Местната комисия по чл. 8 ал. 2 от ЗАКОН ЗА
УРЕЖДАНЕ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИ С
МНОГОГОДИШНИ ЖИЛИЩНО-СПЕСТОВНИ
ВЛОГОВЕ (ЗУПГМЖСВ) при Община Лясковец съобщава на заинтересованите граждани, притежаващи
жилищно-спестовни влогове в Държавна спестовна
каса към 31 декември 1990 г, че има изменения и допълнения на закона влезли в сила от 21.11.2008 г.
В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон (т.е. до 20.05.2009 г.) притежателите на жилищно-спестовни влогове, открити до 31 декември 1990 г.
и престояли повече от 5 години към тази дата, които
не са декларирали правата си, доказват правото
си на компенсация по чл. 2, ал. 1 пред местна комисия по чл. 8, ал. 2 от закона.
В срок до една година от влизането в сила на този
закон кметът на общината одобрява окончателния
списък по чл. 4 от закона.
Право на левова индексация по чл. 7, ал. 1
имат лицата, включени в окончателните списъци
по чл. 4, които са придобили или започнали изграждане на жилище, в срок до 5 години от влизането в сила на този закон.
Изплащането на левови компенсации се извършва от Националния компенсационен жилищен
фонд чрез местната комисия по чл. 8, ал. 2 по реда на
постъпилите заявления за реализирани права по ал.
3.
С влизането в сила на този закон се преустановяват плащанията с жилищни компенсаторни записи, издадени по реда на отменения § 9 от заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за уреждане на жилищните
въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове.
В двумесечен срок от влизането в сила на този закон гражданите връщат на областния управител временните удостоверения за притежание на жилищни
компенсаторни записи, по които не са извършени операции.
В двумесечен срок след изтичането на срока по
ал. 2 областните управители връщат на местните комисии към общините по чл. 8, ал. 2 преписките по исканията за преобразуване на спестовните числа в жилищни компенсаторни записи по реда на отменения §
9 на гражданите, които отговарят на изискванията на
ал. 2, както и по тези искания, по които не са издадени
временни удостоверения.
Въз основа на получената от областните управители информация по ал. 1, 2 и 3 централният депозитар служебно закрива от регистрите сметките на лицата по ал. 2.
Важно е да се знае, че притежателите на жилищно-спестовни влогове, открити до 31 декември 1990
г., могат да ги прехвърлят на роднини по права линия, а по съребрена - до втора степен включително.
Лицата сключват договор за прехвърляне на
жилищно-спестовния влог с нотариална заверка
на подписите и подават заявление до местна комисия по чл. 8, ал. 2 от закона заедно с необходимите документи по чл. 2, ал. 2.
Местните комисии разглеждат исканията в едномесечен срок от постъпването им. При наличие на
условията за това новите титуляри на жилищноспестовни влогове се включват в списъците по чл. 4.
С уважение,
ПЕТЪР СЛАВЧЕВ - Председател на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПЖВГМЖСВ

