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ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ОЧАКВА ФИНАНСИРАНЕ ПО СЕДЕМ ПРОЕКТА НА ОБЩА СТОЙНОСТ БЛИЗО 6 МИЛИОНА ЛЕВА
За последните два месеца община Лясковец и сформирания наскоро отдел за проекти успя да подготви и внесе за финансиране седем проекта на обща стойност от 6
милиона лева за привличане на финансиране от Структурните фондове на Европейския съюз. През месец декември бяха подготвени и внесени два проекта към Министерство на образованието, младежта и науката, по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси”. Първият проект с наименование „Интегрирано образование стъпка към самостоятелен начин на живот"
е насочен към децата със специални образователни потребности на територията на
град Лясковец. Проектът цели приобщаване на децата със специални образователни
потребности в естествената учебна среда
на техните връстници, чрез прилагане европейската практика на интегрираното обучение. Общата стойност на проекта е 100 хил.
лева, а партньори по проекта са ВТУ "Св. св.
Кирил и Методий", НУ "Цани Гинчев” и ЦДГ
"Славейче". Вторият разработен проект от
страна на община Лясковец с наименование "Заедно в обучението и игрите, заедно в
мечтите" е на обща стойност 130 хил. лева и
има за цел подобряване достъпа на ромските деца от община Лясковец до качествено

образование чрез интегрирането им в етнически смесени приемни училища. Основните дейности в проекта са насочени към интегриране на учениците от ОУ „Ив. Вазов” в
с. Добри дял в етнически смесени училища
в гр. Лясковец, адаптирането им към учебния процес в новото училище и създаване
на благоприятна приемна среда. Партньор
по проекта е Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” гр. В. Търново.
През месец януари 2010 година бяха разработени и представени нови два проекта
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, които са насочени към
развитието на социалните услуги на територията на общината. Първият проект има за
цел продължаване и усъвършенстване на
услугите „Социален асистент” и „Домашен
помощник” за самотноживеещи възрастни
хора и хора с увреждания. Проектът предвижда наемане на 33 лица, като социални
асистенти и домашни помощници, които ще
се грижат за 67 човека с увреждания във
всички населени места на общината. Партньор по проекта е Сдружение “Граждани
за обществени инициативи Св. св. Петър и
Павел” - Лясковец, а общата стойност на
проектното предложение е 150 хил. лв. Вто-

рият проект, представен в Агенцията за социално подпомагане е свързан с разкриване на нова социална услуга - „Дневен
център за възрастни хора” по схема за
безвъзмездна финансова помощ „Социални услуги за социално включване”. Общата
стойност на проекта е 140 хил. лв. и се предвижда изграждане и развитие на услугите в
Дневен център за 30 възрастни лица от Лясковец. Като партньор на горнооряховското
сдружение „Приятели” община Лясковец
кандидатства за развитие на нова за страната социална услуга „Съботно - неделна
грижа за деца и родители”, която е насочена
към деца и лица с увреждания и техните семейства. За тази иновативна услуга се предвижда да се оборудва едно от крилата на
детска градина „Славейче” в град Лясковец.
Най-мащабният проект на община Лясковец, чиято техническа подготовка продължи повече от една година бе представен
на 8 февруари 2010 г. в Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
по Оперативна програма „Регионално развитие” по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за интегрирано и
устойчиво развитие чрез подобряване на
градската среда”. Проект „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец, чрез

благоустрояване на обществени пространства” на обща стойност 5,1 мил. лв. има за
цел цялостна реконструкция на централния
площад и превръщането му в пешеходна зона, рехабилитация на централната улична
мрежа, възстановяване на двете централни
паркови зони, изграждане на обществена зона за отдих и реконструкция на спортна площадка в един от най-гъсто населените квартали на гр. Лясковец - „Черникова бара”, облагородяване на зелените площи, изграждане на три детски игрови зони и осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора
с увреждания. Очаква се до средата на годината да е ясно дали общината ще може изцяло да промени облика на градската среда
със средства от Европейския фонд за регионално развитие и собствено финансиране, за да се превърне град Лясковец в предпочитано място за живот, работа и инвестиции. Последният разработен проект на община Лясковец е към Министерство на физическото възпитание и спорта и има за цел
възстановяване, реконструиране и модернизация на спортна площадка на територията на комплекс “Юнак” и предоставяне на
нови възможности за спорт и развлечение в
свободното време. Общата стойност на
предложението е 130 хил. лева.

54 ВИНА УЧАСТВАХА ТАЗИ ГОДИНА В ЛЯСКОВСКИЯ КОНКУРС ЗА ДОМАШНО ВИНО
Всяка година в чест на традиционния за
град Лясковец празник Трифон Зарезан, се
провежда конкурс “Най-хубаво домашно вино” в Музея на градинарството. Тази година
той се състоя в самото навечерие на големия празник - на 13 февруари. За четвърти
път в надпреварата бяха включени, освен
червени, и бели вина, а самия конкурс е с
дългогодишна история. Право на участие
имаха всички пълнолетни жители на община Лясковец. Компетентна комисия от дегустатори, с председател известния технолог Станимир Стоянов и членове Свилен Георгиев и Димитър Димов, оценяваше качествата на представените вина.
Всичките 54 произведения на наши майстори-винари, които се състезаваха, бяха
дегустирани едно по едно от сомелиерите.
39 от тях бяха червени, 10 - бели и 5 - розе. В
конкурса се включиха и девет дами, а найвъзрастният участник бе 87-годишния дядо
Ради Радев от Джулюница.
Друга интересна подробност е, че тази
година в съревнованието със свои вина се
изяви цяло едно семейство - Николай, Олга
и Стефан Дермишкови - баща, майка и син.
Семейството участва с четири вина - всеки с
по едно червено, а бащата и с бяло.
Именно Стефан Дермишков - синът от
винарската фамилия грабна първата награда в раздел червени вина. Първото място за
най-хубаво бяло домашно вино бе присъдено на Ивайло Йорданов.
На второ място е бялото вино на Мирослав Качамаков, който е един от младите
участници и печели за втора поредна година призово място. От червените вина на почетното второ място се нареди проба №22 на Красимир Бороджиев. Трето място в раз-

дела на белите вина журито
отреди на Милен Ангелов с
проба №42, а от червените на
тази позиция е виното на
Петър Божилов.
По статут конкурсът предвижда парични награди за класиралите се на І, ІІ и ІІІ място в
двата раздела за бели и за
червени вина. Общината осигури паричните награди и грамоти за победителите, които

връчи зам. кметът на община Лясковец Георги Петров по време на традиционно провеждащия се празничен концерт в лясковското читалище. Концертът се състоя часове след дегустацията и в него участваха Балетна школа “Ритъм” с балетен педагог Валя Атанасова, Детски танцов състав „Дъга”

с худ. ръководител Иванка
Несторова, Танцов състав „Лудо младо” с р-л Йордан Зангов, Вокална група „Бели ружи” с р-л Димитър Русев - всички при читалище “Напредък1870” Лясковец, както и Певческа фолклорна група „Чаровна възраст” при лясковския клуб на пенсионера с
ръководител Славка Стаматова. В концерта се включиха
и местните фолклорни колективи при селските читалища и певчески групи при клубовете на пенсионера от съставните на общината села - Женски народен
хор, с. Мерданя, добридялската Певческа
група „Еделвайс”, Вокална група „Младост”
- с. Козаревец, Фолклорна група „Ален божур” при Клуб на пенсионера „Златна есен”,

Детска вокална група “Славейчета” с. Джулюница, както и драгижевската група за обработен фолклор.
За доброто настроение на лясковчани
свои изпълнения поднесе и младата музикална звезда на Лясковец - Никола Чочев.
Тържественото отбелязване на Трифон
Зарезан в Лясковец започна на 14.02.2010 г.
/неделя/ в 11.00 часа на пл. „Възраждане”.
Празникът бе открит с водосвет за здраве и
берекет, който отслужиха свещеници от града - отец Богдан и отец Валентин. Гости на
тържеството бяха депутатът Христо Христов и областният управител на Великотърновска област доц. Пенчо Пенчев, както
и много директори на институции и управители на фирми, представители от управителния съвет на асоциацията на земеделските производители в България и др.
Кметът д-р Ивелина Гецова поздрави лозарите и винарите по повод Трифон Зарезан и
приветства гостите, дошли да почетат празника на винарския ни край. На централния
площад се изви кръшно хоро, музиката бе в
изпълнение на оркестъра на ФА „Сидер войвода”, а пелинът, който се лееше за наздравицата на гражданите, бе от винпром Лясковец. След тържественото откриване общинското ръководство, жители и гости в празнично шествие, съпроводено от музикантите, се отправиха към лозовия масив за ритуалното зарязване. Заедно с кмета д-р Гецова зарязаха всички гости и пожелаха от
сърце берекет и плодородна да е 2010 година за лясковските лозари. На лозовия масив наричания за плодородие произнесе Димитър Цветков, който прикани гостите да зарежат и прилеят лозята с вино и да отчупят
от българската погача.

вали точно преди 30 години - през 1980 година. Така козаревчани в първата неделя на
февруари честваха перлена сватба.
Още рано сутринта шествието обиколи
улиците на селото, съпроводено от духова
музика. Музиката и тази година бе на прочу-

тия златаришки оркестър ”Романе”. Веселият празник започна с „бръснене на младоженеца” на селския площад,
а по-късно пак там стана и венчавката. Дълъг Мочо и Кютюк
Мара тази година преподписаха своето брачно свидетелство отпреди 30 години. Церемонията извърши попа,
след което в стихотворна форма, със закачливи пожелания,
бяха поздравени младоженците. Освен поздрави, те получиха и подаръци, които през годините козаревчани са решили да ползват за благотворителни цели. Така например
през 2008 година събраните
пари по време на сватбата бяха изпратени
за децата от дома в Могилино, а миналата
година с тях бе направена младежка зала
за младите жители на селото. Тази година
събраните средства също ще се ползват за
благотворителност.

ПЕРЛЕНА СВАТБА ВДИГНАХА В КОЗАРЕВЕЦ
Традиционната мъжка сватба, която
организират в лясковското село Козаревец,
тази година бе повече от пищна. Големият
сняг и студеното време не попречиха на облечените в дамски одежди мъже да се превъплътят за поредна година в ролите на Кютюк Мара и Дълъг Мочо и да изиграят по неповторим начин една типична българска
сватба. Сватба, в която обаче участват изцяло лица от силния пол и всичко е много комично, защото целта е да се осмеят незадомените, позастаряли ергени.
Вартоломеевата сватба е обичай, който
затваря кръг от обреди, целящ да намалява
ергените в селото и така да се множат семействата и децата. Този обичай е известен в
останалите части на България като „тулум” това е основен персонаж в сватбената игра,
който държи в ръка пълен с пепел чувал и като срещне стар ерген, отупва торбата с
пръчка, за да го напраши. Целта е по опуше-

ните лица да се отличат ергените, за да се
засрамят и през идната година да се венчаят. Всички ритуали, действия, наричания и
пожелания се правят наобратно - с обратен
знак са и пожеланията към младоженците.
След дългогодишно прекъсване читалище “Земеделец-1899”- село Козаревец
възроди типичния за селото сватбен ритуал. Традиция, чиито корени се крият в далечната 1930г. След 1989 година обичаят е
прекъснат. Преди три години той бе възстановен по спомени на участници в предишни
сватбени шествия, читалищни архивни материали, снимки и най-вече с огромното желание на козаревчани, решили да превърнат сватбата в невероятно зрелище,
представяйки различни персонажи от народния бит и герои от нашето съвремие.
Особеното на тазгодишната мъжка сватба беше това, че в ролите на младоженците
се въплътиха мъжете, които са ги изпълня-
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ПРОВЕДЕ СЕ ОБЩЕСТВЕН ТЕРИТОРИАЛЕН ФОРУМ ЗА ОБСЪЖДАНЕ ПОКЛОНИХМЕ СЕ ПРЕД БАРЕЛЕФА НА АПОСТОЛА
НАСТРАТЕГИЯЗАМЕСТНОРАЗВИТИЕНАМИГЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА

На 31 януари 2010 г. в гр. Лясковец в
рамките на проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност
за потенциална местна инициативна група на територията на общините Лясковец
и Стражица” по Програма за развитие на
селските райони за периода 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на земеделието
и селските райони, се проведе обществен
териториален форум за обсъждане на
първи вариант на „Стратегия за местно
развитие на Местна инициативна група
Лясковец-Стражица”. В обсъждането
участваха над 100 представители от ключови сектори като: местно самоуправление, местен бизнес, земеделие и животновъдство, социални, културни, спортни и
младежки институции, неправителствени организации, граждани. Местната
власт се включи активно в дискутирането
на Стратегията със своите представители: д-р Ивелина Гецова - кмет на община
Лясковец, Красимир Василев - зам.кмет
на община Стражица, Дианка Бобевафинансист, общинските съветници Сергей Добрев и Илиян Маринов, кметовете
на селата Козаревец, Джулюница, Мерданя и Добри дял, директори на дирекции
от двете общини и др. Външни експерти
по разработване на Стратегията и опитни

модератори създадоха добре структурирана дискусия
по всеки от трите приоритета за развитие. Най-активно
участие с коментари, забележки и предложения във
форума взеха представителите на бизнеса и местната
власт. Вече има обявена покана за предложения за финансиране на Стратегии за
местно развитие с краен
срок за приемане на предложения до края на месец май
2010 г. До тогава МИГ Лясковец-Стражица ще има завършен стратегически документ, юридическа регистрация като нестопанска организация за развитие на МИГ-територията
и избран екип за администриране. До
края на февруари екипът на проекта провеждаше процедура за номинации и гласуване за представители по сектори в
управителните и контролни органи на
МИГ.
Основната цел на Стратегията е да
допринесе за устойчивото развитие и
съответно повишаване на качеството на
живот на общините Стражица и Лясковец,
посредством използване на подхода
ЛИДЕР за разнообразяване на икономическите дейности, опазване на природата
и селските райони, развитие на висококачествени услуги, отговарящи на нуждите
и очакванията на местните хора.
Конкретните цели на Стратегията
включват подобряване на качеството на
живот в територията, чрез разнообразяване на възможностите за заетост, подобряване на техническата и социална инфраструктура и услугите за населението
и укрепване културните традиции на местната общност; засилване конкурентноспособността на земеделските стопанства
и преработените в тях продукти, за подобра пазарна реализация; подобряване
капацитета на местната общност за
управление развитието на територията
чрез ЛИДЕР подхода.

На 19 февруари 2010 година в 11.30 часа пред барелефа на Васил Левски общинската власт, партии, представители
на организации, училища и граждани се
събраха, за да се поклонят пред гения на
Апостола и да засвидетелстват своето
уважение към безпримерната му саможертва, в името на свободата на България.
В памет на Левски община Лясковец
организира ритуал- поклонение, което започна с панахида, отслужена от отец Богдан. Стихове за Левски рецитираха учениците от клуб “Родолюбие” при СОУ “М.
Райкович”, с ръководител Марийка Давидова, а слово за живота и делото на великия син на България произнесе председателят на Общински комитет “Васил Левски”- Димитър Байчев. По повод 137-мата
годишнина от гибелта на Апостола на свободата и в знак на признателност към неговото дело, лясковчани положиха венци и
цветя на единствения в града ни негов барелеф.

СЪГРАЖДАНИНЪТ НИ КАЛОЯН МАХЛЯНОВ
СКЛЮЧИ БРАК В ДЕНЯ НА ВЛЮБЕНИТЕ

На 14 февруари 2010 година известният
в цял свят сумист Калоян Махлянов - Котоошу встъпи в брак в столицата на Япония Токио.
Джулюнският спортист е носител на Го-

дишната награда на Община
Лясковец за своите големи заслуги в областта на спорта.
По повод сватбата на Калоян Махлянов и Асако Андо,
кметът на община Лясковец др Ивелина Гецова изпрати на
младоженците в страната на
изгряващото слънце своите и
тези на съгражданите му
сърдечни пожелания за здраве и много семейно щастие.
При последното посещение на Калоян в родното му село Джулюница миналото лято, д-р Гецова поздрави сумиста за удостояването му с
орден Стара планина и лично
се запозна с неговата избра-

ница Асако.
Д-р Гецова изпрати поздравително писмо на Калоян и по случай друг не по-малко
щастлив за него повод - рождения му ден,
който беше само четири дни след сватбата.

ДЖУЛЮНЧАНИ ВЪЗРОДИХА ПРАЗНИКА „ЛЮБИМКА НА СПОРТА” ДОБРИДЯЛЧАНИ ПОМОГНОХА НА БЕДСТВАЩИТЕ ХОРА В ХАИТИ
В Джулюница след близо 15-годишно
прекъсване, бе възроден традиционният
селски празник - „Любимка на спорта”.
Организаторите на проявата - читалище
„Пробуждане-1896”, събраха на общоселска забава в читалищния салон почти
цялото село, за да наблюдава и избере
най-добре танцуващото младо момиче.
Изискването е в съревнованието да се
включат само неомъжени девойки, а номинацията и избора се извършват, като
се отчита броя на цветята, които танцьорките събират. Част от регламента на конкурса е присъстващите да закупят роза,
която подаряват на момичето и танцуват
с него. Девойката, събрала най-много цветя става „Любимка на спорта”, а подгласничката й, завоювала почетното второ
място, зрителите именуват „подлюбимка”.
Тази година в празника участие взеха
пет момичета. За спазването на правила-

та в състезанието и броенето на цветята
съблюдаваше специално назначена журираща комисия.
Организаторите се бяха погрижили и
за томбола с награди - така забавното и
приятното се съчетаха с полезното, тъй
като средствата, събрани от томболата и
от закупуването на цветята, бяха предоставени за нуждите на двата спортни
клуба в Джулюница - хандбалния и футболния.
Празникът, възникнал в помощ на
спорта в селото, има своите дълбоки корени и за пръв път е бил отбелязан преди повече от 40 години.
След дългогодишното прекъсване на
традицията, селото отново си има своята
„любимка на спорта”. Най-много номинации в тазгодишния конкурс получи Поля
Чешмичкова, а името на подлюбимката е
Маргарита Гуглова - момичето, класирало се на достойната втора позиция.

Добридялският клуб на пенсионера и
читалищното настоятелство са авторите
на благородната идея да помогнат на бедстващото население в Хаити. Само за
един ден жителите на Добри дял успяват
да съберат скромна сума, с която се вписват като дарители в благородната акция за
спасяването на хаитянския народ, който
претърпя тежки загуби и хиляди загинали
при земетресението на 12 януари. След като приключи благотворителната акция в селото, добридялчани коментираха своя
жест на милосърдие така: “Даряваме Надежда на децата от Хаити! Даряваме им
вяра, че в трагедията, която ги сполетя,
в тежките условия, при които живеят,
ще се намерят хора да им протегнат
ръка за помощ. Милостиви са хората, при
които се спряхме, никой не отмина.
Събрахме скромната сума от 75 лева и я
внесохме по сметката на УНИЦЕФ, в помощ на децата от Хаити. Съпричас-

ДЖУЛЮНСКИТЕ ФУТБОЛИСТИ СЕ ГОТВЯТ ЗА ЛИДЕРСКА ПОЗИЦИЯ
от водача с. Първомайци. Гордост за ръководството е, че
тимът е изграден единствено
от момчета от селото, имащи
голямо желание да се докажат на зеления терен, успешно съчетаващи ежедневните
си занимания и ангажименти
с любовта към футболната игра, отдадени до краен предел
на колектива. Създадена е
перфектнофункционираща
клубна организация, с ясно
разграничение на задачите.
С играта си тимът продължава да печели симпатии и уважението на жителите на Джулюница. Финансирането за
пролетта е осигурено, като се
прокрадват идеи и за участие в Арегионална група от новия сезон през есента.
В последната година и половина същият състав под наименованието „Автокъща

Евролукс” участва и в няколко турнира по
футбол на малки вратички. През зимата на
2008 година отборът спечели трето място
на турнира в Стражица, а през изминалата
2009 се поздрави заслужено с шампионската титла. През лятото на 2009 година
джулюнските футболисти взеха участие в
националния турнир „Каменица Фен Купа”,
като отборът преодоля първия квалификационен кръг в Лясковец, игра успешно и на
областния турнир, състоял се в Габрово.
В традиционния зимен турнир, провеждащ се всяка година в ДКС „Васил Левски”
във В. Търново, съставът, след впечатляващи и резултатни победи в предварителната група и в първата фаза на директните
елиминации, достигна до ниво четвъртфинал, където след оспорвана битка и множество спорни съдийски решения, отпадна
Отборът на ФК „Владислав” с. Джулюот бъдещия финалист.
ница играе успешно в първенството на БОтборът започна предсезонна подгорегионална футболна група - Зонален
товка, като са уредени няколко контролни
съвет, гр. Велико Търново. Към настоящия
срещи. Футболистите с нетърпение очакмомент заема второ място - на една точка
ват да завоюват лидерското място през новия полусеИздава Община Лясковец гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
зон, стартиразпространява се безплатно
ращ на 3 апe-mail: obshtina@lyaskovets.net , web: www.lyaskovets.net
четете и в сайта на общината
рил.

тността ни е голяма. Дано да спасим нечий живот!
Ако още не сте го сторили, последвайте ни, защото даренията ни правят
по-добри!”

ОБЯВИ
Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за
уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове (ЗУПГМЖСВ) - град Лясковец съобщава, че е изработен проекто-списък на правоимащите граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове за 2010 г. за включване в окончателния списък по чл. 7 от Правилника за прилагане
на закона, който е изложен във фоайето на общината.
Списъкът подлежи на обжалване, по реда на
Административно процесуалния кодекс в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник”,
пред кмета на общината.

***
През месец октомври 2009г. във В. Търново бе
открит Областен център за предоставяне на Социалната услуга ”Приемна грижа” по проект, реализиран от Международна социална служба - България
в партньорство с община Велико Търново и финансиран от УНИЦЕФ.
През месец януари 2010 г. Областният център
по приемна грижа подписа споразумение за сътрудничество с община Лясковец. Дейностите на Центъра са: информиране за социалната услуга “Приемна грижа”, обучение и проучване на кандидати за
приемни родители и подкрепа на действащите приемни семейства. Тези дейности се изпълняват
съвместно с екипа на Центъра за социална рехабилитация и интеграция в гр. Лясковец.
Приемните родители отглеждат деца, лишени
от родителски грижи в своя собствен дом.
Приемната грижа може да бъде доброволна
или професионална. При втория вид приемният родител сключва трудов договор и получава трудово
възнаграждение.
За повече информация: тел: 062 / 670 239;
GSM: 0895 662 284; e-mail: ocpg_vt@abv.bg;
www.priemime.bg и в гр. Лясковец: 0619 / 2 21 87;
GSM: 0887 404 281
На 10.03.2010 г. от 9.00 до 12.00 часа в Центъра за социална рехабилитация и интеграция гр. Лясковец ще се проведе информационен ден
за всички интересуващи се.

