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ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

КОИ СА НАЙ-ДОСТОЙНИТЕ
ЛЯСКОВЧАНИ ТАЗИ ГОДИНА

Уважаеми съграждани,
Имам честта и удоволствието да Ви по-

здравя с празника на нашия град – Петров-
ден. На 29 юни, освен паметта на Светците
Петър и Павел, почитаме и паметта, сме-
лостта и достойнството на нашите предци,
дали живота си за род и родина. С гордо
вдигнати глави славим и добротворните де-
ла на онези, които със силата на перото и
словото, дадоха своя принос за духовното
просветление не само на нашия град, но и
на цяла България. Днес си даваме сметка,
че освен чувството на гордост от привилеги-
ята да живеем в този невероятен град на
апостоли, революционери, просветители,
ние имаме и задължението и голямата отго-
ворност да работим упорито за неговото
опазване иразвитие.

Уважаеми съграждани, поздравявам Ви
за умението да съхранявате и пренасяте
през годините живи българските традиции.
Знам, че празници като днешния разпалват
въгленчето на духовността, която моделира
устоите на нацията ни. А ние сме част от не-

преклонната
през вековете
на робството и
в трудни вре-
мена българ-
с к а н а ц и я .
Част сме от
държавата, за-
емаща важно,
стратегическо
място на кар-
тата на Евро-
па.

Пожелавам
Ви не само на
този ден, а през всичките дни имесеци на го-
дината, да изпитвате удовлетворението от
достойните си дела, осъзнавайки, че резул-
татите от Вашия труд стигат до всеки ляс-
ковски дом, радват очите и сърцата на всич-
ки лясковчани и остават за идните поколе-
ния.

Бъдете здрави и благословени, закриля-
ни отСветитеАпостолиПетъриПавел!

По традиция всяка година най-
достойните лясковчани биват награждава-
ни за своите заслуги към община Лясковец с
почетни знациидипломина празника на гра-
даПетровден.

Със званието “Почетен гражданин на
Община Лясковец” се удостояват граждани
със значителни заслуги в областта на иконо-
миката, граждани, които са постигнали из-
ключителни резултати в областта на обра-
зованието, граждани с национален принос в
областта на спорта, за проявен изключите-
лен героизъм и доблест, дарители, крупни
инвеститори и при други заслуги от общес-
твена значимост и от стратегическа важност
за устойчивото развитие на Общината.
Съгласно правилника наОбщински съвет се
подават и предложения за удостояване с Го-
дишни награди на граждани, фирми и орга-
низации за заслуги към Община Лясковец в
областта на духовността, образованието,
културата и науката, бизнеса и икономика-
та, здравеопазването, социалните дейнос-
ти и спорта. На специална тържествена се-
сия общинските съветнициразглеждат пред-
ложенията и вземат решение кой да бъде
удостоен с почетните титли. Тази година с
тях се окичиха следнителясковчани:

за принос в устояване на националните
идеали. Капитан Тодор Матров /1865-1904
г./ е роден в Лясковец. Учи в родния си град,
а средното си образование завършва в
Търново. След това постъпва във Военно
училищевСофия и завършва първи във ви-
пуска през 1885. Получава чин подпоручик и
е пратен в 4-та пехотна дружина в Търново.
По време на Сръбско-българската война
(1885) е командир на рота от 4-та дружина
на 6-ти пехотен търновски полк. Участва в
боя за Нешков връх (12 ноември), където се
отличава с пленяването на сръбския капи-
тан Катанич. В сраженията при Сливница
проявява особенадързост и смелост в реши-
телните моменти, за което е награден с най-
високото отличие - военен орден „За храб-
рост“ IV степен- „Георгиевски кръст” и е пови-
шен в чин капитан. Напуска армията по со-
бствено желание и заминава за Македония
начело на чета от 174 поборници, която се
нарича „Пирин планина“ - за защита на насе-
лението, останало под турска власт. Четата
му трябва да подпомогне четата на поручик
ПетърНачев при превземането на градСтру-

мица. Води тежки сражения при село Габро-
во. Като деец на освободителното движение
наМакедония той ратува за съгласувани де-
йствия на четите, подчинени на общ план и
идейна основа. Бил е в тесни връзки с Гоце
Делчев, Борис Сарафов, Даме Груев и др.
През 1904 година заминава като доброво-
лец в Руско - Японската война на страната
на Русия. В тази война капитан Тодор Мат-
ров загива, неизвестно къде.

Христомир Цо-
невХристов е роден на 31 декември 1974 г. в
гр.Горна Оряховица. Борба тренира от 7 до
14 годишна възраст. По това време се за-
ражда и интереса му към културизма, като
разчита на самоподготовка. След уволнени-
ето си от казарма отива в София, където за-
почва да тренира в клуб „Аполон” при Янис-
лав Тачев. През 1996 година започват изя-
вите му на сцена. През 1997 г. става репуб-
ликански шампион в категория до 65 кг
Първото му международно участие е през
1999г. в Мадрид, Испания, на което се кла-
сира на V място. През 2003 година печели
първо място на квалификацията за балка-
ниада в гр.Пловдив. Същата година печели
вицеевропейска и вицесветовна титли.
През 2004 г. завоюва европейска титла в
Унгария и първата си световна купа в Мос-
ква. След златния медал взема и професио-
нална карта, коятому дава възможност през
2005 г. в Тексас да се класира девети. След-
ват неизброими стремителни успехи и заво-
ювани медали, титли, международни учас-
тия.

Д-р Георги Георгиев Атанасов е роден в
гр. Лясковец на 5май1948 г. Завършвамеди-
цина във ВМИ гр.Варна. Работил като хи-
рург в Транспортна болница - гр. Горна Оря-
ховица под ръководството на д-р Врабев-
ски, в Онкологичен диспансер гр.Велико
Търново под ръководството на доцент д-р
Маноилов. През 1986 г. специализира в Ме-
дицинска академия София при професор
Гайдарски. Има специализации в Русия и

“
”

Удостоен бе посмъртно със звание
„ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА
ЛЯСКОВЕЦ” Капитан Тодор Георгиев Мат-
ров

Христомир Цонев Христов се удосто-
я в а с ъ с з в а н и е т о “ П О Ч Е Т Е Н
ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ”
за високи постижения и национален при-
нос в областта на спорта.

Д-р Георги Георгиев Атанасов се удос-
тоя ва съ с з ва н и ето „ П О Ч Е Т Е Н
ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ“
за изключителен принос в областта на
здравеопазването.

Честит празник на всички граждани на
Лясковец!

Лясковец древен и днешен, престижен
и празнуващс осем хиляди и половинажите-
ли, с пет църкви, три училища, читалище,му-
зей на градинарството, община, с манастир
„Св.св. Петър и Павел”, от където 70 години
преди написването наПаисиевата история е
тръгнало голямо въстание. Следователно,
не всички са били неразумни ироде (щом
АнтонДончев писа за 5 000 поборници).

Освен това първото богословско учили-
ще в България от 1874 г. е друг от приорите-
титему.

Лясковчани били привилегировани да
не плащатданъци, да носят оръжие, да си из-
бират управници. В една народна песен
след Кримската война се казва, че във
въстанието на капитан дядо Никола са учас-
твали „сербез лясковчани”, донбас еленча-
ни” и „джамбаз ряховчани”.

Оттук започва гурбетчийското градина-
рство.Негови представителинамирамевев-
ропейските страни и другите континенти,
включително Южна Америка, Австралия,
Азия. Но те са били не само печалбари, но и
патриоти, щом ги има във всички въстания в
региона - във Филики Етерия от 1821г., в Бо-
тевата чета и опълчението. Те са умирали,
за да я има България. От нас сега се иска да
живеем за нея защоне го правим?

П р е з п о-
следните десе-
тилетия значи-
телен принос
за развитието
на градаиреги-
она има оръ
жейната про-
мишленост.

На памет-
ника на пло-
щад „Възраж-
дане” са напи-
сани имената
на 219 души,
паднали за осъществяване на национални-
те идеали. Те са вписали делата си в съдби-
ните наРодината и с това са станали гордост
за историята на града. Ето защо, основател-
но е утвърдена традицията за удостояване
със званието почетен гражданин и връчване
на почетен знак за заслуги къмОбщината.

Признанието е необходимо на хората, не
за да задоволяват болни амбиции, а само за
да се утвърждава правотата на техните по-
стъпки.

Затова на 29юни, на тържественото засе-
дание на общински съвет, уважаваме с при-
зове тези избраници и ги поздравяваме с
много обич и опора за добрите и за истински-
те хора.

-

-

-

-

-

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ ЛЯСКОВЧАНИ
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От няколко години общинаЛясковец при-
съжда т.нар. Общинска ученическа награда,
която получават най-добрите ученици в об-
щината. Основна цел на наградата е на-
сърчаване на творческите заложби на уче-
ниците и потребностите на деца с изявени
дарби. Комисия разглежда внесените пред-
ложения за удостояване с наградата и взема
решение на кого да бъде присъдена. Годиш-
ната награда се присъжда на ученици от 1 до
12 клас, спечелили – І, ІІ или ІІІ място и отли-
чени в национални или международни
състезания, конкурси и олимпиади в четири-
те области - изобразително изкуство, спорт,
литература и природни науки /математика,
физика, химия и т.н./. Годишната награда се
връчва лично от кмета на община Лясковец
и материалния й израз е грамота и парично
поощрение. Досега годишните ученически
отличия кмета връчваше по време на праз-
ничния концерт, посветен на 24 май – Деня
на славянската писменост, просвета и култу-
ра. Тази година за пръв път отличените уче-
ници получават наградите по време на
тържествената церемония, на която се удос-
тояват и почетните и заслужилите граждани
на община Лясковец в самия празничен 29
юни - наПразника на градЛясковец.

-

Ч ет върто к-
ласникът от НУ
„Н. Козлев” е
всестранно раз-

вита личност – през учебната година е пече-
лил множество награди в различни области.
Годишната награда на кмета на община Ляс-
ковец му се присъжда за участието му в пре-
стижни национални и международни конкур-
си. Той има ІІ място в V международен кон-
курс за рисунка „Слънчеви руни в български
носии и тъкани”, както и І място в национал-
ния конкурс за приложно изкуство „От Коле-
да до Васильовден”, призово място има и в
националния конкурс „Русия и България
през 21 век” и др. Освен в изобразителното
изкуство, Михаел има широки познания и в
областта на литературата. Свидетелство за
това са наградите, с които е отличен и в ня-
колко литературни конкурса – на достойното
второ място се е класирал в националното
литературно съревнование „Единден в стра-
ната на чудесата” и „Какво е за мен Коледа”.
Като математик се доказва в международно
„Европейско кенгуру”, където печели второ
място, също и в математическото състеза-
ние „Черноризец Храбър”. Освен като ху-
дожник, Михаел се изявява и като поет и
всичките му таланти още в началния курс са
забелязани от първата му учителка и негов
класен ръководителСтефкаЯзаджиева, коя-
то събира най-даровитите си деца в клуб
„Млади таланти” и работи с тях в различни
области - естествено Михаел Михайлов е
член на този клуб.

-

Мария Даниелова Димитрова е възпита-

ничка на НУ „Ни-
кола Козлев”. Но-
минирана е на ІІ
място за Общин-
ска награда за
ученически по-
стижения заради
спечелено ІІ мяс-
то в Национал-
ния конкурс по на-
родни приложни
изкуства „От Ко-
леда до Василь-
овден”, където се
е представила с

изработени кукли и пана. Има и други завою-
вани награди – ІІІ място за рисунка в Нацио-
налния конкурс „Слънчеви руни в български-
те носии и тъкани” и ІІІ място в Националния
литературен конкурс „Един ден в страната
на чудесата”. Обича много да рисува, допа-
да й декоративно-приложното изкуство.
Член е на клуб „Млади таланти” при НУ” Ни-
кола Козлев”, с ръководител Стефка Язад-
жиева. Преди година е участвала в проекта
„История и традиции на Лясковец за евро-
пейско бъдеще”, а след приключването му
продължава да работи в СИП „Театър на кук-
лите”.От 7 годишна се занимаваи с балет.

–

Ивелина Ха-
мова е на 12 годи-
ни, членува в
клуб „Изобрази-
телно изкуство” при ОУ „П. Р. Славейков” с.
Джулюница, с ръководител Йордан Йорда-
нов.

Годишната награда й се присъжда зара-
ди успешната й изява в Национален конкурс
за детска рисунка на тема „Към звездите”,
който се е състоял през април тази година в
град Ловеч. В негошестокласничката е учас-
твала с живопис и се е класирала на ІІ-ро
място във своята възрастова група от 9 до 12
г. Това е един от най-престижните конкурси,
организиран отМОМН, от Националния дво-
рец на децата, Ловешкия регионален ин-
спекторат по образованието, община Ловеч
и общински детски комплекс - Ловеч в чест
на международния ден на космонавтиката.
В конкурса са участвали около 1000 рисунки
отшколии училищаот цялаБългария.

Ивелина обича да рисува и винаги взема
дейно участие в организирани конкурси за
рисунка – общински, областни и национал-
ни.

С огромно желание участва и във всички
математически състезания, провеждани в
областта – Коледно, Великденско, „Евро-
пейско Кенгуру”, „Иван Салабашев” и „Чер-
норизец Храбър”, където винаги достойно е
представяла училището в родното си село
Джулюница.Изявява се и като актриса - учас-
тничка е и в Театралния кръжок към учили-
щето.

–

Бетина Блажева е ученичка от VІ”а” клас
в СОУ „М. Райкович” с класен ръководител
РумянаДраганова.Изявява се като прям, то-
чен и дисциплиниран човек, който системно
и отговорно изпълнява учебните си за-
дължения. Обича да рисува и се включва в
кръжока по изобразително изкуство под
ръководството наАнита Костадинова ощеот
пети клас. Почти във всички конкурси, обяве-
ни в училище – национални, областни и об-
щински, ученичката участва и печели призо-
ви места. През настоящата 2009/2010 годи-
на тя има ІІ място в националния конкурс
„Св. Трифон Зарезан”, състоял се в гр. Сун-
гурларе. Има награда и от областен конкурс
от В. Търново за най-реалистично изработе-
но цвете. Спечелила е и три първи места – в
общинския кон-
курс за детска ри-
сунка „ЦоньоКал-
чев”, първо мяс-
то вДетския твор-
чески конкурс
„М о я т р од е н
край”, организи-
ран от МИГ Ляс-
ковец-Стражица
и първа награда
в училищния кон-
курс за рисунка
на тема „Еко-
училище”.

-

Димитър Иванов е само десетгодишен и
е един от най-малките ученици, получаващи
общинския приз. Роден е на 20 февруари
2000г., ученик е в ІІІ „б” клас наНУ „Ц. Гинчев”
с класен ръководител Евгения Коева. От 6-
годишен се занимава с Таекуондо. В тънкос-
тите на корейското бойно изкуство го обуча-
ваРуменДимитров, който е треньор на зани-
маващите се с таекуондо спортисти от гор-
нооряховския клуб „Хемус”. Годишната на-
града малкият Митко получава за престиж-
ното си участие в турнира по таекуондо за ку-
па „Своге”, състоял се през април тази годи-
на и за републиканската си титла в нацио-
налния шампионат за деца и кадети, извою-
вана през октомври 2009 г. Освен тези два
златнимедала, състезателят на „Хемус” има
и един сребърен и един бронзов медал.
Среброто е съвсем скоро спечелено в турни-
ра за Купа Драгалевци, провела се в края на
месецмай тази година, а бронзът е спечелил
през май миналата година в Националното
първенство по таекуондо, състояло се в сто-
лицата по повод 17 май – Денят на българ-
ския спорт. Бронзовото отличие му е при-
съдено в надпреварата за „Най-бърз ритник”

за Купа „Пер-
фе к т - К лима ” .
Митко мечтае да
стане голямспор-
тист и добре по-
знава постиже-
нията на нашите
известни състе-
затели – напри-
мер тези на съот-
борника му Ста-
нимир Николов,
който е заслужил
гражданин на об-
щинаЛясковец.

-

Димитър Ва-
силев е избран
от комисията,
оценяваща уче-
ническите пости-
жения за учебна-
та 2009/2010 го-
дина да бъде но-
сител на най-
високата литера-
турна награда заради успешното си пред-
ставяне в националния литературен конкурс
„Един ден в страната на чудесата”, състоял
се в гр. Сливен под патронажа на Зорка
Първанова. От този конкурс 11-годишният
възпитаник на Стефка Язаджиева има спе-
челено първо място. На първа позиция
четвъртокласникът от НУ „Н. Козлев” се на-
режда и в престижния национален литерату-
рен конкурс на БНР „Искри”. Участник е и в
конкурсите „Русия и България през 21 век” и
„Какво е за мен Коледа”, в които е удостоен с
грамоти и предметни награди. Член е на учи-
лищния клуб „Млади таланти” и се изявява
също като отличен математик и един от уче-
ниците с най-високи постижения в областта
на компютърните технологии. Престижен
конкурс по информатика, в който Митко се
включва със своя презентация е конкурсът
„Аз съмбългарче”.

-

Тринадесет-
годишната уче-
ничка от СОУ „М.
Райкович ” се
удостоява с го-
дишна награда
за заслугите си в
Областния кръг
на олимпиадата
по литература,
където е участва-
ла презмарт тази
година и е полу-
ч и л а н а й -
високата награ-

да – удостоверение за отлично представяне.
Александрина се включва в олимпиади по
литература още от трети клас и винаги е пе-
челела награди. Любим предмет на шесток-
ласничката, освен литературата, е англий-
ския език. През свободното си време обича
да чете книги – като любими свои автори по-
сочва именно българските класици – Йовков
иЕлинПелин.

-

Получават годишната награда за своите
изключителни артистични заложби. Учени-
ците от ОУ „П. Р. Славейков” са най-добрите
актьори във великотърновска област – това
те доказаха с успешното си участие в облас-
тните и националните прегледи на учени-
ческите театри на руски език. Децата от Джу-
люница тази година се класираха на призова
позиция за трети пореден път в Национал-

М И Х А Е Л
Д А Н И Е Л О В
МИХАЙЛОВ

МАРИЯ ДАНИЕЛОВА ДИМИТРОВА

И В Е Л И Н А
БОРИСЛАВОВА
ХАМОВА

БЕТИНА АНАТОЛИЕВА БЛАЖЕВА

ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ ИВАНОВ

ДИМИТЪР ПЛАМЕНОВ ВАСИЛЕВ

А Л Е К С А Н Д Р И Н А И В О В А
АЛЕКСАНДРОВА

К ОЛ Е К Т И ВЪ Т З А Т Е АТ РА Л Н О
ИЗКУСТВО при ОУ „П. Р. Славейков” – Джу-
люница

но-
сител на годиш-
ната награда за
постижения в об-
ластта на изо-
бразителното
изкуство. Полу-
чава награда за
първо място.

но-
сителка на годишната награда за пости-
жения в областта на изобразителното из-
куство. Получава награда за второ място.

носи-
телка на годиш-
ната награда за
постижения в об-
ластта на изо-
бразителното
изкуство. Полу-
чава награда за
трето място.

но-
сителка на годишната награда за пости-
жения в областта на изобразителното из-
куство. Получава награда за трето място.

но-
сител на годишната награда за постиже-
ния в областта на спорта. Получава на-
града за първо място.

но-
сител на годишната награда за постиже-

ния в областта
на литература-
та. Получава на-
града за първо
място.

носителка на годишна-
та награда за постижения в областта на
литературата. Получава награда за вто-

ро място.

носител на годишната награда
за постижения в областта на литерату-
рата. Децата от театралната трупа по-
лучават наградата за трето място.

Франция. От 1989 до момента работи като
главен специалист-онкохирургия в Онко-
диспансера в гр. Велико Търново. Много
добър диагностик и хирург, той е помогнал
за възстановяване здравето на много хора
от областта.

Николай Митков Върбанов е роден на 6
юни 1985 г. в гр. Г. Оряховица. Учи в НУ „Ца-

ни Гинчев”, СОУ „Максим Райкович” и ТЕТ
„Ломоносов”, гр. Г. Оряховица. През есента
на 2001 г. започва да тренирабаскетбол вБК
„Етър-49”, гр.В. Търново с треньори Иван и
СтаниславБалъкови. По-късно негов трень-
ор еИвайлоСтоименов. През 2002 г. приема
офертата на селекционерите от БК”Левски”
с треньор Константин Папазов и заминава
на международна школа в гр. Чачак,
Сърбия.От 2003до2005 годинаиграе вмла-
дежкия и мъжкия отбор на „Левски”. Играе и
в националния младежки и националния
мъжки отбор по баскетбол. В началото на
2009 година става шампион на България.

Удостоява се Николай Митков Върба-
нов с ГОДИШНА НАГРАДА (почетен знак
и диплом) за заслуги към Община Ляско-
вец в областта на спорта.

КОИ СА НАЙ-ДОСТОЙНИТЕ...
През 2010 г. за втори път е носител на купа
„България” и се класира на І място. С нацио-
налния отбор участва в много международ-
ни турнири. От 14юни 2010 г. започва трени-
ровки за Европейско първенство по баскет-
бол. В момента е студент трета година в На-
ционалната спортна академия, в София с
треньорски профил.

Добрин Мирославов Буров е роден на 4
май 1990 г. в гр. Г. Оряховица. Учи в Ляско-
вец в НУ ”Ц. Гинчев” и СОУ ”М. Райкович”,
след което завършва СОУ ”Г.С.Раковски”,
гр.Велико Търново. В момента е студент в

Национална спортна академия ”Васил Лев-
ски”, специалност „Спортна стрелба”. Зани-
мава се активно със спортове - спортна
стрелба, колоездене, катерене. Най-високи
успехи постига при спортната стрелба, коя-
то тренира от 2001 г. в СКСС „Етър-100”-В.
Търново с треньор Йорданка Среброва.
Участва във всички състезания от нацио-
налния и международния спортен кален-
дар, в дисциплините-10 метра въздушна
пушка-фаворит, 60 изстрела легнал с мало-
калибрена пушка на 50 метра и 120 изстре-
ла от три положения с малокалибрена пуш-
ка на 50 метра. Многото завоювани медали
от първенства през последните години, гово-
рят за големия му успех. В момента се готви
за Световна купа Белгия-Сърбия и за Све-
товното първенство вМюнхен, Германия.

Удостоява се Добрин Мирославов Бу-
ров с ГОДИШНА НАГРАДА (почетен знак
и диплом) за заслуги към Община Ляско-
вец в областта на спорта.
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ния фестивал на детското и юношеското те-
атрално творчество. Най-голям успех те за-
воюваха миналата година на Деветото изда-
ние нафестивала – от него имат бронзов ме-
дал, представяйки в руския културно-
информационен център в столицата драма-
тизация на приказката „Муха Цакатуха”. Та-
зи година на Х-тия фестивал, който се про-
веде на 24 април в София, малките артисти
спечелиха номинация за най-красив костюм.
Учениците от V клас, с ръководител Мария
Михова, този път представиха „Свинарят” от
Ханс Кр. Андерсен – с тази постановка те
грабнаха първото място в областния кръг и с
това за пореден път показаха, че са не само
отлични актьори, но и най-добрите в региона
във владеенето на руски език.

-

Математиката е науката, благодарение
на която печели годишната награда. Трина-
десетгодишният успешен математик е
възпитаник наСОУ „М. Райкович”, негов пре-
подавател по математика е Марина Коста-
динова. Става носител на годишната награ-
да заради високите си постижения и спече-
лено І място в тазгодишното издание на пре-
стижната мате-
матическа олим-
пиада „Европей-
ско кенгуру”. В то-
ва състезание
Гуглев е учас-
твал общо чети-
ри пъти – от него
има две първи
места и два пъти
е бил шести.
Удостояван е с
грамоти, както за
първите, така и
за шестите си
места.

-

Десетгодишната Димитрина е от СОУ „М.

Р а й к о в и ч ” ,
възпитаничка е
н а С т е ф к а
Обрешкова и е
номинирана за
тази награда за-
ради отличните
резултати, които
е показала в об-
ластта на инфор-
мационните тех-
нологии. Тя е по-
лучила специал-
ната награда за
техническа слож-
ност в националното състезание „IT Знайко”,
участвала е в четирите му кръга и се е пред-
ставила успешно. В първите два кръга учас-
тието й е било дистанционно, третия е бил
областен и се провел в Г. Оряховица, а наци-
оналния заключителен етап се е състоял
във В. Търново под мотото „Моето училище-
мечта”. Освен в „IT Знайко”, Димитрина
също има участие и награда от състезание-
то „Знам и мога”, включвала се е и в редица
математически съревнования.

-

Веселин Христов е възпитаник на СОУ
„М. Райкович”. Дванадесетгодишният уче-
ник проявява интерес към една от най-

сложните науки - астрономията. Именно за-
ради познанията си в тази област, Веселин
Христов получава годишната награда за уче-
нически постижения. За необятните тайни,
които крие астрономията, Веселин научава
не в училище - той черпи познания и се зани-
мава в свободното си време с тази наука и
сам се подготвя за сериозни състезания.
Плодналюбознателността и успешната под-
готовка на петокласника е чудесното му
представяне на олимпиадата по астроно-
мия. През март и април тази година Веселин
се е включил по-
следователно в
областния и в на-
ционалния кръг
на състоялата се
Н а ц и о н а л н а
олимпиада по ас-
трономия. От 350
деца-участници
от цялата стра-
на, нашето мом-
че се класира на
достойната 49-та
позиция.

Освен, че се
вълнува от тай-
ните наВселената, Веско обича и изкуствата
- свири на пиано, а също спортува и изучава
задълбочено българската история. Изявява
се като плувец ижъне големи успехи и в това
поприще – в Петобой за спасители печели
най-високото отличие– златенмедал.ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГУГЛЕВ

Д И М И Т Р И Н А С Т О Я Н Ч Е В А
ДИМИТРОВА

ВЕСЕЛИН НИКОЛАЕВ ХРИСТОВ

носи-

тел на годишната награда за постижения
в областта на природните науки. Получа-
ва награда за първо място в тази област.

носител на годишната на-
града за постижения в областта на при-
родните науки. Получава награда за второ
място в тази област.

носи-
тел на годишната награда за постижения
в областта на природните науки. Получа-
ва награда за трето място в тази област.

ДВА ЮБИЛЕЯ ОТПРАЗНУВАХА В ДОБРИ ДЯЛ
На 5 юни 2010

г. в салона на доб-
ридялското чита-
лище "П. Р. Сла-
в е й к о в - 1 9 0 3 "
тържествено бяха
отбелязани два
юбилея – 25 годи-
ни от създаването
на пенсионерския
клуб "Национал" и
10 години от сфор-
мирането на пев-
ческата група в се-
лото - "Еделвайс"
с художествен
ръководител В.
Събева и музика-
лен ръководител
ЖивкаИванова, ко-
ято е и председа-
тел на клуба на
пенсионерите в се-
лото. Да уважат празника бяха дошли пред-
ставители на клубовете на пенсионера от
съставните на общината села и поднесоха
на юбилярите поздравителни адреси, под-
аръци и цветя. Гости имаше и от двата пен-
сионерски клуба в Лясковец, Златарица,
В.Търново, от Дружеството на инвалида и
др. На празничното тържество бяха подне-
сени поздравителнииблагодарствени адре-
си към бивши и настоящи членове на клуба.
Поздравления от своите колеги и приятели
получи и ПГ ”Еделвайс”, поднесени чрез

ръководствата на читалищата в общината.
Публиката, най-вече хора от третата
възраст, се радваха на концерта, поднесен
от самодейките-домакини. Певиците изпя-
ха едни от първите си шлагери - стари град-
ски, туристически и народни песни. Имаше
и хумор от местните самодейци, а най-
малката от тях - АнтонияКуруджикова, реци-
тира за всички обичаното стихотворение
„Родна реч”. След официалната част, гости
и домакини се повеселиха, както подобава
на празник.

ДРАГИЖЕВЧАНИ УЧАСТВАХА В КУЛИНАРНО ИЗЛОЖЕНИЕ

С БЪЛГАРСКИ ТРАДИЦИИ ОТ МИНАЛОТО КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ ПАРТНЬОРСТВА ДНЕС

Дъждовните об-
лаци не спряха осми-
ната драгижевски
любители на тради-
ционната българска
кулинария да взе-
мат участие в изло-
ж е н и е т о ” Н а
Етърска софра сед-
ни и сладичко си по-
хапни”, което се про-
веде в Архитек
турно-етнографски
комплекс “Етър”.
Организаторите се
бяха постарали на
участниците да не
им липсва нищо. За
да експонира при-
готвените вкусни гоз-
би по собствено виждане, на всяка участва-
ща група бе предоставена изложбена
площ, състоящасеотшатра, маса, пейки.

Програмата на фестивала включваше
конкурс за най-вкусна гозба, най-уникална
традиционна рецепта и най-богата и автен-
тично украсена трапеза. Участниците пред-
ставиха също обичаи и обреди, свързани с
храненето, както и фолклорни изпълнения.
Всички гости и състезаващите се в изложе-
нието майстори-кулинари имаха удово-
лствието да похапнат от невероятно разно-
образните и вкусни ястия, присъщи за раз-
личните населениместа вБългария.

Естествено драгижевската група се

представи с препълнена трапеза от гозби и
напитки – традиционни пити, драгижевски
щрудел, печени ябълки, зрял боб в гърне,
каша от гроздова шира, баница с ориз по
драгижевски и специалитет драгижевска
ментовка. Експозицията на жените от Дра-
гижево привлече вниманието на всички, а
прекрасно аранжираната маса задържа за
по-дълго време туристи и участници в
съревнованието. Журито им отреди трето
място в класацията за най-традиционна ре-
цепта.Настоятелството на читалищетобла-
годари на всички, които се включиха и ста-
наха част от реализацията на тази инициа-
тива.

-

Народни танци от няколко европейски
страни са в основата на партньорство и
приятелство между ученици и учители от
Полша, Турция, Испания, Португалия и
България.

Ученици и учители от НУ „Цани Гинчев”
вЛясковец участваха вмеждународен про-
ект за многостранни училищни партньо-
рства „ Танцувай с нас” по програма „ Уче-
не през целия живот”, в сектор „ Коменски”.
Проектът е финансиран от Център за раз-
витие на човешките ресурси и е с двегоди-
шен срок на изпълнение. Целта е да бъдат
възродени традиции и обичаи от фолкло-
ра на страните-участнички в проекта. Чрез
представянето си децата от българското
училище показаха пред света колорита,
оригиналността и неповторимото обаяние
на автентичния български фолклор. От 23
до31май се проведе трета, последна визи-
та по проекта, чийто домакин бе частното
училище „Инед” в град Порто, Португалия.
Участие взеха учениците от трети клас –
Десислава Димитрова, Пламена Генова и

Стефка Кра-
чунова, учи-
телите Ли-
дия Илиева
и Марийка
Сухлоева и
директорът
на училище-
то – Наталия
А н д р е е в а .
К о о р д и н а-
торът на про-
екта, Лидия
Илиева раз-
каза:

„Дейнос-
тите по про-
екта „Танцу-
вай с нас” се
проведоха в
концертна за-
ла. Програ-
мата започна с изпълнение на руски пес-
ни, представени от полски и български де-

ца. Учениците от НУ„ Цани Гинчев” из-
пълниха песни на английски език, а след то-

ва и българско хоро. Публиката възнагра-
ди с бурни овации най–малките танцьори
от България. Участие в турски народен
танц взеха ученици и учители от България,
Турция, Полша, Испания и Португалия.
Концертът завърши с наше изпълнение на
Дунавско хоро, чийто колорит бе оценен
подобаващо от публиката, след което ди-
ректорът на португалското частно учили-
ще „Инед” официално връчи сертификати
за участие в работна визита. Домакините
бяха така любезни да ни покажат култур-
ните и исторически забележителности.Не-
забравими спомени ще остави екскурзия-
та до културния център Гимараеш и до
един от най-древните в света християнски
градове - Брага. НУ„ Цани Гинчев” ще про-
дължи с желание участието си в подобни
международни проекти. Те обогатяват
всички участници, като им позволяват да
се докоснат до културата и историята на
чужди народи, да срещнат нови приятели
и оставят незабравими спомени и прежи-
вявания”.



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

Издава Община Лясковец
разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината
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ЛЯСКОВСКИТЕ МАЛЧУГАНИ СЕ ЗАБАВЛЯВАХА НА ПЪРВИ ЮНИ

В ЛЯСКОВЕЦ СЕ СЪСТОЯ ФОРУМ-ТЕАТЪР „КОЙ МЕ ИСКА?”

За втори път Сдружение „Бъдеще за
нас” инициира общоградско празнуване
на Деня на детето 1 юни. Тази година,
заедно с община Лясковец, бе органи-
зиран пъстър карнавал в центъра за
младежки и социални дейности.
Артистите от театър „Алтернатива” и
„ФортуниМР” доставиха на децата мно-
го радост и игри. Дъждовното време не
помрачи настроението деца, родите-
ли и гости искрено се забавляваха смас-
ки и грим. В карнавалното шоу се вклю-
чиха хлапетата от детските градини и
ученици от училищата. Всеки, от близо
100- те родители, деца и гости усети ма-
гията на маскарада и играта. Който по-
желаеше, можеще да се забавлява и да
бъде гримиран от специалист- худож-
ник като любим герой.

Д-р Гецова поздрави всички малчу-
гани, а г-жа Даниела Бърнева, предсе-
дател на Сдружението сподели, че ам-
бицията на „Бъдеще за нас” е всяка годи-
на даизненадват децата с различни про-
яви в празничнияимден.

По време на детския празник облас-
тният център по приемна грижанаправи
мултимедийно представяне по въпро-
си, свързани с приемната грижа, с нуж-
дите на децата без семейство и бе раз-
яснено как и кой може да стане приемен
родител, за да бъдатщастливи и онези деца, които салишениот топлародителска ласка.

-

-

Представление, посветено на „Приемна-
та грижа” се състоя в центъра за младежки и
социални дейности в Лясковец. Чрез преми-
ерата ученициотправиха своя призив, че де-
цата в България не бива да се оставят в ин-
ституции, а трябва да растат в семействата
си. Сценарият на постановката със заглавие
„Кой ме иска” беше изготвен от режисьорка-
та на софийския театър „Цвете” - г-жа Цвете
Янева. Идеята зафорум-представлението е
на нашия педагог от общинския Център за
социална рехабилитация и интеграция - Со-
ня Узунова. С реализирането на постановка-
та инициаторите и учениците-актьори отго-
вориха на единот най-важните въпроси в на-
шето съвремие, а именно: Какво представ-
лява приемната грижа? За зрителите стана

ясно, че пиемната грижа представлява вре-
менно настаняване и отглеждане на деца,
тъй като родителите им не са в състояние да
полагат грижи за тях за определен период.
Тя позволява на тези деца да растат в се-
мейна среда, а на техните родители да полу-
чат подкрепа за развитие на своите роди-
телски умения. Целта е децата да получат
максимално добра грижа и възможност за
развитие.Приемната грижае социална услу-
га, която дава реална възможност за нама-
ляване броя на децата, настанени в инсти-
туции.

Организаторите на проявата благодарят
на своите спонсори "Захарни заводи"- Г.Оря-
ховица, без помощта на които театърът ня-
машедабъдефакт.

РИБОЛОВЕН ПРАЗНИК СИ СПРЕТНАХА
КОЗАРЕВЧАНИ И ДЖУЛЮНЧАНИ

В началото на топлия месец юни коза-
ревската ловно-рибарска дружинка органи-
зира истински спортен празник на риболова
в местността „Попенец”. Иницатор бе пред-
седателят на дружината и кмет на село Коза-
ревецПарашкевПарашкевов.

В надпреварата взеха участие 22-ма лю-
бители на риболовната тръпка. Участниците
се състезаваха в три категори: мъже, жени и
деца. Състезанието премина при следния
регламент - всеки участник трябваше да ло-
ви с по една въдица, а в зависимост от коли-
чеството улов, бе определен и победителят.
Жури от членове на ръковоството на ловно-
рибарската дружина прецизно и с помощта
на електронна везна определи първенците.

За най-голямо коли-
чество уловена ри-
ба в трите катего-
рии се наредиха: за
мъжете - Пейко Са-
шев, женската чест
защити Галина Йо-
това, а при децата
Илиян Ангелов е
първи. Победите-
лите отнесоха в
къщи маркови те-
лескопи. Предмет-
ни награди имаше
и за класиралите
се на второ и трето
място. По преценка
на журито най-малкият участник - осемго-
дишния Стефчо Данаилов, получи спиниго-
ва риболовна пръчка, а риболовен магазин
„Косатка”- Г.Оряховица, осигури специална
награда за състезанието, която бе присъде-
на на най-атрактивната жена-риболовец
ЗлатинкаДочева.

С много музика, рибена чорба, пържена
риба, ароматна скара и спортни емоции пре-
мина риболовнто състезание в местността
„Попенец”, с нейния прекрасен ловен кът и
водоем. Бъдещите планове на козаревската
ловно-рибарска дружинка включват изграж-
дане на модерна ловна хижа с леглова база
иместа за пикник в това хубаво кътче.

Седмица по-късно такъв пищен празник
се състоя и в Джулюница. Председателят на
ловно-рибарската дружина Румен Стойков

сподели, че риболовното състезание в тях-
ното село се е превърнало в хубава тради-
ция, тъй като за трета поредна година с изли-
зането на заповедта за разрешение на рибо-
лова, всички запалени рибари от селото си
спретват откриване на сезона в местността
„Бента” наДжулюнска река.

В съревнованието, кой ще улови най-
много риба, тази година се включиха 37 ду-
ши, разпределени по групи – мъже, жени и
деца. Изненадващо бе, че не групата на
мъжете-риболовци е най-голяма, а тази на
децата. Най-много участници в риболовната
надпревара вДжулюница са именно деца до
14 годишна възраст – момчета и момичета,
като най-малките от тях са само на 7 години.

Авторитетно жури
о т н а й - к о м п е
тентни рибари в
състав председате-
ля на дружинката,
зам. председателя
и секретаря, опре-
делиха победите-
лите. Румен Стой-
ков, Енчо Игнатов и
К ол ь о М и х н е в
съблюдаваха за
правилното и точно
отчитане на улова.
А самият улов в
крайна сметка се
превърна в аромат-

на рибена чорба, от която похапнаха вклю-
чилите се в надпреварата. Освен тази вкус-
на награда, от която опитаха всички, за при-
зьорите бяха осигурени и предметни отли-
чия – най-различни рибарски принадлеж-
ности. Наградите осигуриха Ловно-
рибарската дружинка, фирма „Енигма” и об-
щинаЛясковец, а кметът на общинатад-р Ге-
цова ги връчи на победителите. В определе-
ното по регламента на състезанието време
от 2 часа, най-добре при възрастните се
справиха Стефка Димитрова и Тихомир Ми-
хайлов, който е и с най-богат улов от 1 145 g
риба. От групата на децата първенци са Ни-
колай Цветомиров иМелина Йосифова, а на
вторите места се подредиха при момчетата
Стефан Чолаков, а при момичетата Мирос-
лаваДончева.

-

ЛЯСКОВСКИТЕ БРАУНТИМЦИ С УСПЕХИ

От29майдо 6юни 2010 година крайПри-
морско се проведе Европейско първенство
по ориентиране. В него взеха участие най-
добрите ориентировачи от цяла Европа.
Съпътстващо с Европейското първенство,
бе ощеедно важно събитие - престижнатаКу-
па България, провела се от 4 до 6 юни край
морския курорт. В
нея участие взеха
клубовете от цяла-
та страна. 605 ори-
ентировачи от чети-
ридържави се вклю-
чиха в откритото
състезание по ори-
ентиране за купата
на България. В
елитнатамъжка гру-
па председателят
на Браун тим Нико-
лай Димитров за
четвърти път в кари-
ерата си спечели

трофея, а треньорът на лясковските деца-
ориентировачи и състезател на Браун тим
при мъже-21А Калин Пенчев, се класира на
четвърто място. В Open-2 на трето и пето
място са представителките на Браун тимДе-
сислава Стоянова и Кристиана Гецова при
момичета до 14 г. В същата група при момче-
тата Димитър Дамянов и Валентин Йотов са
четвърти и пети. При момичетата Ивет Беев-
ска от Браун тим е победителка в група же-
ни-12В. Лясковските деца се качиха на по-
четната стълбичка след три дни оспорвана
борба – те донесоха за Браун тим един зла-
тен медал и един бронзов, малко не достиг-

на на Ди-
митърДамя-
нов да взе-

меощеединбронз в своята групаМ14. Всич-
ки положиха максимални усилия за да се
представят отлично, но само първите трима
от юношеския отбор, ще заминат на трени-
ровъченлагер вШвейцария.

На 18, 19 и 20 юни 2010 се проведе още
едно важно за нашите ориентировачи състе-

зание. Край Ляско-
вец и хубавитемес-
тности на града се
проведе Държав-
ното първенство по
колоориентиране,
организирано от
Българска федера-
ция по ориентира-
не и домакините
Браун тим. Тежкият
теренмеждуЛяско-
вец, Горна Оряхо-
вицаиАрбанаси из-
ненада голяма част
от колоориентиро-

вачите и даде възможност на най-добре под-
готвените физически да победят. Нашата
Кристиана Гецова спечели двата индивиду-
ални старта приЖ14, а заедно сЕленаНико-
лова и Десислава Стоянова, взеха среброто
в щафетите. В спринта с вицешампионски
титли са ПеткоМилев вМ14 и Велина Терзи-
ева вЖ16. Златото вщафетата приМ14 спе-
челиха Валентин Йотов, Петко Милев и Ди-
митър Дамянов, а момчетата ни в М16 са
четвърти. За голямото Държавно първе-
нство Лясковец посрещна колосъстезатели
от различни клубове от страната - от Ямбол,
Дряново, Троян, София, Търговище, Варна,
Вършец, Раднево, Габрово, Севлиево, учас-
тваха и двата великотърновски клуба - „Тра-
пезица” и домакините отБраун тим.

ОТ КУПА БЪЛГАРИЯ И ОТ ДЪРЖАВНОТО ПО КОЛООРИЕНТИРАНЕ


