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ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

ПЪСТРА ТРАПЕЗА ЗА ЧЕТВЪРТИ ПЪТ В ДЖУЛЮНИЦА
160 оригинални ястия, характерни заляс-

ковския край, наредиха участниците в
четвъртото поредно издание на Национал-
ния кулинаренфестивал „Пъстра трапеза на
гости намоя град” в селоДжулюница. В горе-
щия неделен ден на 22 юли широкият пло-
щад се оказа тесен защандовете, които раз-
пънаха дошлите на празника, за да покажат
богатството набългарската традиционна кух-
ня.Празникът бе открит от д-рИвелина Гецо-
ва, кмет на община Лясковец. За кулинарния
фест бяха дошли и инж. Детелина Борисова,
кмет на общинаСтражица, ГеоргиПетров, за-
местник-кмет на община Лясковец, Мариян
Паскалев, секретар на общината, домакин
бе Екатерина Москова, председател на На-
родно читалище „Пробуж-
дане 1896”, с. Джулюница.
Общо 13 щанда раз-

пънаха на площада в род-
ното село на одзеки Котоо-
шу участниците от страна
на домакините и околните
села и градове. Сред тях
бяха Народно читалище
„Градина” - Върбица, На-
родно читалище „Светли-
на-1883” - с. Раданово, се-
лата Писарево, Добри
дял, Козаревец, Мерданя,
Джулюница, Горско ново
село, Бряговица, Марян,
Гъбене, община Габрово,
градовете Дебелец и Ляс-
ковец.
Професионалното жу-

ри в състав инж. Детелина
Борисова и Георги Петров, начело с органи-
затора на „Пъстра трапеза” и Националната
инициатива „Пазител на традициите 2012”
шеф Пеньо Иванов, бе изключително за-
труднено в избора си, кого да отличи. Всички
участници се бяха постарали да пресъзда-
дат с визия, вкусове и аромати духа на тра-
диционната българска кухня така, че всеки
от гостите на празника да се почувства горд,
че е българин. В крайна сметка журито се
спря на следните награди: призът за най-
добра етновизия на щанд отиде заслужено
при участниците от селоКозаревец, чиято из-
ложба наподобяваше традиционна българ-
ска къща, с богато наредената трапеза, стая-
та на майка с бебе в люлка, в компанията на
житни класове. Те дори демонстрираха пред
журито приготвяне на живо на един от мес-
тните специалитети - „Пиперница”. Награда-
та за десерт спечели специалитета „Сладка
тиква с мляко и ориз” от с. Писарево.
Щандът на домакините от Джулюница бе от-
личен за визия на ястия, призът за оригинал-
на рецепта отиде при „Рибник” от Горско Но-
во село, а за вкус - при „Бут по еленски” от с.
Марян. Агнешкият гювеч от с. Бряговица за-
служено получи награда за автентична ре-
цепта.
Поощрителни награди получиха и кули-

нарите от с.Мерданя - за палачинкова торта,
също Лясковец - за пълнен патладжан, с.
Добри дял - за джуркан боб, гр. Дебелец - за
домашна боза, с. Раданово - за плодова ко-
личка и с. Върбица - за вкусните пирожки. В
кулинарната надпревара се включи и амери-
канската доброволка от Корпуса на мира
Патриша Стайнър, която живее в село Джу-
люница. Тя показа своите „Мъфини с морко-
ви”. „Намирам много прилики между българ-
ската и американската кухня, но за времето,
в което съм тук, заобичах страшно много
българските гозби и култура”, сподели Пат-
риша. Много малчугани от Джулюница и
околните градове и села се включиха в тра-
диционния детски пленер за рисунки, както и
в надяжданията с боб и кисело мляко.
Състезанието „Кой изяде боба?”, което се
организира всяка година спечели 7-
годишният Радостин Лалов, а в надпревара-
та „Кой изяде млякото на Родопея?” победи-
тел станаМоника Георгиева, на 11 години, ко-

ято хапна киселото мляко с вилица за по-
малко от 3минути.
В професионалната кухня на шефПеньо

Иванов кулинарни специалитети от региона
приготвиха ученици от местните гимназии.
Милена Йорданова показа приготвяне на
шкембе чорбаи се включи в направата наба-
ница с булгур, Петър Тодоров избра специа-
литета „Пълнени чушки” и помогна за „Кар-
тофи по джулюнски”, а Деян Славов се спря
на „Биреномезе” и салата „ДанКолов”.
Богатата фолклорна програма допълни-

ха участниците от: ДВГ „Славейчета”, тан-
цов състав „Палитра”, Пламена Стефкова,
Радостин Лалов, певческа група „Ален бо-
жур”, клуб „Палитра”, народен хор към чита-
лище „Възпитател 1895” - с. Кесарево, група
за автентичен родопски фолклор „Извор от
Родопа”- Горско ново село, танцова форма-
ция „Болярки” от Раданово, певческа група
„Младост”- с. Козаревец, група „Росна китка”
при пенсионерски клуб „Мазневска чешмич-
ка” - гр. Лясковец, фолклорна група „Росен
здравец” - гр. Дебелец, пенсионерски клуб
„Елена Грънчарова” - гр. Горна Оряховица,
Дневен център за възрастни хора град Ляс-
ковец, читалище „Градина Върбица - 1894”-
с. Върбица, Пенка Ненова - с. Добри дял,
Културен клуб на пенсионера - с. Бряговица.
Спонсори на празника бяха Община Ляс-

ковец, „Ива Комерс” ООД, „Енигма 1” ООД,
„Домат” АД - Джулюница, „Дунав Лизинг”
ЕАД, „Димони груп” ЕООД,Дамски клуб „Джу-
ла”, „Болярка” АД - В.Търново, Културен
клуб на пенсионера „Златна есен”, Тодор Ко-
лев, Петьо Пенев, Димитър Славев, Стоян
Митев, ИванМинков, Михаил Радев и Румен
Стойков.
За поредна година наш сборен екип от

град Лясковец и селата представи община
Лясковец в „Пъстра трапеза” на национално
ниво в София. Кулинарната фиеста в столи-
цата се състоя в деня на големия християн-
ски празник Рождество на Пресвета Богоро-
дица и бе организирана от Асоциацията за
развитие на изкуствата и занаятите, съвмес-
тно с фирма „Ивитал Консулт” и с подкрепа-
та на Столична община. Градинката зад па-
метника наСъветската армия вСофия, къде-
то разпънашатри тазгодишната „Пъстра тра-
пеза”, замириса вкусно още от ранни зори на

На 11 август 2012 година читалище
„П.Р.Славейков-1903” с.Добри дял бе
домакин на Общински Празник на не-
забравимата стара градска песен.Офи-
циални гости на празника бяха г-жа Да-
ниела Арабаджиева - председател на
Общински съвет Лясковец, както и кме-
та на селото г-жаВиолетаРайкова, кои-
то поднесоха подаръци на любезните
домакини и ги приветстваха за хубава-
та идея, всяка година да разнообразя-
ват с нови предпразнични прояви официал-
ния празник на селото. Миналата година, в
навечерието на Голяма Богородица, добри-
дялчани реализираха пищен празник на изо-
билието, а тази година на прага на своя сел-
ски събор припомниха колко много чувства

събужда в сърцата ни незабравимата стара
градска песен. Старите градски песни - кол-
ко хубави мисли и чувства пораждат, когато
си помислим за тях - романтика, любов, поня-
кога малко носталгия по отминалата мла-

ОБЩИНСКИ ПРАЗНИК НА СТАРАТА ГРАДСКА ПЕСЕН

8 септември, когато орга-
низаторът на събитието
шеф Пеньо Иванов и
екипът му започнаха под-
готовката на ястията, с кои-
то почерпиха по-късно
всички гости - прочутия
боб, сготвен с много лю-
бов, миш-маш, сирене по
шопски идр.
Гости на шеф Иванов

бяха Ивайло Крайчовски,
маг Астор и певицата
СтефкаБерова, които при-
готвиха своите специали-
тети за удоволствие на пуб-
ликата. Заедно с кулинар-
ната надпревара органи-
заторите спретнаха имузи-
кална програма в която се

включиха и нашите представителки от общи-
на Лясковец. Обичаната от всички певица
Стефка Берова не се сдържа и грабна мик-
рофона заедно с гласовитите козаревчанки
Анка Смилкова и Ганка Димитрова. Най-
голямата атракция за гостите бе огромната
1,8 м. лъжица, която е копие на наградите за
фолклор, кулинария и занаяти „Пазител на
традициите”.
Представителите на общинаЛясковец от

селата Джулюница и Козаревец и от пенсио-
нерския клуб „Мазневска чешмичка” в Ляс-
ковец подредиха най-
пъстрата и шарена трапе-
за, като представиха гоз-
би, типични за Лясковския
регион: градинарски гю-
веч, бамяна чорба, охлюви
по джулюнски, печено пи-
ле по случай църковния
празник Голяма Богороди-
ца и др. Щандът на общи-
на Лясковец беше уника-
лен, аранжиран с автен-
тични етноелементи като
сърп, паламарка, сажек,
трикраки столчета, менци
за вода, свински цървули и
др. и постоянно спираше
погледите на гости, репор-
тери и журналисти. Най-
голямата атракция на ляс-
ковския щанд беше преде-
нето на вълна с хурка и къделя на вретено,
което софиянци виждаха за пръв път на жи-
во - с това Марийка Станчева от Джулюница
обра всички овации и усмивки на фестива-
ла.
Представена бе и салатата „Дан Колов”,

с която в миналото лясковските градинари-

гурбетчии са гощавали великияборец в стра-
нство, а той е казвал, че от нея му идва сила-
та - от печените патладжании пиперки, дома-
ти, много лук и чесън. Затова я кръстили на
знаменитияДанКолов.
Съвсем заслужено в края на фестивала

представителките на общинаЛясковецотне-
соха всички възможнинагради. Те бяха отли-
чени за най-добра етновизия на щанд, де-
серт, оригинална визия на ястия, оригинална
рецепта, вкус и автентична рецепта. Осем
жени представиха общината ни с общо 16 на
бройнай-различни ястия и специалитети, ха-
рактерни за нашия регион като например
„Лясковски градинарски гювеч”, „Градинар-
ска чорба”, „Джулюнска пита сто пъти бита”,
„Салата Дан Колов”, „Охлюви по джулюнски”
и др. За най-стара и автентична рецепта бе
отличена гозбата „Яйца с лук на фурна” на
Живка Стоименова от Лясковец, за най-
добра визия на ястие „Домашни милинки” на
Марийка Станчева и най-оригинална рецеп-
та „Охлюви по джулюнски” на Пенка Христо-
ва от Джулюница. Две награди получи Сто-
янка Хлестева от град Лясковец за най-
оригинален десерт „Сладко от тиквички с ли-
мон” и автентична супа „Бамяна чорба”. Голя-
мата награда за най-добра етновизия на
щанд също бе връчена на общинаЛясковец,
която винаги подкрепя такива изяви и съде-
йства за запазване на традициите и обичаи-
те в региона.

На финала шеф Пеньо Иванов бе заки-
чен от Екатерина Москова - председател на
джулюнското читалище „Пробуждане-1896”
с венец от нанизани люти джулюнски шипки,
а кошниците пълни с плодове и зеленчуци от
нашите плодородни градини бяха щедър
подарък от сърце за неговия екип.

СЕ ПРОВЕДЕ В ДОБРИ ДЯЛ
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Екип от образователни специалисти наСдружение „Граж-
дани за обществени инициативиСв. св. Петър иПавел” - град
Лясковец, ръководени от председателя Стефан Кочемидов,
участва в среща за обмяна на опит с екипа на Клуб „Учене
през целия живот” от град Инсбрук, Австрия. Двете организа-
ции са партньори по проект „Дейности, основани на учене и
забавление: предизвикателствата пред ученето през целия
живот в дигиталната ера”, финансиран по секторна програма
„ЛеонардодаВинчи” наПрограма „Учене през целияживот”.
Срещата между двете сродни организации има за цел да

бъдат споделени знания и добри практики в областта на най-
модерните и ефективни начини на преподаване, а именно -
учене с използването на иновативни информационни и мул-
тимедийни технологии.
Сдружение „Граждани за обществени инициативи Св. св.

Петър и Павел” има интерес от въвеждането на практически
системи, насочени към младите хора с увреждания, които са
запознати с информационните технологии, но нямат позна-
ния за това как да ги използват за обучение и професионално
развитие. Международният консултант Томас Вондрак от
Клуб „Учене през целия живот” подчерта, че ползите от про-
ведената работна среща са многостранни, касаещи както
развитие на самото партньорство, така и по отношение на
развитието и адаптирането на най-новите дигитални техно-

логии за хората в неравностойно положение. Това е още
един шанс за социално включване, чрез използването на
австрийския опит в прилагането на нови технологии в под-
крепа на кариерното ориентиране и надграждащо образова-
ние.

През месец септември община Лясковец организира
тържествени чествания и почете три важни за българския на-
род годишнини - 127 години от Съединението на Източна Ру-
мелия и Княжество България, 104 години от обявяването на
Независимостта на България и 100 години от началото на
Балканската война. На 6 и 22 септември с тържествени риту-
али на паметника на загиналите във войните лясковчани бя-
ха отбелязани бележитите дати в историята на българската
държава. Бешеотслуженблагодарственмолебенибяха под-
несени венциицветя в знак на признателност.
През 2012 г. се навършва един век от Балканската война.

Война - освободителна за част от българския народ и
българските територии, които се намират все ощепод турско
владичество. Балканската война, наричана още Първата
балканска война, е военен конфликт между Османската им-

перия, от една страна, и съюзените България, Сърбия,
Гърция иЧерна гора, от друга, продължил от 26 септември (9
октомври по нов стил) 1912 до 17 (30) май 1913 г. Победата
на съюзниците слага край на петвековното османско госпо-
дство на Балканския полуостров. Империята губи всичките
си владения на полуострова, с изключение на тясна ивица те-
ритория по северния бряг на Мраморно море. Останалата
част на Тракия заедно с Източна Македония попадат под
българска власт. Сърбия завладява Косово, Северозападна
Македония и други области, Гърция - Епир, редица острови в
Егейско море и Югозападна Македония със Солун, а скоро
следЛондонскиямирендоговор е създадена независимаал-
банска държава. Споровете за подялбата на Македония во-
дят до разрив вБалканския съюзидоВтората балканска вой-
на, която избухва самомесец след приключването наПърва-
та.
Край Свиленград на 5 октомври 1912 г. е първата побед-

на битка от Първата балканска война, в резултат на която
градът е освободен от турско иго. Българските правителства
подготвят тази война повече от 25 години, но е ясно, че сама
срещу империята страната ни няма особени шансове. Зато-
ваБългария започва да търси възможности за привличането
на останалите балкански държави в една военна комбина-
ция срещу Османската империя. Великите сили също не са
безучастни към създаването на Балкански съюз. В Европа
са формирани два военно-политически блока - Антантата
(Франция, Англия и Русия) и Централният съюз (Германия,
Австро-Унгария и Италия), които се готвят за преразпреде-
ление на сферите на влияния в световен мащаб. Обедине-
нието на християните на полуострова води до създаването
на една седма Велика сила, която съюзниците от двата бло-
ка и главно Русия като източно-православна християнска
държава, каквито са и съюзниците, се стремят да привлекат
на своя страна с цел предстоящ военен сблъсък. Затова в

НАШ ЕКИП ОБМЕНИ ОПИТ В АВСТРИЯ

ЧЕСТВАХМЕ ЗНАЧИМИ ГОДИШНИНИ

ОБЩИНСКИ ПРАЗНИК НА СТАРАТА ГРАДСКА ПЕСЕН СЕ ПРОВЕДЕ В ДОБРИ ДЯЛ
„Пазете горите от пожар!” - това апелират отново пожар-

никарите. Пожарите са най-опустошителното бедствие за го-
рите. Безценният национален капитал - гората, създадена с
много човешки труд и средства за продължителен период от
време, само за броени минути може да се унищожи от огне-
ната стихия. „Пазете и съхранявайте зеленото богатство на
Родината като спазвате следните противопожарни правила:
Не палете огън в горите и в близост до тях, извън определе-
ните за това места! Не опожарявайте дървесна и храстова
растителност, треви и горимиотпадъци в необезопасенимес-
та в горите и на разстояние до 100 м. от горскияфонд. Не па-
лете стърнища, слогове, крайпътни ивици и други площи със
суха растителност, намиращи се в горския фонд и на разсто-
яниедо100м. от него.
Не хвърляйте не загасеницигари и клечки кибрит при пре-

минаване през горски насаждения. Предупреждавайте ту-
ристи, излетници и преминаващи през горите граждани за
противопожарните правила, които трябвада спазват! При за-
белязване на пожар в горите незабавно сигнализирайте на
телефон 112 - Района служба „Пожарна безопасност и защи-
та на населението”, в кметството, в Държавното лесниче-
йство и се включете активно в пожарогасенето. Лицата, кои-
то палят огън извън оказаните места, опожаряват гори и зе-
ми от горския фонд или не участват в гасенето на горски по-
жари, се наказват на основание Закона на МВР и Закона за
горите.

НА 14 СЕПТЕМВРИ, В ДЕНЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ
СИ ПРАЗНИК ОГНЕБОРЦИТЕ ПРАЗНУВАХА

На 14 септември 1905 година в София, по инициатива на
17 пожарни командири и деятели на пожарното дело е от-
крит Първият пожарникарски събор - едно от най-значимите
събития с програмно значение в историята на пожарното и
спасителното дело в страната, по време на което с абсолют-
но мнозинство е взето решение да се основе пожарникарско
дружество вБългария.Срешение№385/13.09.1995 г. наМи-
нистерски съвет този ден е обявен за Професионален праз-
ник на служителите от структурите „Пожарна безопасност и
защита на населението” при МВР. Традиционно той съвпада
с провеждането в национален мащаб на Седмицата на по-
жарната безопасност, която тази година протече в периода
от 10 до 14 септември. През този период бе обявен ден на от-
ворените врати вРСПБЗН гр. ГорнаОряховица с демонстра-
ции на възможностите за извършване на оперативни де-
йствия и разясняване намерки за пожарна безопасност и за-
щита на населението.
Сведения за организирана противопожарна защита в на-

шиярегион имаот 1938 г, когато е построена сградата на про-
тивопожарната служба в Горна Оряховица. Тогава пожарни-
карите са използвали единствения за тогавашното време
противопожарен автомобил Фиат 31. Развитието на служба-
та в следващите години е пряка функция на икономическото
състояние в страната. Днес все по-трудно се осигуряват без-
проблемните дежурства с остарялата и амортизирана тех-
ника и оборудване.Почти винаги, поне единот четирите авто-
мобила на дежурство, е спрян за ремонт, и само благодаре-
ние на безрезервната подкрепа на ръководители и специа-
листи от различни фирми в района и на самоотвержения
труд на огнеборците, гражданите винаги могат да разчитат
на специализираната импомощ.
За всички добри тенденции и за успешното развитие на

Районнта служба „Пожарна безопасност и защита на насе-
лението” заслугата не е само на огнеборците, а е резултат от
успешното им сътрудничество с различни инстанции. Затова
екипът на противопожарната служба изказва най-сърдечни
благодарности на Общинското ръководство, на фирмите в
района и на службите, с които си сътрудничи, за подкрепата,
която безрезервно оказват и за все по-голямото разбиране
къмпроблемите по обезопасяване на обектите.
Въпреки трудностите по пътя на професионалната си ре-

ализация, служителите работят добре за гарантиране сигур-
ността на населението. На 14 септември те с гордост отбеля-
заха своя професионален празник. В навечерието на праз-
ника си огнеборците се поздравиха и си пожелаха много
здраве,щастие ибезаварийна работа в бъдеще.

ПОЖАРНИКАРИТЕ АПЕЛИРАТ
дост, но те винаги зареждат с положителна
енергия. Старата градска песен е запята и
е получила широка известност през годи-
ните и неможе да се твърди кога точно се е
появила.
С чудесен концерт, посветен на обича-

ната от всички поколения стара градска пе-
сен започнаха тържествата по повод праз-
ника на село Добри дял. Естествено праз-
ника откриха местните самодейки от Пев-
ческа група „Еделвайс”. Те сложиха нача-
лото на концерта с песента „Богородице”,
която бе в унисон с настъпващия христи-
янски празник „УспениеБогородично”, кога-
то е събора на селото. Певческите групи от
Лясковец и съставните на общината села -
Драгижево, Козаревец,МерданяиДжулюница - пяха така об-
ичаните стари градски песни на добридялска сцена, за което
домакините им благодариха най-сърдечно, връчвайки им
грамоти и подаръци за тяхното участие. Многобройните
състави, пяли в продължение на часове зарадваха всички
жители и гости, дошли да видят празника. Децата-
самодейци при добридялското читалище също дадоха своя
принос за обогатяването на концертната програма. За свои-
те изпълнения малките участници в празника получиха най-
бурните овациина зрителите. Тяхното дегизиране, катомузи-
канти и истински артисти в ретро-стил, бе харесано от публи-
ката и представляваше един емоционален вълнуващ за-
вършек на празничния концерт в чест на незабравимата ста-
ра градска песен.
Във фоайето на читалището домакините се бяха погри-

жили да подредят кра-
сива изложба в стил
„Плетива, дрехи и аксе-
соари”, подходящи за
празника, доказате-
лство за сръчността на
жените-добридялчанки.
Колективите, участвали
в песенния маратон бя-
ха посрещнати от свои-
те домакини с вкусните
сладки, дарени специ-
ално за празника от ко-
заревската сладкарска
къща „Аниел”. На всич-
ки спонсори, на гости и
участници в празничния

концерт, председателят на читалището Иванка Костова бла-
годариот сърце за интереса къмчиталищната проява и поже-
ла на всички здраве и още много творчески успехи. „Каквито
и жанрове нови да се появяват на сцената, когато хората се
съберат и седнат на маса, за да се веселят, празникът им ня-
ма да се получи добре, ако не изпеят „Само ти сърце си ми
приятел”, „Дете на моите години”, „Заспали чувства”, „Не
дълбай сдлетото тънкомоето сърце” - все незабравимишла-
гери. Старите градски и шлагерни песни имат минало, пеят
се, теще имат и бъдеще, защото се харесват от всички. За да
се предават от поколение на поколение, нека да организира-
ме празници на старата градска песен, нека да не спираме
да допълваме този неизчерпаем извор в жанра, за да го об-
огатяваме”, казва секретарят на читалището и организатор
на песенното събитиеВеселинаСъбева.
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България е съставено правителство от русофили, а петото
Велико народно събрание променя конституцията, като да-
ва право на изпълнителната власт и монарха да подписват
международни договори без одобрението от страна на пар-
ламента.
Балканската война разгромява най-накрая петвековното

османско господство на Балканския полуостров. Империята
губи владенията си и нарастват териториите на съюзените
балкански държави - България, Гърция, Сърбия и Черна го-
ра.На5октомври1912 годинаЦарФердинандпрочитамани-
феста, с койтоБългария обявява война наОсманската импе-
рия. Балканската война е уникална с това, че българи от цял
свят идват за да участват, изоставят своите имоти, своите за-
наяти, своя бизнес - от Америка, от Европа, от цял свят, ид-
ват тук. Войната се води Балканска, но на практика, казват
специалистите, това е европейска война. На страната на
България участват италианци, французи, англичани, поля-
ци, чехи, руснаци. На страната на България участват дори
български турци. А имотни, богати българи, чиито синове
учат в по-развити държави ги връщат да освобождават бра-
тята си, останали все още в Османската империя. Балкан-
ската война е доказателство, че древният ни народ, еди-
нственият в Европа, запазил наименованието на държавата
си от древността досега, го бива да извоюва равноправното
си съществуване на европейския континент.
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Национален фолкфест
„Фолклорен извор 2012” се
проведе в четири последова-
телни дни от 2 до 5 август в се-
ло Царевец, Свищовско. Във
второто издание на фестива-
ла се включиха над 5000 пев-
ци от 414 колектива и индиви-
дуални изпълнители от цяла-
та страна. Фестивалът има
конкурсен характер и в него
за втора поредна година се
включват както колективи, та-
ка и индивидуални изпълни-
тели. Националният фести-
вал за народни песни е ини-
циатива на читалище „Свет-
лина - Царевец 1927”, което
беше отличено с голямата на-
града на Конкурс АГОРА 2011 за гражданска
читалищна инициатива, както и със специ-
алната награда, връчена от Министерство
на културата в рамките на конкурса - награ-
да за принос в развитието на читалищното
дело в България, подпечатана със специал-
ния восъчен печат „Мадарски конник”. Всич-
ки участващи състави във „Фолклорен из-
вор 2012” бяха оценявани от фолклориста
Юлия Цанкова, която беше и председател
на журито, наблюдаващо изпълненията във
форума. В състава на многоуважаемото жу-
ри бяха и ГунаИванова, ДимитърМанов - хо-
реограф и народния изпълнител Даниел
Спасов.

От нородопесенното съревнование на-
ши певици се завърнаха с престижна трета
награда. Групата ни за обработен фолклор
„Чаровна възраст” при пенсионерски клуб
№1 Лясковец освен аплодисменти, получи
и диплом, грамота и медал за третата си по-
зиция в крайното класиране. Групата ни е за-
служила отличието за изпълнението на на-
родните песни „Да знаеш либе ле” и
„Замръкнала еЯна”, а солистката Господин-
ка Господинова се е представила с индиви-
дуално изпълнение на песента „Дунаве, Ду-
наве”. Художествен ръководител на „Чаров-
на възраст” е Славка Стаматова, а корепе-
титор на състава еДимитърЕвтимов.

,

Продължава изпълнението на работата
по проекта, по който екипа на Сдружение
„Партньори за Лясковец” създаде наскоро
ателие за млади художници в центъра за
младежки и социалнидейности. Ателие „Баг-
ри“, което бе създадено с помощта на фи-
нансиране от Фондация „Работилница за
граждански инициативи” и собствено фи-
нансиране на Сдружението, вече работи ня-
колко месеца. Младите художници, около
20 на брой деца твориха и през летните ме-
сеци. В началото на септември те показаха
какви рисунки са създали с помощтана своя-
та ръководителка Жанета Царкова. Децата

представиха натюрморт като
създадоха своите рисунки с
темпераиакварел.
По време на откриването

на изложбата Даниела
Бърнева, заместник-пред
седател на Сдружение „Па-
ртньори за Лясковец”, отчете
работата на малките худож-
ници, разказа за предстоя-
щите им изяви и покани нови
членове, които могат да се
включат в ателието със за-
почването на новата учебна
година. Децата получиха от
екипа по проекта материали
скицници, които да ползват в
работата си при включване в
бъдещи изложби. За ком-

форта на децата е създадена от ръководи-
телите на проекта и приятна атмосфера, ка-
то ателието разполага и с удобни професио-
нални стативи. Ателие „Багри“ е разположе-
но в детски център „Зън-Зън“ в Младежкия
дом в гр. Лясковец иможе да се посещава от
деца в четвъртък и петък след обяд. То бе
създадено с цел да извършва надграждане
на уменията на учениците от 1 до 7 клас по
отношение на изобразителното изкуство.
Благодарение на създадения проект, мла-
дите таланти се учат в продължение на ме-
сеци на тайните в изобразителното изкус-
тво.

-

Точно на големия християнски празник
Кръстовденжителите вДобридял се радва-
ха на пищен празник, организиран от дру-
жеството на инвалида в селото. Организа-
цията на хората в неравностойно положе-
ние от добридялско вече има нова придо-
бивка - клуб на инвалида, който ще събира
около 44 членове надружеството.
За празничното откриване на новия дом

наинвалидите имашемного гости, сред кои-
то кметът на общината д-р Ивелина Гецова,
председателят на общинския съвет Дание-
ла Арабаджиева и селският управник Вио-
лета Райкова. Двете кметици получиха ис-
крената благодарност на ръководството на
дружеството за приноса им за откриването
на новото помещение. Клубът се намира в

центъра на селото и е добре оборудван за
нуждите на неговите членове. Честитейки
новата придобивка на хората с увреждания,
д-р Гецова им поднесе, освен своите поже-
лания за приятни емоции в новото помеще-
ние, също и материален подарък - микро-
вълнова фурна. Подаръци и пожелания бя-
ха поднесени и от председателя на общин-
ската организация на СИБ Стефан Кочеми-
дов, от управителя на домашния социален
патронаж, от представител на Агенцията за
социално подпомагане, от пенсионерския
клуб и читалищното настоятелство в селото
и други. Кръстник на клуба стана бизнес-
менът Киро Киров, основен спонсор за от-
криването на новото помещение, който за-
едно с кметицата на Добри дял участва в

НАША ГРУПА С ТРЕТО МЯСТО
ВЪВ „ФОЛКЛОРЕН ИЗВОР 2012”

ДЕЦАТА ОТ АТЕЛИЕ „БАГРИ”
ПРЕДСТАВИХА ИЗЛОЖБА

В ДОБРИ ДЯЛ ОТКРИХА КЛУБ НА ИНВАЛИДА

ОбщинаЛясковец получава 900 000 лева
за три детски градини на територията на
град Лясковец, които са одобрени от Между-
народен фонд „Козлодуй” за внедряване на
мерки за енергийна ефективност. На офици-
ална церемония в София, в присъствието на
премиера наРБългария иминистъра наико-
номиката и енергетиката, д-р Ивелина Гецо-
ва кмет на общинаЛясковец подписа офици-
алното споразумение за финансиране на
трите проекта.
Средстватащебъдат използвани за сани-

ране на сградите на трите детски градини -
„Пчелица”, „Радост” и „Славейче”, които сe
ползват от над 300 деца от град Лясковец,
както и от съседни населени места. Финан-
сирането отМеждународенфонд „Козлодуй”
ще бъде използвано за топлоизолация на
стени и тавани, подмяна на дограма и
съществуващи радиатори, преустройство на
отоплителната инсталация, подмяна на ото-
плителни котли иизграждане на слънчеви ин-
сталации за битова гореща вода. Подобря-
ване на енергийната ефективност на общин-
ските сгради е един от основните приоритети
на работа на общинската администрация в
Лясковец, като дори и в момента се реализи-
ра мащабен проект за подобряване на енер-
гийната ефективност в образователната ин-
фраструктура на обща стойност 1,5 милиона
лева.

Според Мария Илчева, ръководител на
звеното за европроекти, община Лясковец
продължава да работи активно по всички от-
ворени процедури за кандидатстване и да
привлича финансиране за реализиране на
приоритети на общината. Едновременно с то-
ва общината поддържа доста висок процент
на усвояване на средства от Оперативните
програми. От публикуваната официална
справка за изпълнение на общинските про-
екти с еврофинансиране в Информационна-
та система за управление и наблюдение, об-
щина Лясковец е постигнала 63% усвояване
на договорените средства по сключени дого-
вори по Оперативните програми, като това е
един от отличните резултати за цялата об-
ласт. Паралелно с това общината работи ак-
тивно по подготовката на мащабни проекти
за следващия програмен период, за който в
момента тече договарянето на финансовите
рамки сЕвропейската комисия.Очакваните резултати от реализацията

на трите проекта са да се намалят с близо
30% разходите за отоплените на сградите,
като се постигнат високи нива на спестена
електроенергия, както и намаляване на еми-
сиите от вредни газове. Общо 243 общински
и държавни сгради на територията на цялата
страна получават финансиране от Европей-
ската банка за възстановяване и развитие по
Международен фонд „Козлодуй”, като за Ве-
ликотърновска област отличник е община
Лясковец с три одобрени проекта.

На заключителна прескон-
ференция беше отчетена реа-
лизацията на проект „Благоп-
риятни условия за трудова реа-
лизация на хора с увреждания
в общинска администрация -
Лясковец”, финансиран от
Агенция за хора с увреждания.
Създадени са условия за бла-
гоприятна среда за трудовата
реализация на 4 лица с трайни
увреждания на длъжност - „Де-
журен поОбщински съвет за си-
гурност” в общинска админис-
трация. Оборудването включ-
ва ергономичен работен стол с
подлакътници, бюро с усилен
плот, контейнер, подложка за
крака, етажерка, етажерка с
гардероб с врати идиспенсър за вода.
Реализацията на проекта е в съотве-

тствие с разработените и приети стратегии и
програми на община Лясковец, свързани с
интеграцията на хората с увреждания: Стра-
тегия за развитие на социални услуги на те-
риторията на община Лясковец за периода
2011-2015 година, приета с Решение №
544/28.10.2010г. на Общински съвет - Ляско-
вец и Стратегия за осигуряване на равни

възможности на хората с увреждания в об-
щина Лясковец 2009 - 2011г., приета с Реше-
ние№ 322/25.06.2009г. на Общински съвет -
Лясковец, и популяризиране политиките на
Агенцията за хора с увреждания, в съотве-
тствие с препоръките на Съвета на Европа,
свързани с интеграцията на хората с увреж-
дания.

Проектът се осъществява с финансовата под-
крепа на Агенция за хора с увреждания.

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ С ТРИ ОДОБРЕНИ ПРОЕКТА
ОТ МЕЖДУНАРОДЕН ФОНД „КОЗЛОДУЙ”

Приключи проект финансиран от
Агенцията за хора с увреждания

Проект „Благоприятни условия за трудова реализация на хора с увреждания
в общинска администрация - Лясковец” с финансовата подкрепа на

Агенция за хора с увреждания договор № 7-ОР/18.06.2012-

прерязването на лен-
тата.
Преди товабешеот-

служен водосвет за
здраве и благоде-
нствие, който извърши
селският свещеник от-
ец Христо, а самодей-
ци от селото и гости на
празника изнесоха му-
зикално-литературна
програма. Председа-
телят на дружеството
НадкаЧервенковабла-
годари на гостите, дош-
ли да споделят с тях
празника и покани на
скромна почерпка всич-
ки присъстващи.
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В КОЗАРЕВЕЦ ЗА ВТОРИ ПЪТ ГОТВИХА КОКОША ЧОРБА

ЗАПОЧНА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

На 8 септември 2012 г. /събота/, точно на
големия християнски празник Рождество на
Пресвета Богородица, в село Козаревец се
състоя Второто издание наОбщинския кули-
нарен празник - „Ден на кокошата чорба”.Ми-
налата година, по идея на кмета на селото
ПарашкевПарашкевов бяха поставени осно-
вите на празника и с това Козаревец се впи-
са в културния живот на общината със свое
запазено кулинарно събитие.
Организатори на уникалното по рода си

кулинарно празненство в Козаревско са об-
щина Лясковец, кметство Козаревец и мес-
тното читалище „Земеделец-1899”.
По традиция козаревчани са преди всич-

ко майстори на театралното изкуство. Те
успешно се представят на сцената с много
постановки и печелят призовите награди по
всички театралнифоруми. Театралнотомай-
сторство на хората от Козаревец им носи
успехи и при реализацията на емблематич-
ното за селото събитие - зрелищната Ерген-
ска вартоломеева сватба. Но освен като не-
надминати актьори, жителите на селото се
изявяват и като отлични кулинари. Именно
те спечелиха миналата година на първия ку-
линарен фестивал наградата за най-
атрактивно украсен етнощанд, а най-вкусна
чорба сготвиха майсторките от Мерданя. Та-
зи година те запазиха своята позиция на
най-добри майстори в украсяването на щан-
да си. Само три дни преди да се състои праз-
ника на кокошата чорба, козаревският кули-
нарен отбор се потопи и в надпреварата за
най-вкусна градинарска чорба - празник, кой-
то е емблематичен за община Златарица и в
който козаревчани се окичиха с признанието
за най-атрактивно представяне на своята
трапеза.
Тази година, освен домакините, в Праз-

ника на кокошата чорба се включиха със

свои отбори и представители
на останалите четири лясков-
ски села Драгижево, Добри
дял, Джулюница, Мерданя,
също и отбор от лясковския
клуб на пенсионера№1, както
и два гостуващи отбора от
стражишка община - отборите
наКесарево иНово градище.
И тази година казаните

къкреха в парка пред читали-
щето още от ранни зори, а са-
мото откриване беше точно в
10 часа, когато отец Ангел
освети храната и кметовете на
общината и селото д-р Гецова и Парашкев
Парашкевов дадоха старт на кулинарното
съревнование. Да подкрепи своите земляци,
участващи в надпреварата, бе дошла и инж.
Детелина Борисова, кмет на община Стра-
жица. Докато съдовете с вкусната гозба
къкреха на огнищата, настроението на праз-
ника подгряваха самодейни състави от об-

щините Лясковец и Стражица,
които се включиха в празничния
певчески маратон. Най-малка
самодейка в козаревския песе-
нен празник бе 8-годишнатаМе-
лисаАхмедова отДрагижево.

Осем казана с кокоши
мръвки вряха в продължение на
два часа, а около тях всеки учас-
тващ отбор беше спретнал ат-
рактивен кулинарен кът, в който
неи зменно присъс т ва ха
българската погача, национал-
ни специалитети, ястия, харак-

терни за Богородичните пости, печени ко-
кошки, декоративни украси с пиленца, много
плодове, зеленчуци, битови предмети, кра-
сиво подредени върху везани покривки и
пъстри каренца.
По обяд специално жури вече опитваше

вкусните чорби, които бяха поднасяни под
определен номер, а за да бъде спазена ано-

нимността никой не знаеше предварително
номерата на отборите. Шестчленно жури,
председателствано от шефа на велико-
търновския ресторант „Панорама” Тихомир
Петров, опита чорбите и излъчи победител.
И тази година комисията беше доста затруд-
нена в своя избор. Най-вкусната чорба от
селска домашна кокошка сготвиха гостите от
Ново градище с главен готвачВеличкаНеде-
ва. „Търсихме най-автентичния вкус, онзи,
който е най-близодо селото”, обясниха отжу-
рито.
Оценяващите определиха победителя,

въз основа на три критерия - вкус, консистен-
ция и аромат. Изключително семпла откъм
продукти се оказа чорбата на победителки-
те. Сварява се кокошката, обезкостява се, а
месото се връща в бульона с малко лук. До-
бавят се фиде, черен пипер, застройва се с
жълтъци и лимонтозу и това е, разказа Ве-
личка Недева. Второ място журито даде на
майсторите-кулинари от село Джулюница,
които си тръгнаха и с наградата за най-
атрактивен готвач. На трето място тази годи-
на останаха миналогодишните първенци от
Мерданя, които доста се бяха постарали и в
оформлението на своя щанд. Останалите
готвачи, състезатели от Добри дял, Драги-
жево, Кесарево, Лясковец също получиха
грамоти за участие и предметни награди, ко-
ито връчиха кмета на общината д-р Гецова и
кмета-домакинПарашкевПарашкевов.
За да се уверят, че преценката на журито

е правилна, гостите на празника имаха
възможност да опитат гореща чорба от каза-
ните. Извиха се кръшни хора, вдигна се гра-
дуса на настроението. И така универсалната
българска вкусотия бързо бе изсърбана от
зрителите и гостите, гарнирана с прясна пло-
дова ракия, която читалищния деятел Стоян
Златев чевръсто наливаше.

На 17 септември 2012 годи-
на бе открита новата учебна го-
дина. Тържествено откриване
се състоя в четирите общински
училища - гимназията в Ляско-
вец, началните училища в града
„Никола Козлев” и „Цани Гинчев”
и в основното училище „П. Р.Сла-
вейков” в Джулюница. С оптими-
зацията на училищната мрежа
през 2010 г. на територията на
община Лясковец функциони-
рат 4 училища - три в гр. Ляско-
вец и едно в с. Джулюница.
Точно в 9 часа на първия уче-

бен ден беше издигнато знамето
на България и с водосвет и при-
ветствия от страна на директо-
рите започна поредната учебна година. Гост
на празника в най-голямото училище СОУ
„М. Райкович” бе общинското ръководство -
кметът на община Лясковец д-р Ивелина Ге-
цова и Даниела Арабаджиева - председател
на общинския съвет. Внесено бе знамето на
училището, след което отец Богдан отслужи
празничния водосвет. Д-р Гецова поздрави
учениците, като се обърна със специално по-
слание към най-малките, които за пръв път
прекрачват прага на класните стаи. Първок-
ласниците на Миленка Николова и по-
големите ученици изнесоха празнично-
музикална програма. В своето поздравител-
но слово директорът Николай Кожухаров с
радост отбеляза високите постижения на
училището като сподели, че резултатите са
повече от отлични за завършилия последен
випуск 2012. „60%от нашите зрелостници ве-
че са във висшите учебни заведения”, заяви
той и пожела ползотворна бъдеща работа на
своите колеги в подготовката на учениците.
Общо620 ученика, разпределени в 26 па-

ралелки от първидо12 клас придневнафор-
ма на обучение започнаха учебния процес в
СОУ „Максим Райкович” през новата 2012-
2013 година. В гимназията първолаците са
36 ученика, разпределени в две паралелки.
13 ученика ще учат на самостоятелна фор-
ма на обучение 9 - 12 клас. В изпълнение на
проект BG 051РО001-3.1.06 „Подобряване
качеството на образование в средищните
училища чрез въвеждане на целодневна

форма на учебния процес” по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”
са обособени12 полуинтернатни групи.
В НУ „Цани Гинчев” - гр. Лясковец, през

новата учебна година ще се обучават общо
68 ученика, разпределени в 4 паралелки от
първи до четвърти клас при дневна форма
на обучение, с 4 полуитернатни групи. За
пръв път прага на това начално училище бе
прекрачен от 17 деца, приети в първи клас
през учебната 2012 - 2013 година.
Възпитаниците наНУ „НиколаКозлев” та-

зи година са 66 на брой деца, разпределени
в 4 паралелки от първи до четвърти клас при
дневнаформана обучение, с 4 полуитернат-
ни групи, като 16 от общо 66 ученика са
първокласници.
В джулюнското ОУ „Петко Р. Славейков”

общия брой на децата е 115, разпределени в
8 паралелки от първи до осми клас, като в
първи клас влязоха 18 ученика. В изпълне-
ние на проект BG 051РО001-3.1.06 „Подоб-
ряване качеството на образование в сре-
дищните училища чрез въвеждане на целод-
невна форма на учебния процес” по Опера-
тивна програма „Развитие на човешките ре-
сурси” са обособени 3 полуинтернатни гру-
пи.
Така на 17 септември 2012 година, в деня

на хубавия християнски празник Вяра, На-
дежда, Любов и на майка им София, в чети-
рите общински училища започна обучение-
то на общо 870 ученика. За пръв път в живо-

та си на училищния чин седнаха 87 малчуга-
ни - 69 в училищата в град Лясковец и 18 де-
ца в селоДжулюница.
Новата учебна година бе открита с дет-

ски тържества и в целодневните детски гра-
дини в общината ни. С най-голям брой деца
са двете лясковски градини „Пчелица” и „Ра-
дост”, в които се възпитават съответно 103 и
101 хлапета. С 90 деца е третата в Лясковец
детска градина „Славейче”, а в селата Джу-

люница, Добри дял, Козаревец и Драгижево
те са съответно 37, 30, 24 и 19 наброй. В под-
готвителни групи на 6-годишните ще се об-
учават общо 91 бъдещи първолаци, а броя
на 5-годишнитедеца в общината е 101. Вдет-
ските яслени групи, в които се възпитават
най-малките жители на общината ни, в Ляс-
ковец са обособени три групи с общо 57 де-
ца, а в Джулюница има една група от 7 дечи-
цадо тригодишнавъзраст.

УСПЕШНО ЛЯТО ЗА ОТБОРА НА БРАУН ТИМ
Измина още едно успешно лято за

ориентировачите от нашия клуб Браун
тим. В продължение на три месеца те
тренираха усилено, въпреки рекордно
високите температури. В началото наля-
тото, край Боровец се проведоха старто-
вете за купа България - едно от най-
важните състезания за годината. Мар-
шрутите бяха трудни, но кафявите тигри
дадоха всичко от себе си. В крайното кла-
сиране при М14 Галин Николов е осми,
приМ16ДимитърДамянов е пети, а Пет-
ко Милев е девети, а приЖ16 Кристиана
Гецова е седма.
Месец след това се проведеДържав-

но първенство по колоориентиране край
Хасково. След месец подготовка млади-
те ни състезатели доказаха, че колоез-
денето на неравен терен не ги плаши. На
спринтовата дистанция приМ16ДимитърДа-
мянов и Петко Милев са съответно четвърти
и пети, а ИванАнгелов зае девето място, при
по-малките браунтимци от групата на Ж12
Мария-Софи Милева е единадесета, при
Ж14 Елена Николова е девета. Дългата дис-
танция беше предизвикателство за ориенти-
ровачите заради високите температури, но
това не ги спря да се докажат. ПриМ16Петко
Милев записа второ време, аДимитърДамя-
нов е четвърти. Мария-Софи Милева при
Ж12 и Елена Николова при Ж14 са девети.
Във възрастова група Ж16 Кристиана Гецо-
ва се класира трета, а Велина Терзиева е пе-
та при Ж18. Треньорката Мариела Терзиева
направи отлично показно за това, как се пече-
лят медали и стана държавен шампион при

Ж40.На тре-
тия ден се
проведоха

щафетите, които бяха безспорно най-
успешни за младите състезатели. Щафета-
та приМ16 -ПеткоМилев,ИванАнгелов иДи-
митър Дамянов и тази приЖ18- Елена Нико-
лова, Велина Терзиева и Кристиана Гецова
показаха отлична колективна работа и заво-
юваха първите места. Щафетата при М18-
Апостол Чешмеджиев, Венцислав Гуглев и
СтаниславИлиев се наредина третомясто.
На 24, 25 и 26 август девойките от клуба

взеха участие в Държавно първенство 20-21
години край Велинград, за да премерят сили
с по-големите момичета. Ива Агова, Велина
Терзиева и Кристиана Гецова представиха
достойно отбора си като записаха трето вре-
менащафетите вЖ20.
На 5, 6 и 7 октомври състезателите на

Браун тим ще вземат участие в най-важното
състезание за сезона - Държавно първе-
нство 12-18, което ще се проведе край Раз-
лог.


