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ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

10 ДНИ ЛЯСКОВЕЦ БЕШЕ СТОЛИЦА НА
ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ И ГУРБЕТЧИЙСКОТО ГРАДИНАРСТВО

В края на септември и началото на
октомври 2012 година бе осъществено едно
от най-мащабните културни събития в общи-
на Лясковец. Състоя се първото издание на
карвинг-фестивал, който община Лясковец
в партньорство с читалище „Земеделец-
1899” село Козаревец проведе в рамките на
10 календарни дни - от 28 септември до 7
октомври включително.Мащабното събитие
бе съпътствано от 30микросъбития в рамки-
те на десетте фестивални дни, като част от
тях бяха изнесени в селата Джулюница и Ко-
заревец. Иначе въвфестивалните прояви се
включиха всички съставни на общината се-
ла, както и гостуващи вокални групи и колек-
тиви в концертните изяви, съпътствали зе-
ленчуковияфест. Провеждането на „Карвинг
фестивал-Лясковец - пъстра столица на зе-
ленчуците и гурбетчийското градинарство”
се осъществи в една от най-атрактивните зо-
ни на град Лясковец, съхранила възрожден-
ския дух на лясковските къщи и архитектур-
но обособена около Музея на гурбетчийско-
то градинарство, позната под наименовани-
етоЛанджовдвор.

Реализацията на фестивала стана
възможна, благодарение на проект, който об-
щината ни спечели - „Карвингфестивал - Ляс-
ковец - пъстра столица на зеленчуците и гур-
бетчийското градинарство”. Той имаше за
цел да създаде културна марка за градски
ареал Лясковец, съобразена с местните по-
требности, запазващаместния дух и популя-
ризираща Лясковец като територия на зе-
ленчукопроизводството и гурбетчийското
градинарство. С реализацията на проекта
се създадоха условия за равен достъп до
културата на граждани от различни социал-
ни и етнически групи, гарантиращи тяхното
включване в културните процеси на градски
ареалЛясковец.

Лясковец е известен с традициите си в
градинарството и зеленчукопроизводство-
то, затова съвсем естествено център на ат-
рактивния фест стана единствения по рода

си лясковски Музей на гурбетчийското гра-
динарство. Улицата, която води към него,
още седмицапредипразника започнада при-
добива карнавален вид - с декорна украса
по къщите с дължина около 2 км, множество
подвижни съоръжения, централна сцена за
фолклорните танцови и песенни изпълне-
ния, шатри, мащабен щанд за информаци-
онно осведомяване, огромен буркан-
павилион за лютеница и т. н. С реализацията
на проекта бяха извършени и дребномащаб-
ни дейности като се оформи фестивално
пространство, което бе наречено „Кралство
на зеленчуците”. За подобряване визията на
откритите площи бе извършена рехабилита-
ция на дворното пространство, напълно бе
ремонтирано колелото за поливане в двора

на музея, реконструирано
бе площадното простра-
нство пред музея и на-
пълно бяха облагородени
зелените площи, оформе-
но бе и входно простра-
нство с арка към фести-
валната зона. За реализа-
цията на фестивала бе за-
купена сцена и оборудва-
не за концертите, включе-
ни във фестивалната про-
грама.

Всички дейности в про-
екта са свързани с актив-
ната творческа работа на
самодейнителясковски ко-
лективи, аматьори и творци с иновативно
мислене. Във фестивала се включиха деца,
юноши и младежи, детски градини и учили-
ща, младежки клубове, балетни, музикални
и танцови формации, групи, функционира-
щи към клубовете на пенсионера в града и
съставните на общината села, както и гост-
изпълнители от Горна Оряховица, Долна

Оряховица и Поликраище.
Цялата местна общност
намери място и призвание
за участие в събитието. За
да се извърши подготовка
за събитието бяха създа-
дени и творчески ателиета
и арт-работилници за изра-
ботване на фестивалните
костюми, изработка на де-
кори, маски идруги.

Откриването на фести-
вала се състоя на 28 сеп-
тември, като празникът за-
почна с карнавално шес-
твие по централната ули-
ца на града, предвождано
от оркестър с музика и ма-
жоретен състав при СОУ
„Емилиян Станев” - В.
Търново. В шествието с

костюми се включихамалчуганите от детски-
те градини, ученици от училищата, колекти-
ви от пенсионерските клубове, читалищата
и неправителствени организации. На офи-
циалнацеремония на сцената предмузеябя-
ха посрещнати гостите, а самияфестивалот-
кри кметът на общината д-р Гецова като по-
жела „На добър час” на първото издание на
фестивалана зеленчуците.Преди самото от-
криване нафестивала, кралството на зелен-
чуците в Лясковец посети и разгледа и за-
м.министъра на културата арх. Георги Сто-
ев. Приветствия поднесе и зам. областния
управител на великотърновска област г-жа
Изабела Чорбаджиева. Гости бяха и депу-
татът Христо Христов, кметове на общини и
председателина общински съвети.

Последва първият
празничен концерт, който
представиха творческите
колективи на лясковското
читалище „Напредък-
1870” - балет „Ритъм”, во-
калните групи „Звънчета” и
„Мелъди”, подкрепени от
най-малките участници от
детските градини. С водос-
вет и празнични илюмина-
ции бе съпътствано шоуто
„Цветовете на водата”, с ко-
ето бе открито тържестве-
но ремонтираното дърве-
но колело в двора на му-

зея, с което нашите деди са поливали своите
зеленчукови насаждения. В първия празни-
чен ден бяха открити и изложби със зеленчу-
кови мотиви на плетива, изработени от
сръчните ръце на жените от Джулюница,
Добри дял, Козаревец, Драгижево и Мерда-
ня. Тази изложба показваха жените през
всичкитефестивалнидни, а специаленнови-
нарски щанд през 10-те празнични дни раз-
казваше за света на зеленчуците, който е из-
пълнен с тайнииинтересни събития.

Вторият фестивален ден бе посветен на
кулинарни състезания между поколенията,
които имаха задачата да определят най-
добритедомакини. Гостите нафестивала ви-
дяха демонстративно приготвяне на най-
оригинална домашна лю-
теница в реален буркан -
павилион, както и конкури-
рането на традиционни ре-
цепти. За целта домакини
и читалищни дейци си бя-
ха донесли бурканчета с
типично българската зим-
нина. Най-вкусна бе люте-
ницата от Мерданя и Доб-
ридял.

Интересно микросъби-
тие се оказа и изложение-
то на екологично чисти зе-
ленчуци, представени в
специаленбиощандвДжу-
люница. Изложбата-базар
в градинарското село
включваше 22 вида пряс-
но откъснати от градините
зеленчуци, както и десетки
буркани консервиран зарзават за зимата.
Празникът включваше още богата изложба
от снимков материал, документи и вещи на
градинари, живели през миналия век в Джу-
люница. Най-възрастният жив такъв, който
участва, и в изложението на пресни зеленчу-
ци, и в изложбата със свои снимки, бе 90-
годишния дядо Ради. След откриването на
изложбата под наслов „Тайните на старото

огнище”, посетителите можеха да видят пре-
зентация, разкриваща пътя, по който най-
известния зеленчук - доматът, преминава в
процеса на отглеждането - от семката до
узряването му. В Джулюница се състоя и
празничен концерт, който бе открит от пред-
седателя на читалището Екатерина Моско-
ва, която припомни важни факти от история-
та на градинарска Джулюница. В концертна-
та програма взеха участие децата от „Слад-
копойна чучулига”, от танцов клуб „Палит-
ра”, както и вокална група Ален божур и др.
Събитията в рамките на Карвинг фестивала
не спряха и в следобедните часове на неде-
ля. Над 200 народни творци, певци и танцьо-
ри от региона на Лясковец и горнооряховско
се надпяваха и надиграваха в третия фести-
вален ден. Специално за фестивала мер-
данските баби от състав „Черни тарантули”
към клуба на пенсионера „Надежда” измис-
лиха и посветиха песен. В нея те се наричат
млади, но с ченета, с които трудно хрупат
лясковския зеленчук. Участваха 16 форма-
ции, които отсяха тематични песни и танци и
ги представиха на лясковския зрител. Кон-
цертът откри групата при пенсионерски клуб
№1 в Лясковец „Чаровна възраст”. Участва-
ха още групата за обработенфолклор при чи-
талище „Развитие - 1894 г.” и клубът на пен-
сионера „Вяра” от селоДрагижево, певиците
от козаревското читалище „Земеделец -
1899 г.” и клуб на пенсионера „Здравец”, джу-
люнските деца от танцова група „Палитра”
при НЧ „Пробуждане - 1896 г.” и певческата
група „Ален божур” при пенсионерския клуб,
певческата група „Бели ружи” при НЧ „Нап-
редък-1870” - Лясковец, певиците от вокал-
на група „Росна китка” при клуб на пенсионе-
ра „Мазневска чешмичка” в Лясковец, които
изпълниха „Чушката люта, пак люта”,
съвместно с детска градина „Радост”. В над-
пяването участваха още самодейната пев-
ческа група при добридялското читалище
„П.Р.Славейков-1903” и пенсионерите от
клуб „Национал”, както и Пенка Ненова с ин-
дивидуално изпълнение на песента „Гурбет-
чии”. „Зеленчуците в нашата градина” пред-
ставиха малчуганите от детска градина
„Сладкопойна чучулига” - с. Джулюница, а
подготвителна група „Слънчице” изпя „Пе-
сен за зеленчуците”. Гост-изпълнители на
пъстрия карвинг-празник в Лясковец бяха
три формации от съседната ни община Г.

Оряховица. Клубът за народни танци „Жива
вода” при читалище „Развитие - 1884 г.” от се-
ло Поликраище разкърши публиката с
„Бранковска ръченица”, а клубът за народни
хора „Хороводен пъзел” при Младежкия дом
вДолнаОряховица с ръководителЦанкоМи-
хайлов изви четворно хоро.На сцената изля-
зоха и танцьорите на Петър Петърчев от
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Община Лясковец ще изпълнява одоб-
рения през месец октомври проект „Протег-
ната ръка за по-достоен живот”, с финансо-
вата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, съфинан-
сирана от Европейския социален фонд.
Стойността на проекта е в размер на 169
568,39 лв. Проектът е по схема за
безвъзмездна финансова помощ BG
051PO001-5.4.01 „Помощ в дома”, по при-
оритетна ос 5: „Социално включване и на-
сърчаване на социалната икономика”, об-
ласт на интервенция 5.1. „Подкрепа на соци-
алната икономика”.

През месец ноември предстои подпис-
ването на договора за изпълнение дейнос-
тите на проекта между община Лясковец и
договарящия орган - Агенцията за социално
подпомагане гр. София. Изпълнението на
проектните дейности ще започне през ме-
сец януари 2013 г. като продължителността
му е 16 месеца - до края на месец април
2014 година.

Териториалният обхват на проекта е гр.
Лясковеци всички съставни на общината се-
ла - Драгижево,Мерданя, Козаревец, Добри
дял и Джулюница. Общата цел на проекта е
създаване на условия за подобряване ка-
чеството на живот на хора с трайни увреж-
дания, с ограничения или невъзможност за
самообслужване и възрастни хора, чрез
създаване на звено за услуги в домашна сре-
да към Домашен социален патронаж, пред-
лагащо почасови социални услуги в дома за
лична помощ, социална подкрепа и за кому-
нално-битова помощ.

Цел на проекта е и осъвършенстване и
интегриране на предлаганите социални
услуги „Личен асистент”, „Социален асис-
тент” и „Домашен помощник” като форми на
социални услуги в общността за независи-
мост и социално включване и намаляване
риска от зависимост от институционален
тип грижа. Конкретната цел на проекта е да
се направи подбор и предоставяне на поча-
сови социални услуги в домашна среда за
лична помощ, социална подкрепа и помощ
за комунално-битовидейности.

Звеното за социални услуги в домашна
среда ще функционира в сградата на До-
машния социален патронаж в Лясковец, на-
мираща се на ул. „Младост” №2. Там ще

бъде оборудвано за целите на проекта тех-
нически обезпечено специално помещение,
където ще работят наетите експерти. Два-
мата сътрудницище изготвят необходимата
задължителна документация за потребите-
лите на почасовите социални услуги, в съот-
ветствие с нормативната уредба в областта
на социалните услуги в Република Бълга-
рия.

За предоставянето на почасовите соци-
ални услуги ще бъдат наети 24 безработни
лица, депозирали своето желание да об-
грижват нуждаещите се потребители от ця-
лата община. 52 на брой нуждаещи се лица
на територията на община Лясковец ще мо-
гат да се възползват от услугите, които пред-
лага социалния проект. Право имащите ли-
ца ще са от следните цели групи: лица с
трайни увреждания с ограничения или не-
възможност за самообслужване, както и
възрастни хора с увреждания и невъзмож-
ност за самообслужване.

Очакваните резултати от реализацията
на проекта са превенция на институциона-
лизацията чрез предоставяне на социални
услуги в семейна среда на 52 потребители
от община Лясковец, повишаване качество-
то на живот на потребителите чрез пред-
оставяне на възможности за достъпдо соци-
ални услуги, усъвършенстване на почасо-
вите социални услуги в домашна среда за
лична помощ, социална подкрепа и за кому-
нално-битови дейности на територията на
общинаЛясковец. В същото време, с реали-
зацията на дейностите по новия социален
проект, в общинатащебъдат разкрити 26 ра-
ботни места в сферата на социалните услу-
ги, като се повиши и тяхната квалификация.
Ще бъдат осигурени равни възможности на
хората с увреждания, ще се преодолеят и
дискриминационните практики, потребите-
лите, включени в проекта ще могат пълно-
ценно да участват в обществения живот.
Проектът ще способства също за повиша-
ване информираността на лицата от целе-
вата група за предоставяните им възмож-
ности за ползване на социални услуги в об-
щността, ще се подобри и сътрудничество-
то между институциите, партниращи си при
реализирането на проекти, свързани с пред-
оставянето на социални услуги в общност-
та.

От първи октомври в община Лясковец
бе възобновена дейността на Обществена-
та трапезария и вече цял месец бедни хора
от град Лясковец получават топъл обяд.
Проектът сефинансира отфонд „Социална
закрила” и се управлява от специален екип,
в който са включени представители на До-
машен социален патронаж гр. Лясковец,
представител на партньора по проекта -
Сдружение „Граждани за обществена ини-
циатива Св. св. Петър и Павел” и предста-
вител на дирекция „Социално подпомага-
не” гр. Г.Оряховица.

Целта на проекта е да облекчи живота
на хората от социално слаби семейства и
хора с увреждания. Капацитетът е 30 бене-
фициента, а териториалният обхват е соци-
ално слаби лица и семейства на територия-
та на град Лясковец. Така от услугата се
възползват лица и семейства на месечно
подпомагане по реда и условията на чл. 9
от ППЗСП, лица с доказана липса на дохо-
ди и близки, които да се грижат за тях, са-
мотно живеещи лица и семейства, получа-
ващи минимална пенсия, скитащи и без-
домнилицаидеца.

Обществената трапезария осигурява
топлия обяд всеки работен ден на уязвими-
те лица и семейства. Приготвянето и раз-
пределението на храната се извършва от
работещите в Домашния социален патро-
наж. Партньор по проекта, освен Сдруже-
ние „Граждани за обществена инициатива
Св. св. Петър и Павел” е също Областния

съвет на Българския червен кръст гр. В.
Търново.

Средствата в размер на 1518 лв. за из-
пълнението на проекта са осигурени от
фонд „Социална закрила”. 1380 лв. са за
хранене на 30 лица само за месец октом-
ври, а сумата от 138 лв. са за други режийни
разходи. Участието на община Лясковец в
този проект е със средства за електроенер-
гия, необходима за приготвяне на храната и
средства за възнаграждение на наето лице
по граждански договор като кухненски ра-
ботник. Приносът на Сдружение „Граждани
за обществена инициатива Св. св. Петър и
Павел” е в дейност „Популяризиране на про-
екта”, чрез участие в комисията по подбор
на бенефициентите и при провеждане на
консултации.

В края на октомври стана ясно, че услу-
гата е удължена, така че обществената тра-
пезария в общинаЛясковец продължава да
функционира и през следващите два месе-
ца. Подписан бе анекс към договора между
община Лясковец и фонд „Социална закри-
ла”, според който трапезарията ще работи
до края на годината. Средствата, които оси-
гурява фонд „Социална закрила” за месе-
ците ноември и декември са в размер на 3
782лв.Новото в сключения анекс е, че капа-
цитетът на трапезарията е увеличен с 14бе-
нефициенти, т. е. броят на потребителите в
Обществената трапезария през следващи-
те двамесеца ноември и декемврище бъде
44лица.

Продължавареа-
лизацията на проект
„Нови възможности
за заетост в зелена-
та система на общи-
наЛясковец” по дого-
вор BG051PO001-
5.1.02-0033-C0001,
финансиран отЕвро-
пейския социален
фонд.

Дълготрайнобез-
работни лица и таки-
ва от етническите
малцинства на тери-
торията на община
Лясковец работят
ежедневно за осигу-
ряване на озеленя-
ване и поддържане
на общинските зеле-
ни площи за широко обществено ползване,
хигиенизиране на обществени зони за отдих

с цел подобряване на зелена-
та система на община Ляско-
вец. Закупените, съгласно до-
говора за безвъзмездна фи-
нансова помощ градински
инструменти, са в съотве-
тствие с изискванията за безо-
пасни условия на труд и под-
помагат работата на социал-
ното предприятие.

Презмесецоктомврирабо-
тещите в социалното пред-
приятие засадиха в зелената
ивица на булевард „Хр. Ботев”
хиляда броя чимшир, които в
бъдеще ще красят родния ни
град, стига всички граждани
да бъдат съпричастни към
опазването им.

Настоящият документ е изготвен с фи-
нансовата помощ на Европейския социален
фонд. Община Лясковец носи цялата отговор-

ност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоя-
телства не може да се приеме като официална позиция на Европейския
съюз или Агенция за социално подпомагане.

На 8 октомври 2012 г. община Ляско-
вец започна изпълнението на строител-
но-ремонтните работи по проект „По-
добряване енергийната ефективност в
общинска образователна инфраструк-
тура вНУ „Цани Гинчев”, НУ„НиколаКоз-
лев” и детска ясла „Мир”, гр.Лясковец”,
финансиран по договор за безвъзмез-
дна помощ № BG161PO001/1.1-
09/2010/015 по Оперативна програма
„Регионалноразвитие 2007 - 2013”. Дого-
ворът за строителство бе подписан в на-
чалото на месец октомври 2012 г. с кон-
сорциум „Обединение образователна
инфраструктура” ДЗЗД - гр. София,
след проведена обществена поръчка.
Консорциумът обединява четири фир-
ми, а общо на обектите са ангажирани 80 ра-
ботника. Общата стойност на строително-
ремонтните работи е 1 122 743.61 лева, а сро-
ка за завършване на обекта е 4 месеца.
Авторският надзор на обекта се осъществя-
ва от „Еневита” ЕООД, а независимия строи-
телен надзор отЕТ „КИНИ -ПеткоАнгелов”.

Договорът с Министерство на регионал-
ното развитие иблагоустройството бе подпи-
сан на 14 декември 2010 г. и от тогава започ-
на реализацията на проект „Подобряване
енергийната ефективност в общинска обра-
зователна инфраструктура в НУ „Цани Гин-
чев”, НУ„НиколаКозлев” и детска ясла „Мир”,
гр. Лясковец”.Основната целна проекта е на-
сочена към създаване условия за прилагане
на мерки за енергийна ефективност, допри-
насящи за устойчиво интегрирано развитие,
конкурентност на жизнената среда и по-
добро ниво на образователния процес в об-
щинската образователна инфраструктура на
град Лясковец. Изпълнението на строител-
но-монтажни работи (СМР) за внедряване на
мерки за енергийна ефективност в общин-
ската образователна инфраструктура на об-
щина Лясковец, включва следните дейности
на предвидените обекти - подмяна на дърве-
на дограма с прозорциотPVCпрофилии вра-
ти от алуминиеви профили с прекъснат тер-
момост, полагане на топлоизолация по
външни стени, ремонт на покриви и частична
подмяна на дървена покривна конструкция,
направа на хидроизолация, нова отводни-
телна система, вътрешен ремонт в помеще-

ния, топлоизолация на подове с минерална
вата и полагане на нови подови настилки - ви-
нилова и гранитогрес, направа на окачени та-
вани гипсокартон на метална конструкция,
включително топлоизолация сминерална ва-
та, боядисване на стени и тавани, реко-
нструкция на отоплителна инсталация, де-
монтаж на съществуващата отоплителна ин-
сталация, доставка и монтаж на ново об-
орудване в котелно, автоматично регулира-
не по външна температура, подмяна на елек-
трическата инсталация в сградата, подмяна
на осветителните тела с енергоефективни,
нови ключове и контакти, ремонт и подмяна
наелементи в електрическите табла.

В рамките на проекта за първи път на об-
щинска сграда - Детска ясла „Мир”, ще се из-
гради инсталация за производство на битова
гореща вода, чрез монтиране на 10 слънче-
ви колектора.Сосъществяване намащабно-
то строителство за въвеждане на мерки за
енергийна ефективност се очаква да бъдат
реализирани икономии от спестена енергия
от 327 278 k h/год., както и да бъдат оптими-
зирани разходите за отопление на общин-
ските образователни сгради.

Общата стойност на проектното предло-
жение възлиза на 1 551 793 лева, като проек-
та ще се осъществява в продължение на 24
месеца. Настоящият проект се финансира
от Европейския фонд за регионално разви-
тие и от Държавния бюджет на Република
България, като собственото участие на общи-
наЛясковеце в размерна224477лева.

W

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БЛАГОУСТРОЙСТВО, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
И ПОЧИСТВАНЕ” ПРОДЪЛЖАВА СВОЯТА ДЕЙНОСТ

Започна дългоочаквания ремонт за внедряване на енергоспестяващи
мерки на три обекта от общинската образователна инфраструктура

Схема BG051PO001-5.1.02 „Нови възможности”,
проект „Нови възможности за заетост в зелената система на Община Лясковец”.

Договор BG051PO001-5.1.02-0033-C0001. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Инвестира във вашето бъдеще!

Европейски съюз Европейски социален
фондОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ С НОВ СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ -

„ПРОТЕГНАТА РЪКА ЗА ПО-ДОСТОЕН ЖИВОТ”

ОБЩЕСТВЕНАТА ТРАПЕЗАРИЯ
ОТНОВО ОТВОРИ ВРАТИ

Инвестираме във Вашето бъдеще! www.bgregio.eu

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007-2013

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010
„Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Този документ е създаден в рамките на проект “ Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура
в НУ „Цани Гинчев”, НУ„Никола Козлев” и детска ясла „Мир”, гр.Лясковец” който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Лясковец и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган”
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„Манастир се създава с обич към Бога”,
казва игуменката майка. И това е нейната
максима в живота, която следва неотклонно
вече 52 години. Майка Пелагия е стожер на
Петропавловската обителот 1960 година, ко-
гато тук идва да служи на Бога, заедно с род-
ната си сестра Магдалина и сестра Анисия.
Тогава еблизо 40-годишна.Самата тя се е от-
дала на Бога преди 70 години. Замонашила
се едва 21-годишна и с покорство и смире-
ние е изживяла всичките тези години, след-
вайки своя предопределен път в живота си.
„Бяхме осем деца и майка ни редовно ни во-
деше в черква”, спомня си майкаПелагия. „В
началото сестра миМагдалина първа започ-
на да ходи при монахините в Казанлъшкия
манастир.Няколко пъти и аз отидох, но не ис-
ках да оставам”, разказва още майка Пела-
гия. В единмомент обаче тя започналада по-
лучава странни видения. Виждала как сре-
ща игуменката наманастира, как тя й подава
ръка имладата жена я целува. След няколко
дни разказала за виденията си на свещени-
ка. „Това не е сън, Света Богородица те е из-
брала”, казал тогава отецът и това пред-
определило съдбата й. Оттогава, вече 70 го-
дини, се е обрекла на Света Богородица и
Църквата, а от повече от половин век е духо-
вен водач намонахините в нашияманастир.

Когато трите монахини идват тук през
1960 г., сварват манастира изоставен и пору-
тен, без ток и вода, прогнил и западнал. С
труда си го превръщат в един от най-китните
духовни центрове в региона. „Дойдохме тук
на гости и дядо Софроний, който беше вла-

дика по онова време, мно-
го ни моли да останем и да
възродим манастира. Мо-
ли ни и Енчо Стайков, кой-
то обеща да помага и наис-
тина помагаше - думата му
тежеше, иначе пари не ни е
давал. Помагаше също и
кметаЕнчоКопанков.Оста-
нахме и смного труд съгра-
дихме това, което е сега”,
спомня си игуменката май-
ка. Заради дългогодишна-
та си вярна служба на Бога
и за приноса си в съхране-
нието и опазването на ду-
ховните ценности, Майка
Пелагия бе удостоена през
2004 година със званието
„Заслужил гражданин на
общинаЛясковец”.

Сега в обителта живеят 7 жени - шест
възрастни монахини и една послушница, ро-
дом от Антоново. „Като бройка не смемалко,
повечето околни манастири са с по една-две
монахини, други почиват и след смъртта им
затварятманастира. В единмомент вманас-
тира се събират 15 сестри. Сами се грижат
за близо трийсетинаживотни иманастирски-
те ниви. Създадена е и работилница за опа-
ковъчна лента, която се оказва печелившо
предприятие. Банковата криза и деномина-
цията обаче изяждат парите на манастира.
„Лошото е, че вече всички сме възрастни и
ни е много трудно да се справяме дори с гра-

дината“, споделяощеигуменката.
Липсата намладижени, които да се отда-

дат на монашеския живот, е най-голямата й
болка. Кой ще се грижи за манастира след
нас, след като дори най-младата монахиня
Параскева е вече над 60-годишна и също е
болна. Самата Пелагия е вече на 90 години,
а най-младата жена в манастирската обител
е 32-годишната послушница и всичките гри-
жи лежат върху плещите й. Без хора манас-
тирът нещеоцелее, безспокои сеПелагия.

Всичко това игуменката споделя в разго-
вор с общинското ръководство, което я посе-
ти, за да уважи рождения й ден. На 15 октом-
ври тя навърши 90 години. Кметът на общи-

ната д-р Гецова, председателят на общин-
ски съвет - Лясковец Даниела Арабаджиева
и заместник-кмета Георги Петров с визитата
си много зарадваха възрастната жена. Д-р
Гецова поднесе лично своите и на съгражда-
ните си най-сърдечни поздравления по по-
вод кръглата годишнина, пожела й здраве и
дочакване на 100-годишен юбилей. Освен
поздравителен адрес, тя поднесе и подарък
намайкаПелагия - електрическо одеало, ко-
ето да я топли в зимните дни. Д-р Гецова от-
кликна и на молбата на игуменката за за-
стъпничество пред парламентарната коми-
сия по вероизповедания за парична помощ,
която да бъде отпусната на манастира, тъй
като част от покривното му пространство се
нуждае от ремонт. Администрацията подгот-
ви документите, снимков материал и писмо,
което бързо бе изпратено на органите, които
могат да помогнат с нужните средства за ре-
шаване на проблема. По време на посеще-
нието си д-р Гецова зарадва майка Пелагия
и сфакта, че в началото на новата годинаще
има възможност по програма да бъде наето
лице, което да се грижи за двора наманасти-
ра и да помага на монахините в къщната им
работа. Тя сподели още, че общината възна-
мерява да кандидатства с проект, по който
да бъдат облагородени поляните около ма-
настира, да бъдат поставени пейки и
стълбове за осветление. Зарадвана от посе-
щението и вниманието на общинското ръко-
водство, Пелагия благодари за хубавия под-
арък и благослови гостите за добрите наме-
рения къмнеяи къмсъдбата наманастира.

ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО ПОЗДРАВИ МАЙКА ПЕЛАГИЯ ЗА 90-ГОДИШНИЯ Й ЮБИЛЕЙ

Юбилейна вечер, посветена на 35-ата годишнинаот осно-
ваването на клуб „Родолюбие” бе организирана на 1 октом-
ври в Лясковец. Клуб „Родолюбие” при СОУ „Максим Райко-
вич” е създаден преди 35 години отМарийка Давидова Келе-
ва, която и в момента е негов научен ръководител. Срещата
на поколенията краеведи се състоя в центъра за младежки и
социални дейности и бе открита от госпожаДавидова. Сним-
ки и спомени възкресиха оня момент, преди точно 35 години,
когато напористата учителка по история решава да основе
кръжок по родолюбие и привлича първите членове на бъде-
щия клуб. Голяма помощ за начинанието й оказва г-жаПенка
Караджова, която бе един от почетните гости на събитието.
Гост беше и преподавателят от Великотърновския универси-
тет проф. Христо Глушков, историкът и почетен гражданин
Петър Славчев, директорът на СОУ „Максим Райкович” и ис-
торик по професия Николай Кожухаров, историците Христо
Хубанов и Георги Лечев, учителката Хриска Дончева, създа-
телят на центъра за работа с деца Ангел Тодоров, млади и
по-възрастни поколения краеведи. Поздравление към всич-
ки тях от името на кмета на общината д-р Гецова отправи об-
щинския експерт по образованието Ваня Добрева. В поздра-
вителния адрес до всички настоящи и бивши членове на „Ро-
долюбие” д-р Гецова казва: „Приемете моите сърдечни по-
здравления по повод празничното честване на 35-ата годиш-
нина от основаването на клуб „Родолюбие” в Лясковец. Годи-
ни наред Вие работите усилено за опознаване и изследване
на нашия роден край. Вашата научна дейност е знак за родо-
любивите чувства, които носите в сърцата си. Благодарим
Ви за това и се радваме на Вашите успехи. Пожелавам Ви
здраве и бъдещи високи постижения в краезнанието.“ Във
връзка с това госпожаДавидова сподели, че настоящите чле-
нове работят усиленоиимат натрупаниматериали, които ча-
кат да бъдат събрани и издадени, за да са полезни за общес-
твото ида се помниисторията налясковчани от бъдещите по-
коления. Тя призова общинското ръководство за подкрепа в
търсенето на начини чрез проекти и европейски средства те-
зи трудове на децата да станат достъпни за общественост-
та. Изказана бе и специална благодарност къмМарианаЖи-
лиева, член на клуба, която е оказала изключително съде-
йствие за подготовката наматериалите, които клуб „Родолю-
бие” предостави за сборника „История и традиции на Ляско-
вец за европейско бъдеще”.

35 ГОДИНИ ЧЕСТВА КЛУБ „РОДОЛЮБИЕ”
На6октомври2012 г. вДрагижево се проведе спортноме-

роприятие, което по същество включваше спортно състеза-
ние по колоездене. Проявата е част от спортния календар на
община Лясковец за 2012 г. и по организацията й сили вло-
жиха както общината, така и местното кметство в лицето на
кмета Цоньо Трънков и младият амбициозен спортен деятел
в селото Таня Симеонова. Събитието беше посрещнато с го-
ляминтерес от страна на подрастващите от селоДрагижево.
В състезанието желание да участват проявиха 30 деца, кои-
то бяха разпределени от организаторите в две възрастови
групи - от 6 до 12 години и група на по-големите - 12 до 18-
годишни.

Спортният хъс на децата и въодушевените напътствия от
страна на самия кмет, доведоха до положителни резултати и
добро време за участниците, които преминаваха по трудно-
то трасе. Не липсваше и бурна емоция от страна на публика,
участници ифенове. След оспорвана борба, най-бързите по
време и недопуснали нарушения състезатели, спечелиха
състезанието. В групата на малките победата извоюва два-
надесетгодишния Мартин Илиев, показал най-добро време
от 17,19 секунди. С малка времева разлика са призьорите с
второто и третото място - десетгодишния Стефан Дебарича-
ров и седемгодишния Велизар Илиев, които имат съответно
резултат от 18,72 и 19,29 секунди. Във втора възрастова гру-
па първенец стана Благовест Цветков - 15-годишен, който
премина препятствията за 15,75 секунди. Негов подгласник
е Любослав Ангелов на 16 години с време 17,01 секунда, а
трета позиция при юношите зае 14-годишния Валентин
Атанасов, който приключи с време18,13 секунди.

Победителите получиха от организаторите подаръци и
грамоти, а за всички останали участници имаше поощрител-
ни предметни награди. Със специална награда за най-малък
състезател се сдоби 5-годишният Цветомир Илиев, който се
престраши да се втурне в колоезденето, заедно с доста по-
големите състезатели.

СЪСТЕЗАНИЕ ПО КОЛОЕЗДЕНЕ
СЪБРА ДЕЦАТА НА ДРАГИЖЕВО

ПРИЯТЕЛСКИ МАЧ СРЕЩНА
ЛЯСКОВСКИТЕ И СТРАЖИШКИТЕ
ФУТБОЛИСТИ ЗА ДЕНЯ НА ОБЩИНАТА

В навечерието на 12 октомври - Деня на българската об-
щина, община Лясковец организира футболна надпревара
за сборните отбори на общините Лясковец и Стражица. До-
макин на приятелския мач беше лясковският стадион
„Юнак”.

Откриването направиха представители на общинското
ръководство от двете общини. Успех на футболистите поже-
лаха зам. кмета на община Лясковец Георги Петров и пред-
седателя на общински съвет СтражицаИлиянМаринов, кой-
то бешеи капитан на гостуващия отбор. Почетни гости, които
наблюдаваха футболната развръзка бяха и двамата замес-
тник кметове на Стражишка община инж. Йордан Димитров
и Стефан Иванов, както и председателя на лясковския пар-
ламентДаниелаАрабаджиева.

Разстоянието от Стражица до домакинстващия град не
спря ентусиазираната агитка на стражичани. Гостите през ця-
лото време бяха подкрепяни от своите фенове и това даде
резултат. Оспорваната борба в редовното време доведе до
равенство 2:2, което наложиизпълнението надузпи. За отбо-
ра на Лясковец през редовното време вкараха Стоян Рахнев
и Христо Върбанов, а и двата гола на стражичани бяха с под-
писа на Атанас Евтимов. Победните голове за Стражица при
изпълнението на дузпи вкараха КрасимирСтефанов, Стани-
мир Иванов и Борислав Иванов и с това гостите извоюваха
своята победа с 5:3. Лясковчани допуснаха на два пъти про-
пуски, а при третия опит дузпа за Лясковец вкара Петьо Хру-
лев.

За първенците община Лясковец беше осигурила награ-
ди и грамоти. Стражичани победно вдигнаха купата, спече-
лена в съревнованието. И двата отбора получиха грамоти за
участие и подаръкфутболна топка.
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10 ДНИ ЛЯСКОВЕЦ БЕШЕ СТОЛИЦА НА ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ И ГУРБЕТЧИЙСКОТО ГРАДИНАРСТВО

ОБЩИНИТЕ ЛЯСКОВЕЦ И ЕЛЕНА ОТКРИХА
ПАМЕТНА ПЛОЧА В ПЕТРОПАВЛОВСКИЯ МАНАСТИР

фолклорен клуб „Балканика”, които с Дунав-
ско хоро сложиха край на тричасовото над-
пяване и надиграване наЛанджовдвор.

В четвъртия фестивален ден важен ак-
цент от програмата на пъстрото карвинг-
събитие беше темата за билкарството и
здравето. Отворен бе специален щанд „Зе-
ленчукова лечебница”, състояха се и фору-
мите „Зеленчуците на 21 век - здраве и сила
от земята на България” и „Билки и подправки
в кухнята на древните българи”. Точно в де-
ня на възрастните хора - 1 октомври, предсе-
дателят на Съюза на билкарите и произво-
дителите на жива храна гостува в Музея на
гурбетчийското градинарство. Билкарят
Емил Елмазов се ангажира да разкрие тай-
ната на амброзията.

Безспорно обаче една от кулминациите в
десетте фестивални дни беше същинското
карвинг-шоу, чийто домакин в петия фести-
вален ден бе ресторант „Лесопарка”. Шоуто,
наречено „Карвинг-
фиеста от зеленчуци”
се състоя на открито,
като терасата на ком-
плекса се стори тясна
за посетителите от
пенсионерските клу-
бове, женските дру-
жества в Лясковец,
ученици, туристи и
граждани. В демо-
нстрациите за естети-
чески дизайн участва-
ха, както майстори-
професионалисти, та-
ка и ученици от гимна-
зията по туризъм във
В. Търново, водени от
ръководителя си Еле-
на Панайотова. Тай-
ландското изкуство
карвинг те усвояват в
рамките на проект
УСПЕХ, реализиран в
учебното заведение.
В демонстрацията се
включи и майсторката
от Пловдив Гергана
Бошева, която се зани-
мава с карвинг от три години и сама казва, че
за това не се изисква висше образование, а
повече търпение, въображение, голямо же-
лание и практика. Едно от нещата, които Бо-

шева представи в кар-
винг-фиестата бе компо-
зицията „Морско дъно”.
В нея майсторката вклю-
чи корали от керевиз, ри-
би от моркови, лилии от
лук и краставици. След
като професионалисти-
те подредиха красивите
маси, мераклии същомо-
жеха да пробват умения-
та си в приготвянето на
красива храна. Най-
после стана ясно на всич-
ки, които се чудеха що е
това карвинг-изкуство и
карвинг-фестивал. Кар-
вингът е изкуство за де-
кориране на ястия, обяс-
няваше любезно Боше-
ва, докато дълбаеше причудливи форми на
птички, рибки, цветя и прочие от пресни мор-

кови, краставици,
репи, ябълки, дини
и тикви. Това изкус-
тво води началото
си от Азия, където
древнимайстори са
се старали да на-
правят храната по-
привлекателна и
апетитна, като са из-
дълбавали изящни
форми в предлага-
ните плодове и зе-
ленчуци.

Докато карвинг-
творците модели-
раха красивите фи-
гури и подготвяха из-
ящните маси, в кон-
ферентната зала
на „Лесопарка” тече-
ше форум под на-
слов „Автентични
видове зеленчуци”.
Свои презентации-
доклади поднесоха
седем момичета от
клуб „Родолюбие”
при СОУ „Максим

Райкович” с научен ръководител Марийка
Давидова.

В рамките на фестивала се проведе и
спектакълът „Седем дни в лясковските крал-

ски градини”, специално подготвен за деца-
та наЛясковеци съставните на общината се-
ла. Кукленото арт-шоу показаха млади теат-
рали от козаревската трупа, като представ-
ленията се състояха в козаревското и ляс-
ковското читалища. Още една театрална по-
становка на детско театрално студио „Пино-
кио” видяха на лясковска сцена малчуганите
в празничните дни. Шоу-програма с конкурс
под наслов „Мисис и мистър Пънч” развесе-
ли много всички деца от общината в седмия
фестивален ден. Конкурсът за най-успешно
представен костюм на плод или зеленчук из-
бра мистър и мисис Пънч от трите градски
детски градини. Деца, облечени в костюми
на ягодки, банани, грозд, черешки, чушки, до-
мати, грах и прочие, дефилираха на сцена.
Жури, председателствано от председателя

на общински съвет Лясковец г-жа Даниела
Арабаджиева излъчи победителите, които
получиха подаръци, а на всички участници
ръководителят на карвинг-проекта Мария
Маринова връчи почетни грамоти. Една от
връхните точки в цялостната програма на
фестивала бе вечерното младежко парти
„Крал и кралица на зеленчуците”. То също
имаше конкурсен характер и бе съпътствано
с фойерверки и младежка дискотека на от-
крито. Крал и Кралица на зеленчуците във
фестивала станаха деветнадесетгодишния
Йордан Пишманов и Александра Дончева,
на 16 години - и двамата от селоДжулюница.

На десетия ден фестивалът в Лясковец
приключи с празнично шествие, балони, ма-
жоретки и духова музика. Този път, за разли-

ка от откриването, шестви-
ето тръгна от музея на гра-
динарите, за да стигне до
новия централен площад,
където се състоя заключи-
телният концерт, изнесен
от ансамбъл „Сидер вой-
вода”. Събраха се учас-
тниците, включили се в от-
делните събития през всич-
китефестивалнидни. Емо-
ционален завършек на
първото издание на кар-
винг-фестивала в Ляско-
вец бе най-кръшното хоро,
което извиха лясковските
„зеленчуци”. Общо 700 ду-
ши изиграха най-дългото
зеленчуково хоро. Преди
това те бяха поздравени за

активното си включване във фестивала от
ръководителя на проектаМарияМаринова.

Предстои още едно издание на фестива-
ла, финансирано по проекта, което ще се
проведе през идната пролет. Община Ляско-
вец има намерение, след изтичане на проек-
та, в бъдеще това културно събитиеда се на-
ложи трайно в общинския календар и да се
превърне в традиция.

Този документ е създаден в рамките на проект
“Карвинг фестивал „Лясковец – пъстра столица на зе-
ленчуците и гурбетчийското градинарство”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфи-
нансирана отЕвропейския съюз чрезЕвропейскияфонд
за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от Община
Лясковец, и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното ста-
новищенаЕвропейския съюзиУправляващияорган.

от стр. 1

По повод 200 години от рождение-
то на Митрополит Иларион Макарио-
полски в нашата манастирска обител
бе открита паметна плоча на радете-
ля за духовна независимост на
българския народ. Възрожденският
духовен водач е роден вЕлена, аЛяс-
ковец присъства в житието му като
мястото, в което извършва най-
святото си дело - основаването на
първата в България духовна семина-
рия с пръв ректор НедюЖеков. Зато-
ва двамата кметове на Лясковец и
Елена инициираха и заедно осъщес-
твиха своята идея да открият памет-
на плоча на Иларион Макариополски
в лясковския Петропавловски манас-
тир. Инициативата е част от нацио-
налните тържества, които се прове-
доха в Елена, посветени на 200-
годишнината от рождението на
българския митрополит, духовен во-
дач и възрожденски реформатор.

На събитието присъстваха замес-
тник-министърът на културата арх. Ге-
орги Стоев, председателят на посто-
янната комисия по култура вНСДани-
елаМаринова, народните представи-
тели от ГЕРБ Христо Христов и Рали-
ца Тодорова, кметовете на общините
Елена и Лясковец Дилян Млъзев и д-р Иве-
лина Гецова, председателите на общински-

те съвети на двете общиниВалентин Гуцов и
Даниела Арабаджиева, преподавателите от

ВТУ доц. Пламен Павлов и акад. Иван Ра-
дев, заместник-кметове, общински съветни-
ци, общественици и граждани. Мраморната
плоча бе открита
от арх. Георги
Стоев и г-жа Да-
ниела Маринова,
а водосвет отслу-
жи отец Вален-
тин. „Паметната
плоча, която от-
криваме днес, е
достоен жест към
нашия сънарод-
ник, каза в слово-
то си д-рИвелина
Гецова. Тя е знак
за почитта на по-
коленията от две
общини, които об-
единяват своите
усилия, за да по-
кажат, че духът
на една силна
личност може да
остави свят спо-
мен в сърцата на съвременниците. С откри-
ването й двете общини - Елена и Лясковец,
направиха това, което дължат на Иларион
Макариополски, допълни д-р Гецова. Пр-
исъстващите поднесоха цветя на признател-
ност пред делото на българския митрополит.

След това
гостите раз-
гледаха по-

мещенията и килиите в девическия манас-
тир, в които се е помещавало богословското
училищеи запалиха свещвцърквата.

Посещението на заместник-министъра
съвпадна с деня, в който се откриваше кар-
винг-фестивала в нашия град. Затова след
откриване на паметната плочад-р Гецова по-
каза на арх. Стоев и останалите гости фес-
тивалната улица, шатрите с изложбите и му-
зея на градинарството. Всички се снимаха за
спомен пред реставрираното колело на гра-
динарството в двора намузея.


