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ПЪСТЪР И ПРОДУКТИВЕН БЕ ДЕВЕТ ДУШИ СКОЧИХА
ПАНАИРЪТ НА ДОБРИТЕ ИДЕИ ЗА КРЪСТА В ДЖУЛЮНИЦА
ОФИЦИАЛНО БЕ ЗАКРИТ ПРОЕКТ
„ПАНАИР НА ДОБРИТЕ ИДЕИ”. На 11 януари 2012 г. се състоя гала-концертът, с който
бе закрит проект „Панаир на добрите идеи”,
реализиран от СНЦ „МИГ ЛясковецСтражица”. Представители на фондация
Америка за България посетиха местата, които все още не бяха инспектирали и където се
осъществяваха в продължение на 5 месеца
малките проекти от панаира на добрите
идеи.
Господин Ленко Ленков - програмен директор на фондация „Америка за България”
започна обиколка на приключилите своите
дейности проекти от общо 15-те в Панаир на
добрите идеи през месец декември. В самия
ден, обявен за заключителен от етапа на изпълнение, той и други представители от фондация Америка за България обходиха всички останали места, където все още не бяха
видяни резултатите от работата на екипите.
След обиколката по места, гостите от фондацията, финансираща малките добри
идеи, се срещнаха с кмета на община Лясковец д-р Ивелина Гецова. За приключването

на „Панаир на добрите идеи”, бе организирана и кръгла маса, която се състоя в конферентната зала на обновеното читалище „Земеделец-1899” в с. Козаревец. В нея участваха представители на 15-те проекта, като
целта беше да обсъдят въпроси, свързани с
раждането на всяка една идея и пътят, който
всички са извървели до постигането на крайния продукт. Общо 27 проектни идеи постъпиха за участие в конкурса за финансиране на добри идеи, но само най-добрите 15
от тях бяха избрани и осъществени. Инициативата бе финансирана от фондация
Америка за България и общините Лясковец
и Стражица и така партньорите от местните
общности си подадоха ръка заедно да защитават местното развитие. Идеите бяха в сферата на образование, култура, местно развитие, място за живот, младежки дейности и
спорт, иновация, екология, гражданско общество и др. Общата стойност на финансираните добри идеи бе в размер на 50 хил.
лв., като към тази сума всеки печеливш проект добави и солиден собствен принос, найвече доброволен труд.
Още при самото откриване на Панаира
на добри идеи, организаторите поискаха от
всеки участник да донесе по едно малко
камъче, като символ на общата идея –
съграждане на нещо голямо и ценно. Точно
това свое постижение дискутираха всички
участници в заключителната кръгла маса –
всички вече бяха направили извода, че
пътят към успеха се крие в способността да
се съберат малките камъчета и заедно да се
привлекат, колкото се може повече съмишленици за големия градеж. Осем проекта бя-

ха реализирани в стражишко, а в община
Лясковец осъществените идеи бяха седем.
Специални гости в заключителната среща на проектите бяха президентът на фондация Америка за България Франк Бауър,
програмният директор на фондацията Ленко Ленков и изпълнителният директор Десислава Тальокова. В козаревското читалище те гледаха и празничния концерт, посветен на закриването на проекта. В него се
включиха някои от участващите проекти, за
да поздравят с песни и танци своите колеги,
приятели и съмишленици. Тъй като домакините от Козаревец също разработиха своя
идея, първи поднесоха поздрав, тематично
свързан с осъществения проект. В селото бе
създаден пазар за зеленчуци и плодове и в
тази връзка деца показаха „Танц на зеленчуците”. ЦДГ „Славейче”, които участваха в панаира с проекта си за създаване на защитена територия в детската градина представиха „Парад на зеленчуците”. Цяло лято те се
грижиха за своите екопродукти в детския
двор и затова показаха, че освен да познават и отглеждат зеленчуци, могат и да пеят
песнички за тях, да
рецитират стихчета за тях, могат и да
танцуват „Валс на
зеленчуците”. Малчуганите от ЦДГ
„Пчелица” също излязоха на сцена, за
да демонстрират
ефективността на
своя защитен проект. Те направиха с
помощта на учители и родители детска площадка на зелената морава, на
която да има спорт,
игри и забава, както бе именуван и самият проект
„Спорт, игри, забава на зелената морава”. На зрителите и гостите те показаха гимнастическите си
умения. Своята сбъдната мечта споделиха с
приятелите възпитаници на ЦДГ „Радост”.
Деца и учители получиха аплодисментите
на публиката за това, че с помощта на спечеления проект, те оправдаха доверието, както
на своите спонсори, така и на финансиращите органи. Разшириха познанията си за културните традиции на близки и далечни страни, създадоха отношения на приятелство и
сътрудничество, като пяха песните и танцуваха танците на народите, а типичните национални носии на представените държави, чудесно допълваха сценичния талант на малките артисти. Със своята упорита работа доказаха, че „Мечтата се сбъдва с песен”, каквото е и наименованието на проекта. В празничния си поздрав включиха малка част от
изученото, но истински завладяха публиката
с ритмите на Испания, Швеция и България.
Последният танц, посветен на България, беше прекрасен завършек на цялостната идея
на „Панаир на добрите идеи” - идеята за изграждане на по-добро бъдеще за децата и
развитие на селищата от региона.
В ЦДГ „ПЧЕЛИЦА” ВЕЧЕ ИМА
ИЗГРАДЕН ДЕТСКИ КЪТ НА ЗЕЛЕНАТА
МОРАВА. Проект „Спорт, игри, забава на зелената морава” е резултат на дългогодишните опити на ръководството на детското заведение за модернизиране на наличната инфраструктура в двора на детската градина.
Участващата в панаира добра идея се изразяваше в това, с общи усилия дворът да се
превърне в пространство за активни движения, място за забавление, повишаване уменията за здравословен начин на живот, от-

Общо девет смелчаци
се хвърлиха на Богоявление в ледените води на
джулюнската река, за да
извадят кръста. Осем млади момчета и един повъзрастен участник се
гмурнаха в дълбоката река под каменния мост,
след като отец Кирил освети водите.
След над 15-годишно
прекъсване, традицията в
най-голямото лясковско село бе възобновена и за радост на организаторите
имаше и достатъчно кандидати за кръста, и
десетки зрители, които бяха
дошли да се забавляват. 15годишният
Ивайло Славeв
извади богоявленския кръст
от реката и това
стана в рамките на около 2
минути. Другите осмелили се
да се хвърлят в
студената вода
бяха Васил Боев, Борислав
Иванов, Радослав Иванов,
Силвен Любенов, Марин Цонков, Симеон Желев, Бони Петров и Иван Петков. Последният бе най-възрастния от тях - на 54 години.
Той получи буренце със загряваща напитка
като поощрителната награда.
Организаторите – читалище „Пробуждане-1896”- с.Джулюница бяха подготвили гра-

моти за участниците, а победителят в надпреварата
за богоявленския кръст получи и парична премия от
общината. За сгряване на
смелчаците бяха осигурени вино и чай.
За провеждането на
първото съревнование по
изваждане на кръста, голяма заслуга има и джулюнския арендатор, член на
читалищното настоятелство и общински съветник в лясковския парламент Румен Стойков, благодарение на който бе почистен терена и изсечена
растителността около брега на реката.
Идеята да се поднови
традицията е на читалищното настоятелство, което
се надява в бъдеще да
има още по-голям интерес към спазването
на ритуала. В родното село на Котоошу има
много здравеняци, смели и издръжливи
мъже и без съмнение ентусиасти и занапред
ще има.

дих, спорт и игри в естествена природна среда. Идейният проект и подадените документи за него бяха от името на Училищното настоятелство при ЦДГ „Пчелица” в партньорство с ЦДГ „Пчелица”. С изпълнението на
проекта бе реновирана наличната тревна
площадка, оформени и подрязани бяха
дървесните видове, направени бяха нови
пейки, монтирана бе висока телена ограда,
осветление, нови катерушки и възстановени
стари такива, чрез пребоядисване и освежаване. Формирани бяха практически знания и
умения, свързани с изучаване на физически
упражнения, спорт и спортно-подготвителни
игри, упражняващи здравословен начин на
живот и поведение у младите хора.
Освен финансовата подкрепа на Фондация Америка за България, училищното настоятелство също се включи активно със собствени средства, доброволен труд и дарения. Проектът спомогна за по-активно участие на родители и настоятели в сътрудничество с други местни училища, фирми,
предприятия и др. Официалното откриване
на новата детска площадка на зелената морава, състояло се през декември месец, бе
крайния етап от дейностите по проекта. Гости, настоятелство, партньори и съмишленици се събраха да аплодират успешния завършек на доброто начинание и да се порадват на новата придобивка, която децата на
Лясковец ще ползват за здраве и пълноценно изживяно детство.
ДЕЦАТА ОТ ЦДГ „РАДОСТ” СБЪДНАХА
МЕЧТИТЕ СИ С ПЕСЕН. „Мечтите са като

звездите, не можеш да ги стигнеш, но следваш ли ги – те ще те водят към твоята съдба”.
Тази мисъл напътстваше малчуганите, прегърнали идеята да покорят европейския
свят със знания за различните държави. Деца, учители и родители - всички заедно работиха по своя уникален проект, печеливш в панаира на добрите идеи, заради стремежа си
да разширят своите познания. Идеята им бе
продължение на вътрешния проект „Песни и
танци на Балканските народи”. С реализацията на проект „Мечтата се сбъдва с песен” децата се запознаха и със страни-членки на
ЕС. Изучиха страните в географски аспект,
запознаха се с фолклора и изкуствата им, обогатиха знанията си за културните традиции
на 6 европейски държави – Испания, Англия,
Германия, Холандия, Швеция и България.
Проведоха тематични вечери, посветени на
всяка от тях, като след презентациите, вечерите завършваха с живо изпълнение на танци и песни, представени от децата. Освен
практическа и изследователска работа с
малчуганите, важни дейности по проекта бяха ремонт на занималните, оборудване с постелки и снабдяване със сценичен гардероб,
както и постигане на крайния ефект от работата – изнесените концерти. Костюмите и носиите, с които се отличава всяка нация, бяха
закупени специално за осъществяване на
проектната идея с помощта на спонсори. За
изучаването на темата, свързана с България
и бащиното огнище ЦДГ „Радост” си партнираше с клуб „Родолюбие” при СОУ „М. Райна стр. 2
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кович” с научен ръководител Марийка Давидова, като за целта съвместно бе организирана среща на поколения лясковчани – деца, ученици, родители и общественост.
В ЦДГ „СЛАВЕЙЧЕ” ПО ПРОЕКТА БЕ
ПОСТРОЕНА И КЪЩИЧКА НА БАБА ЯГА.
В ЦДГ „Славейче” децата си хапваха цяло лято екологично чисти зеленчуци. Благодарение на проекта, който реализираха е
осъществена най-важната идея на директорката и възпитателите, а именно да приучат децата от рано на труд и да ги хранят
със зеленчуци, набрани от собствената им
градина. Малчуганите и техните учители работиха усилено по проект „Детската градина
– защитена природна територия”. Първото
посещение на инспектиращия орган – фондация Америка за България, бе именно в детска градина „Славейче”.
Директорката Елка Йорданова и екипът й
показаха нагледно и разказаха какво е
свършено по проекта. В дворното пространство на детското заведение е оформена
чудна градина. Там хлапета и учители обработваха земята и отглеждаха пресни зеленчуци. Малчуганите бяха научени как се плеви, копае, полива, като за целта им бяха закупени инструменти и децата с голяма радост
влизаха няколко месеца в ролята на градинари. Освен домати, краставици, пипер, моркови, картофи, праз, тиквички и т. н., дечицата направиха с помощта на своите възпитатели и островчета, в които посяха билки и
подправки. Нарекоха ги остров на ароматите и остров на вкусовете. Реколтата е прибрана за зимата и директорката показа на гн Ленков готовите найлонови пликчета за чайове – липа, лайка, кантарион, равнец, мащерка, маточина и др., както и подправките магданоз, риган, целина, копър, джоджен.
Благодарение на проекта децата имат,
освен оазис на зеленчуците, още една придобивка, на която всички много се радват.
Внушителна за всеки посетител е новопостроената дървена къщичка на Баба Яга. И
въпреки, че Баба Яга е страшен персонаж,
децата вместо да се плашат, много се радват на къщичката й. Къщичката на старицата
е оформена като беседка с красиви орнаменти и в нея има пейки и масичка, където
деца и учители ще се чувстват уютно и ще могат да отпочинат след усилена работа в градината на зеленчуците.
С МОДЕРНАТА ФИТНЕС-ПЛОЩАДКА
Д Ж УЛ Ю Н С К И Т Е Д Е Ц А М О ГАТ Д А
СПОРТУВАТ АКТИВНО И ДОСТОЙНО ДА
ВЪРВЯТ ПО СТЪПКИТЕ НА КОТООШУ. Благодарение на реализираната идея за създаване на фитнес-площадка за подрастващи-

те, джулюнчани отново заявиха основния си
приоритет в грижата за децата, а именно - да
създават благоприятни условия за здраве и
активен спорт, да изграждат модерни съоръжения, с които да пробуждат спортното желание у младежите и волята им за тренировъчен хъс и победа. С печелившия си проект в
„Панаир на добрите идеи”, ОУ „П. Р. Славейков” още веднъж доказа, че е училище с многогодишна история и спортни традиции, от
което са излезли поколения известни личности и изградени спортисти, които носят с
постиженията си славата на селото и страната ни. И тъй като спортът заема средищно
място в училищния живот и в този на селото,
идеята за създаване на база за открит фитнес отново бе всеобща - на училище, кметство и читалище. Създаването на фитнесплощадката е поставяне на началото на
Стратегия за подобряване здравословния
начин на живот и намаляване на затлъстяванията у децата, както и извеждането им от
компютърната зала навън, сред природата.
След тримесечна усилена работа, модерната фитнес-база на открито е завършена и учениците с нетърпение очакват затопляне на времето, за да могат да я използват.
Реализацията на проекта стана възможна и
благодарение на приятелите на спорта, които милеят за селото си и подкрепяха, окуражаваха и съфинансираха начинанието: ПП
ГЕРБ, земеделския производител Румен
Стойков, частния земеделски производител
Иван Първанов, фирма СРМ „ГРУП” на Стоян Маринов - под чието ръководство се
осъществиха строително-монтажните дейности, и разбира се, благодарение на доброволния труд на всички ученици и младежи от
селото, на партньорите на училището - кметство Джулюница и читалище „Пробуждане1896”.
МЛАДИТЕ ХОРА В ДРАГИЖЕВО ВЕЧЕ
ИМАТ СВОЕ МЯСТО ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ.
През лятото на 2011 година настоятелството
на драгижевското НЧ „Развитие-1894” кандидатства с проект за изграждане на клуб по
интереси за деца и младежи в читалището.
Това беше една от добрите идеи, които спечелиха финансиране за реализация, един от
седемте малки проекта в „Панаир на добрите идеи”. Основната цел бе да се създадат
подходящи условия за клубна дейност, която да е в полза на деца и младежи от село
Драгижево. В резултат на реализацията на
проекта бе изградена подходяща материална база и чрез дейностите, включени в проекта се създаде възможност за занимания
със спорт за подрастващото поколение. Инициативата спомогна и за стимулиране творческото въображение на децата още от ран-

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. Европейски социален
фонд
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

на възраст. Организираните занимания вече
се превърнаха в част от ежедневието на деца и младежи и у тях се изгради ясна представа, че този избор е една необходима и
правилна възможност за уплътняване на
свободното им време. В реализацията на
проекта се включиха много доброволци предимно самите млади хора, които помогнаха за реновиране на помещението и за
създаване на уютна атмосфера в новия
клуб. Там вече децата използват новата зала за различни забавни игри и ползотворно
уплътняват времето си с развлекателни
състезания като например тенис на маса.
ПАЗАРЧЕТО В КОЗАРЕВЕЦ ОЩЕ
ПОВЕЧЕ РАЗХУБАВИ СЕЛОТО. Само за
два месеца козаревчани успяха да реализират своя проект „Обособяване на зона за пазар на земеделска продукця”. Точно на храмовия празник на селото бе и официалното
откриване на новата придобивка. Д-р Гецова
сряза лентата и зоната за пазар на зеленчуци стартира своята дейност. Земеделието и
по-конкретно производството на зеленчуци
и плодове е поминък на живеещите в Козаревец. И до днес козаревчани предават от баща на син истории за гурбетчиите ни в
Сърбия, Румъния, Словакия… Регистрираните земеделски производители, домашните дребни стопанства, несъмнено породиха
идеята, че селото има нужда от пазарна зона, на която да бъде излагана земеделската
продукция - едно общо място, на което всеки
жител и гост на селото ще може да види местното земеделско производство. Фирматаизпълнител ЕТ „Евро Нике – Й. Минчев” и трудолюбиви доброволци обособиха място, като почистиха терена и озелениха пространството около него, направиха бетонова настилка и заградиха площадката с бордюри,
поставиха и четирите маси за плодове и зеленчуци. Читалището също участва с 300
лв. собствен принос. „Решихме, че си заслужава да надскочим чисто културноинформационната си същност като читалище и да реализираме проект, който не касае
пряко културата, но оправдава нашата цел
на съществуване – да работим и защитаваме интересите на всички жители на нашето
село и да го разхубавяваме. Благодарим на
фондацията, на екипа на „Панаир на добрите идеи” за възможността да се погрижим за
хората, защото за нас те са най-важния ресурс. Благодарим на онези, които дадоха
своя доброволен труд и ни повярваха – членове на пенсионерския клуб, земеделски
производители и собственици на малки частни стопанства. Нашето ръководство вече
мисли с какво, кога и как да спечели повече
симпатизанти, да реализираме други идеи,

ОБЩЕСТВЕНАТА ТРАПЕЗАРИЯ ЩЕ
ЛЯСКОВЕЦ ДЕЙСТВАДОКРАЯНААПРИЛ2012

Схема BG051PO001-5.2.06 „Социални услуги за социално
включване”, Договор BG051PO001-5.2.06-0134-C-0001
„Пълноценен живот и грижа за възрастните хора в община Европейски социален
фонд
Лясковец, чрез създаването на Дневен център”. Проектът се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Европейски съюз

Инвестира във вашето бъдеще!

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ИЗГРАЖДА ОБЩИНА

ОБЩИНСКОПРЕДПРИЯТИЕЗАОЗЕЛЕНЯВАНЕ УДЪЛЖАВА УСЛУГАТА
„ДНЕВЕНЦЕНТЪРЗАВЪЗРАСТНИХОРА”

На 15 декември 2011 г. община Лясковец официално
стартира проект № BG051PO001-5.1.02-0033-C0001 „Нови
възможности за заетост в зелената система на Община Лясковец” финансиран по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” със средства от Европейския социален
фонд.
Основната цел на проекта е създаване на условия за промяна качеството на живот на рисковите групи, чрез създаване на Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване”. Вече стартира набирането на лицата от целевите групи - продължително безработни лица или лица от
малцинствени етнически групи, които ще имат възможност
да вземат участие в дейностите по проекта, чрез заемане на
някое от 20-те работни места, които ще бъдат разкрити.
Чрез създаването на общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” община Лясковец ще
разполага с механизъм за контрол при прилагане на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система, както и
ще насърчи разкриването на „зелени работни места”.
Проектът се реализира в срок от 16 месеца и общата му
стойност е 296 000 лева.
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Лясковец носи цялата отговорност
за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския
съюз или Агенция за социално подпомагане.

заради европейския облик на селото и подобрия живот на неговите жители. Без нашето малко камъче, нямаше да го има големия
градеж и това е начинът да докажем, че в Козаревец хората ги е грижа за това как живеят
и къде се развиват децата им”, това сподели
след приключването на проекта Йорданка
Андреева от името на читалищното настоятелство.
О Р И Е Н Т И Р О В АЧ И Т Е З А К Р И Х А
ПРОЕКТА СИ С ГОЛЯМО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА
КУПА „НИКУЛДЕН 2011”. С купа Никулден
Инициативната група по ориентиране, реализирала проект „Бягай с темпото на мисълта си”, закри сезона и работата по проект
„Панаир на добрите идеи”. По проекта,
осъществен с подкрепата на фондация
Америка за България, и разбира се, с труда
на младите състезатели от Браун тим, бяха
направени пътека за кросово бягане, трасе
за колоездене и бяха изработени карти за
ориентиране. Провеждането на Купа Никулден бе финалния щрих. На новата карта бягаха 132-ма ориентировачи, дошли от различни клубове в страната, за да се състезават в
Лясковец. Турнирът се състоя в околностите
на манастира, като нашите деца спечелиха
общо пет призови места в първите тройки – в
групите си на трето място са Ева Бабулкова
Ж10 и Венцислав Гуглев М16, втори са Ивелина Георгиева Ж14 и Кристиана Гецова
Ж18, а златото е за Димитър Дамянов в М18.
Браво на кафявия отбор, браво за високите
им спортни постижения и за това, че положиха много труд да защитят своята добра идея.
В бъдеще те гордо ще показват на гостуващите тимове, че сами са направили трасетата, водени от голямото желание да бягат „с
темпото на мисълта си” – нещо, което само
истинските спортисти могат да постигнат
успешно.
Така с реализацията на 7-те проекта в
лясковска община децата играят и пеят на
воля, хранят се с екологично чисти продукти
от своята защитена територия и спортуват в
новоизградените фитнес-площадка и спортни терени на зелената морава. Поголемите спортисти – ориентировачите, в
бъдеще ще имат самочувствието да посрещат гости от приятелските клубове, да се
впускат с тях в състезания по новите пътеки
за кросово бягане и колоездене, които направиха в резултат на своята добра идея и голямо си желание за спорт. В Драгижево подрастващите вече разполагат с хубава зала
за занимания, а градинарите в Козаревец
имат зона за пазар, където предлагат своята
земеделска продукция. Все хубави идеи - облечени в смели решения и много ползотворни за жителите и гостите на общината ни.

Община Лясковец получи одобрение от Договарящия
орган за продължаване на иновативната социална услуга
„Дневен център за възрастни хора”, която се реализира по
проект финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”
- „Пълноценен живот и грижа за възрастните хора в община
Лясковец, чрез създаване на дневен център”. В следствие
на удължаването, възрастните хора - потребители на услугата, ще могат да посещават Дневния център и да ползват неговите услуги до края на месец февруари.
На 30 януари се проведе последния Ден на отворени врати, плануван за реализиране в рамките на проекта. Преди
услугата да премине като държавно делегирана дейност,
възрастни хора от територията на общината имаха възможност да посетят социалната услуга в общинския център, за
което, както и до сега ползваха безплатния транспорт, осигурен за тази цел.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Лясковец и
при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз и Агенция за
социално подпомагане.

От 3 януари 2012 г. в Лясковец продължава да функционира Обществената трапезария. Проектът се финансира от
фонд „Социална закрила” като целта е чрез обществената
трапезария да се облекчи живота на хората - социално слаби граждани и семейства и хора с увреждания, които живеят
на територията на гр. Лясковец, като им се осигури топъл обяд. Капацитетът отново е 30 потребителя, а териториалният
обхват е гр. Лясковец.
Трапезарията осигурява топлия обяд всеки работен ден
на нуждаещите се лица и семейства. Приготвянето и разпределението на храната се извършва от работещите в ДС патронаж гр. Лясковец. Общата стойност на средствата, отпуснати от фонд „Социална закрила” са в размер на 5 544,00 лв.
за целия период от четири месеца – 03.01.2012 г. –
30.04.2012 г. Средствата в размер на 5 040,00 лв. са за хранене на 30 лица за 84 дни по 2,00 лв. за храноден и 10% от сумата, в размер на 504,00 лв. за режийни разходи - вода, почистващи препарати и канцеларски материали. Средствата,
осигурени от община Лясковец са за електроенергия, необходима за приготвяне на храната и за възнаграждение на наето лице като кухненски работник.
Областният Съвет на БКЧ гр. В. Търново като партньор
участва с безвъзмездно предоставени хранителни продукти, а другите партньори - Сдружение „Граждани за обществена инициатива Св. св. Петър и Павел” участват в дейност
„Популяризиране на проекта”, чрез провеждане на консултации на хората с увреждания и другите целеви групи, обхванати от проекта, както и с участие в комисията по подбор
на бенефициентите.

Общинска хроника
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И ПЕНСИОНЕРИТЕ ОТ
НА ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА БЕ ПРЕДСТАВEН ЛЯСКОВЕЦ И СТРАЖИЦА
ПРОЕКТ „ЗАЕДНО ДА ПРЕОТКРИЕМ НАШЕТО УЧИЛИЩЕ” РАБОТЯТ И ПРАЗНУВАТ ЗАЕДНО
Проект
„Заедно да преоткрием нашето училище”
Договор № БС/РОФ 33.8-2011/ 013

На 11 януари 2012 година се проведе информационна среща за представяне на проект „Заедно
да преоткрием нашето училище” по договор №
БС/РОФ 33.8-2011/013, финансиран от Център за
образователна интеграция на децата и учениците
от етническите малцинства и Ромски образователен фонд и с финансов принос на община Лясковец. Проектът се реализира в ОУ „П.Р.Славейков”
с. Джулюница, с партньор читалище „Пробуждане1896” с. Джулюница.
Участие в срещата взеха община Лясковец, в
лицето на ресорния заместник-кмет по образованието - Георги Петров, ОУ „П. Р. Славейков” - с. Джулюница, партньорът по проекта - Народно читалище „Пробуждане-1896” с. Джулюница, ЦДГ „Сладкопойна чучулига” - с. Джулюница, родители и настойници на ученици, участници в клуб „Заедно” и
жители на селото. Директорът на ОУ „П. Р. Славейков” Даниела Христова запозна присъстващите с
основните цели и очаквани резултати, заложени
по проекта, както и с реализираните вече дейности.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства и Ромски образователен фонд.

Извън рамките на общите проекти, също можем да видим добро сътрудничество между хората от общините Лясковец и Стражица. Покрай осъществяването на панаира на
добрите идеи между хората от третата възраст от двете общини се завързаха полезни взаимоотношения и инициатива
за съвместна дейност. И макар тази дейност да се нарича самодейност, топлото сътрудничество прерасна в приятелство
и между двата пенсионерски клуба започна гостуване и обмяна на опит. Козаревският клуб на пенсионера „Здравец” бе на
гости на връстниците си от клуб „Нов живот” в стражишкото
село Ново Градище. Така с вкусни домашно приготвени ястия и погачи, с голяма доза духовна храна и топлота в сърцата, пенсионерите показаха, че могат да се веселят заедно и
във време на криза. С песни и добро желание, хората от третата възраст за пореден път дадоха урок на младите, че за
песента, приятелството и доброто настроение - възраст няма!
Читалището в с. Ново Градище събра всички онези положителни емоции и приятелски чувства на възрастните хора,
и те представиха на сцената китка от народни песни и солови
изпълнения.
Нашите самодейци изказват своята благодарност към
кметицата на Ново Градище – г-жа Янита Петрова за топлото
посрещане и на Недко Петров за професионалния акомпанимент на певческите изпълнения.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЛЯСКОВСКО СДРУЖЕНИЕ 43ЯСТИЯДАРИЦДГ„СЛАВЕЙЧЕ”
УЧАСТВАХА В МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА В ТУРЦИЯ НА НУЖДАЕЩИ СЕ ЛЯСКОВЧАНИ

Екип на Сдружение „Граждани за обществени инициативи „Св. св. Петър и Павел” от град Лясковец участва в
международна работна среща по проект „Дейности, основани на учене и забавление: предизвикателствата пред
ученето през целия живот в дигиталната ера”. Проектът се

финансира по секторна програма „Леонардо
да Винчи” на Програма „Учене през целия живот”.
Срещата се осъществи в град Адана, в южната част на Турция. В нея участваха всички
партньори по проекта – неправителствени
организации и институции от формалното и
неформалното обучение. Домакин бе Инспектората по образованието на окръг Чукурова,
който отговаря за образователните дейности
в района, обхващащ 230 училища от всички
степени с над 3 800 учители и 85 000 ученици.
На срещата бе поставен като основен акцент въпроса за развитието на електронното
и дистанционно обучение, включително и по
отношение на хората с увреждания. Интересни в това отношение бяха представените доклади за всяка партньорска страна, но найвече проучванията на екипа на Университета
в Евора в Португалия и тези на Данмар Компютърс - Полша.
Включените в работната програма дейности бяха посветени на представянето на
професионалното обучение и традиционни занаяти в Турция, както и културно-историческите им корени
в този район. Представен беше и турският модел за преход от исторически по-старите епохи към дигиталната ера,
който обучава младите хора как да популяризират и представят собствената си култура.

24 ДЕЦА ОТ НУ „Н. КОЗЛЕВ” СЕ ВКЛЮЧВАТ В НАЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ

В началото на месец февруари започва изпълнението на
един от най-мащабните образователни проекти у нас, насочен към свободното време на учениците. Инициативата ще
обхване 500 хил. ученици в близо 20 хил. различни извънкласни дейности. За финансовото им обезпечаване са
предвидени 100 мил. лв. по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”. Проектът се нарича „УСПЕХ” и е
насочен към всички държавни и общински училища у нас, с
изключение на средищните. Бенефициент по проекта е
МОМН, а периодът на изпълнението му е настоящата и следващите две учебни години. Общата му цел е да се осмисли
свободното време на учениците, включително и на тези с
идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на
ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и насилие.
Областите на извънкласните дейности, предвидени в
„УСПЕХ” са природоматематически и хуманитарни науки,
здравно образование, комуникативни умения на роден и
чужд език, математическа грамотност и базови познания в областта на науките и технологиите, умения за самостоятелно
учене и събиране на информация, граждански компетентности, форми на поведение за успешно участие в социалния живот и разрешаване на конфликти, предприемачество,

културни и дигитални компетентности. Самите форми на извънкласни дейности са разнообразни: секции, клубове, студиа, ателиета - няма ограничения, тъй като самата тема предполага фантазия и творчество. Финансирането на извънкласните дейности ще се извършва на принципа „парите
следват ученика” за учениците, включени в проекта. За всяко
дете се полагат по 185 лв. на година, като 1/3 от тях ще са за
материали и пособия. За всяка извънкласна дейност ще се
прави график, а за всеки ученик ще се проследява присъствието му в избраната от него дейност. Всичко това ще се
отчита и по електронен път.
Начално училище „Н. Козлев” се включва в мащабния проект със свои два проекта, които вече са одобрени и стартират
в началото на месец февруари. По тях изявиха желание да
работят 24 ученика, водени от своите учители. 12 деца от ІV
клас с ръководител Кремена Енчева ще осъществят своя
проект „История и традиции на родното селище”. Проектът
им е одобрен и отличен сред 17 други такива от цялата страна. Резултатите от него ще бъдат представени на 11 април на
Националния ученически панаир на проектите „Подай ръка”,
организиран от Сдружение Начално образование и община
Димитровград. Други 12 ученика от ІІ и ІІІ клас ще работят в
клуб „Аз – фотографът” с ръководител Мариела Терзиева.

В голямото сърце на Елка Йорданова освен за любов към
децата, има място и за съчувствие и обич към бедните. Откакто е директор на ЦДГ „Славейче”, в лясковската детска градина неизменно стягат кулинарна изложба в помощ на социално слабите наши съграждани. Вече три години екипът на Йорданова приготвя вкусни ястия, подрежда ги в красива изложба и после всичките блюда отиват при бедните хора в града.
Това стана в навечерието на новогодишните празници и експозицията за благотворителното дело този път беше пребогата. И тази година в зимните месеци нашите социално слаби
съграждани се ползват от услугата обществена трапезария,
която предлага безплатен топъл обяд всеки ден. Именно на
ползвателите й бяха дарени приготвените ястия за кулинарната изложба. 43 различни вкусотии бяха сложени на масата
в детското заведение – красиви баници, щрудели, кексчета,
баклава, различни видове тиквеник, пити, локум и халва, ориз
със зеленчуци, постно зеле и боб в гърне, лозови и зелеви
сърмички, пълнени чушки с ориз, варено жито, различни плодове, от които и сушени, орехи, мед и др. Всички кулинарни
специалитети бяха аранжирани с много майсторство и вкус.
Освен 30-те абонати на обществената трапезария, от храната за втора поредна година опитаха и монахините от Петропавловския манастир.
В предишните две години в благотворителната изложба
участва екипът на детското заведение – директор, учители,
счетоводител, медицинското лице, готвач и т. н. Тази година
интересното е, че освен всичките 15 души от екипа на директорката, в приготвянето на кулинарни произведения се включиха и някои родители, водени от хуманното чувство да помогнат на нуждаещи се хора. А най-впечатляващо е това, че
този път и децата дадоха своя принос в благородното начинание и нуждаещите се имаха възможност да опитат от плодовете на детския труд.
През лятото малчуганите работиха със своите възпитатели по проект, чрез който създадоха своя зеленчукова градина
в двора на детското заведение. Там отглеждаха домати, краставици, пипер, моркови и т. н., а от пресните зарзавати, с помощта на своите учители, направиха вкусна туршия. Именно
с нея малчуганите участваха в кулинарното изложение и консервите им бяха опитани от социално слабите хора.
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НА БАБИНДЕН В ЛЯСКОВСКО
И тази година емоционално и с голяма доза артистично майсторство хората от третата
възраст отпразнуваха Бабинден. Облечени в
пъстри бабини облекла, извадени от старовремските ракли, жени обходиха улици и
къщи, за да дадат воля на празничните емоции и да покажат ритуалните действия,
съпътстващи този стар български обичай –

почитането на бабите, грижещи се за родилките и новородените им отрочета.
В ЛЯСКОВЕЦ зрелищен низ от действия,
свързани с бабуването, показаха възрастните дами от пенсионерски клуб „Мазневска
чешмичка”. Те дойдоха на гости на общинска
администрация и точно в този момент се случи да роди младата невеста. Но акушерката
беше с тях и бързо се справи със ситуацията.
Изроди бебето, окъпа го, погрижи се и за младата майка, а после кръстницата дори успя
да уреди кръщенето. Служителите от общината въведоха щастливата майка в ритуалната зала и бебето беше кръстено минути
след своето раждане. Бабите веднага извадиха бонбони и почерпиха общинарите за

здравето на своето внуче. Обходиха всички
стаи в административната сграда, пяха песни и свириха на акордеон, за да изразят своето щастие от новината за раждането на здраво и читаво детенце.
В МЕРДАНЯ организаторите на това
пъстро ритуално събитие, освен богат реквизит от подходящи костюми, имаха и жива музика. Бяха поканили
прочутата Златаришка духова музика да свири на предстоящата „сватба”. В
Мерданя обичайно
булката ражда на
своята сватба. По
време на церемонията по бракосъчетаването в кметството,
булката и тази година роди пред очите
на кмета. Акушерката обаче беше
сред поканените гости на сватбата и раждането мина бързо и
безпроблемно. Роди
се живо и здраво
мерданче, а кметът
/с един куршум два
заека/, успя да се
справи и с подписването, и с кръщаването на
детето. Той и акушерката получиха дарове,
след което всички заедно тропнаха хорце на
мегдана. После шествието мина през цяло село, като благославяше хората за здраве и за
плодородна година.
В ДОБРИ ДЯЛ кръшно хоро се изви в центъра на селото и така започна празника Бабинден. Бяха поокъпани баби, пък и дядовци, дръзнали да се мяркат на този ден. В колоритния празник читалищното настоятелство почете със скромни подаръци и двете
си столетнички баба Фрона и баба Мария.
Пак според традицията подарък беше занесен и на последно роденото бебе в селото –
Мария Христова. На организираното тържес-

тво в местния пенсионерски клуб бяха посрещнати с пита, менче с вода, кърпа и сапун
двете медицински сестри Величка Андонова
и Верка Владимирова.
Читалището взе участие и в тържеството
в Младежкия дом, където членовете на Дружеството на инвалида също дойдоха за празника. За да се вдигне градуса на веселото настроение, бе организирано състезание за баби, което се състоеше в най-бързо поставяне
на памперси на бебе. Специално жури наблюдаваше и кои баби най-активно ще вземат участие в танците на дансинга, имаше и
забавна томбола и викторина. В конкурса
„Мис Баба” се стигна до номинация на три баби, отгледали най-много деца, внуци и правнуци. Накрая бе излъчена и победителката –
короната заслужи Венета Кузманова, единодушно избрана за Мис Баба на Добри дял.
В ДРАГИЖЕВО, както и преди много години, така и сега, празникът започна от здравната служба на селото. Оттук тръгна веселото и шарено шествие с пременените булка,
младоженец, кумове, сватове и местния фелдшер. Под звуците на духовата музика те посетиха домовете, в които се е родило дете
през изминалата година. Във всяка къща
сватбарите бяха посрещани с богато наредени трапези. Младите майки и децата им получиха дарове с пожеланието: „Да рипат децата, да са бели, червени и засмени”. Времето
не беше много благосклонно към сватбарите, но шествието упорито обикаляше повече
от три часа и след като премина и през кметството, завърши в пенсионерския клуб, където „бабите” си стъкнаха празничен обяд.
Вечерта веселбата продължи в читалищния салон с общоселска забава. Тук в присъствието на основните персонажи булката,
младоженецът и сватовете, бе извършен ритуала „Къпане на бабата”, след което се изви
и „Булчинско хоро” и веселието за драгижевчани продължи до късно вечерта.
В ДЖУЛЮНИЦА нито дъжда, нито снега
спряха бабите от ККП „Златна есен” да отпразнуват деня на родилната помощ - един
от големите народни женски празници, по-

ВТРИПОРЕДНИГОДИНИДЖУЛЮНЧАНИИЗБИРАТЛЮБИМКАНАСПОРТА

За трета поредна година
джулюнчани се
събраха за празник, в който избират своя любимка на спорта. И тъй като
всеки знае, че
селото се слави
с трайни спортни традиции,
съвсем очаквано за упоритите
жители, е хрумването да
възродят нещо,
което е било. Било е време, когато чрез този всеобщ празник, устройвали за моми и ергени
публична сгледа. Възникнала преди около половин век, уж в
помощ на спорта, вечеринката била подходящо място младите да споделят своите чувства и ако се разберат, да се вземат.
Преди три години, след около 15-годишно прекъсване, веселата общоселска забава се възражда. Инициатор е местното читалище „Пробуждане-1896” и също там в салона вече три поредни години се надпреварват младите момичета,
коя да събере повече рози, което значи, че тя е танцувала с
най-много кавалери. За целта с билетчета, купени на минимална стойност се събират средства за благотворителност.
Кавалерите, за да танцуват с неомъжените девойки, подаряват цвете на момичето и така, участничката, събрала наймного цветя, печели титлата любимка на спорта. При първото издание на проявата, след възобновяването на традицията, любимка стана Поли Чешмичкова. Миналата година бе избрана Ива Цанкова, а тази година най-много цветя в съревнованието получи Десислава Михайлова. Така до следващото издание на конкурса, любимката на спорта с гордост носи
титлата и я предава на следващата победителка. Момичето
събрало по-малко на брой цветя, жителите на селото наричат „подлюбимка”. Тази година подгласничка на Десислава,
е Йорданка Топалова. В надпреварата се състезаваха още
Еленка Димитрова и Миглена Нейкова.
Според сведения на очевидци, присъствали в миналото

Издава Община Лясковец

разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

на забавните вечери, за участващите девойки били изработвани ръчно розички от хартия, а ако любимката се престраши и обяви
публично своя избраник, била дарявана с триметров плат за ушиване на годежна рокля.
После увивали двамата влюбени с плата и започвал последния вечерен танц под бурните
аплодисменти на зрителите. Накрая всички –
и младо, и старо, се хващали на хорото.
Тази година празникът се състоя в събота
вечер, на 28 януари. Това е също едно от правилата – денят да бъде непременно събота,
когато и участници в надиграването, и публика са свободни за забавления. Освен „Любимка на спорта”, в далечното минало под
различна форма,
д ж ул ю н ч а н и с и
спретвали всяка
събота и други увеселителни тържества – вечеринки,
Оранжева вечер и
т. н., спомнят си повъзрастните и разк азват. Припомняйки си лудите
млади години, някои от тях с усмивка признават, че
именно този празник бил мястото,
където са направили първата стъпка
към сърцето на любимия.
Организаторите, читалище „Пробуждане-1896” и тази година се бяха
погрижили за томбола и награди, също и за грамоти. Средствата от билетите, както повелява традицията, отново бяха предвидени за развитие на селския спорт. В резултат на
добре реализираната идея, третото издание на конкурса донесе парични постъпления, които ще бъдат вложени в спортни дейности.
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светен на жените-акушерки, които помагат
при раждане на младите булки и невести от
селото.
По традиция всяка година от сутринта жените, облечени като баба, бременна жена и
мъжът й, както и тъпанджията с петте си бебета, обиколиха селото. На тържествения обяд, посветен на празника, акушерката Борянка с над 40-годишен стаж, умело изкъпа новороденото, като предаде своя опит на помладите. Празника продължи с веселие, танци и български хора.
В КОЗАРЕВЕЦ в ранното утро на 21 януари бабите от селото, предвождани от жива музика се събраха на площада. Изви се кръшно
българско хоро. Облечени в народни носии, с
питка и сладки дарове в ръце, те се отправиха към кабинета на акушерката в селото. Пенка Парашкевова е вече 40 години в помощ на
козаревските млади майки. Тя поема децата
им от самото раждане и постоянно ги съветва и посещава в трудните първи дни от майчинството. Акушерката посрещна бабешкото
шествие. Възрастна баба изми с менче вода
акушерските ръце с пожеланието, както лесно се отмива сапуна, тъй лесно да се раждат
бебетата. Дариха акушерката с кърпа, пита и
сладки, в знак на признателност за всеотдайния й дългогодишен труд. Предвождани от
акушерката, бабите обходиха домовете на
родилките, сдобили се с рожба през годината. Според това дали е родено момче или момиче, бабите наричат за здраве на детето и
благославят: „Тая година, които са родили,
догодина да повторят, пълните да се изпразнят, празните да се напълнят”. Обичай е в Козаревец във всяка къща да се играе хоро, а
ако по пътя бабите срещнат мъж, той трябва
да се откупи, като почерпи или си плати, за
да го пуснат, ако ли не - остава без гащи.
И тази година, както винаги, след обхождането последва всеобща веселба с домашно омесени пити, сладка баница и вино. „От
кога празникът води началото си не знаем, но
в едно сме сигурни - той идва от голямата любов на българина към детето”, казват мъдрите баби.

