ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ЛЯСКОВЧАНИ
Скъпи лясковчани,
Днес e празникът на нашия
град. Камбаните на манастира „Св. св. Петър Павел“
и на църковните храмове
в Лясковец ще огласят с
тържествен звън и ще възвестят, че ние пак сме заедно, както всяка година на
29 юни.
Нека благодарим на Бог и
нашите небесни покровители, апостолите Петър и
Павел, за това, че и в найтрудните дни на изпитания
бдят над нашия град. 29
юни е специален ден за
всеки, който носи в сърцето
си възрожденския ни град
и е свързан с него. Всеки
лясковчанин, независимо
къде се намира по света,
ще спре за минута и ще си
спомни за калдъръмените
улички на Лясковец, за прекрасния манастир „Св. св.
Петър и Павел“.
В славното си минало Лясковец е дал на България
възрожденските дейци Никола Козлев, Петър Оджаков, Цани Гинчев, Павел

Калянджи, Петър Кьорчев,
Недьо Жеков, Коста Коев,
Добри Ганчев, Моско Москов, Димо Минев, видните
учители, историци, учени,
общественици проф. Васил
Златарски, Никола Станев,
Стоян Костурков, Юрдан
Трифонов, Димитър Цухлев.
Днес ние, техните наследници, се стараем да продължим делото им, да надградим идеите им и да сбъднем
мечтите им.
Истинското богатство на
един град са неговите жители. Горди сме от постиженията на нашите съграждани в
областта на образованието,
културата и спорта. Признанието ни заслужават всички
лясковчани, които работят в местни учреждения и
предприятия и допринасят
за доброто на цялата наша
общност.
Поздрави от сърце отправяме и към близките ни, които
в този момент са в чужбина.
Уважаеми съграждани, Общинският съвет като орган
на местното самоуправле-

ние работи и ще продължи
да работи все така всеотдайно за просперитета
на града ни, за да може
Лясковец да продължи да
се развива като град, носещ в себе си гордостта
от славното си миналото
и да върви към бъдещето
с непреходните български
ценности!
Пожелавам Ви от сърце да
сте живи и здрави, позитивни и целеустремени!
Честит празник!
ГЕОРГИ ПЕТРОВ,
председател на
Общински съвет
Лясковец

Уважаеми съграждани,
За мен е чест и радост да
Ви поздравя с празника
на нашия град - Петровден.
На този ден - 29 юни,
почитаме паметта на
светците Петър и Павел,
припомняме си важни
исторически
моменти
от летописа на нашия
роден град и славим достойнството на нашите
предци, дали живота си
за щастието на поколенията лясковчани. Изразяваме и своята призна-

телност към хората, които
през епохата на Възраждането направиха всичко
възможно да съхранят българщината, духовността,
образованието, науката и
културата. С гордост отправяме своя взор и към
нашата светиня - Петропавловския манастир, благодарение на който векове
наред лясковчани са опазвали духовността - най-могъщата сила за оцеляването на народа ни.
Ние сме родени тук, в града на здравата скала, под
манастира, и като камъка
Петровски е духът на лясковчани – непримирим,
твърд и винаги буден. Затова убедена съм, че на
днешния ден всички изпитваме чувства на принадлежност, на жива връзка с
корените и имаме желание
да оставим част от себе си
на Лясковец и на поколенията, които ще живеят, ра-

ботят и творят тук и след
нас.
Вярвам, че с делата си
можем да сътворим уникален и непреходен облик
на родното си място, в
който да вложим оригиналните си мисли, талант,
творчество и идеи. За да
го направим, нужна ни е
смелост, но и смирение и
голямо сърце.
В днешния празничен ден
благодаря за усилията
на всички, които работят
Лясковец да се развива,
променя, модернизира.
Пожелавам на всички
здраве, успехи, благоденствие и мирни дни.
Нека обичаме града си и
да го показваме всеки ден
чрез дела!
Честит празник,
скъпи лясковчани!
Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА,
кмет на
Община Лясковец

Почетните граждани на Община Лясковец за 2022 г.
ПЕНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА
се удостоява със звание
ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
за заслуги към Община Лясковец
в областта на културата
Пенка Иванова Тодорова
е родена в село Мийковци,
община Елена. Средно образование завършва в Г.
Оряховица, а във Варна –
хореография. Професионалната си дейност започва през 1975 година като
художествен ръководител
на Детски танцов състав
към читалище
„Напредък-1870“ гр. Лясковец. От
1978 до 1982 година заема
длъжността секретар на
Общински съвет за култура в град Лясковец.
С годините съставът под
ръководството на Пенка
Тодорова се изгражда и
утвърждава като един от
представителните детски
колективи в областта и
страната. В репертоара
се включват музикално
танцови постановки с детска тематика от изтъкнати
хореографи като Кирил
Чирпанлиев, Димитър Манов, Доньо Донев, Кирил
Харалампиев, Димитър Димитров и др. За своята активна творческа дейност
колективът, ръководен от
Тодорова, е удостоен със
златни медали от петия,
шестия, седмия и осмия
Републикански фестивали
на художествената самодейност. Детски танцов
състав „Дъга“ участва в
концерти и фестивали от
местен и национален характер, като достойно

представя град Лясковец
с професионалните си
изпълнения. Под нейно
ръководство децата представят магията на българското танцово изкуство
и на редица сцени извън
граница.
В този период в „Дъга“
танцуват много лясковски деца, които след това
продължават развитието
си в танцовите състави в
„Аркус“, във Фолклорен
ансамбъл „Сидер войвода“, Г. Оряховица, в Професионален фолклорен ансамбъл „Искра“ гр. Велико
Търново, а някои от тях
стават танцьори във водещите ансамбли на България – Държавните ансамбли „Пирин“ - Благоевград,
„Тракия“ - Пловдив и ансамбъл „Смолян“. От поемането на първия випуск
танцьори на „Дъга“ до пенсионирането си Тодорова

По традиция всяка година най-достойните лясковчани
биват награждавани за своите заслуги към Община Лясковец с почетни знаци и дипломи на празника на града
Петровден.
Със званието „Почетен гражданин на Община Лясковец” се удостояват граждани със значителни заслуги в
областта на икономиката, на образованието, граждани
с национален принос в областта на спорта, за проявен
изключителен героизъм и доблест, дарители, крупни инвеститори и при други заслуги от обществена значимост
и от стратегическа важност за устойчивото развитие
на общината. Съгласно правилника на Общински съвет
на официалния празник на града се връчват и „Годишни
награди” на граждани, фирми и организации за заслуги
към община Лясковец в областта на духовността и културата, образованието и науката, бизнеса и икономиката, здравеопазването, социалните дейности и спорта.
Общинските съветници разглеждат предложенията и
вземат решение кой да бъде удостоен с почетните знаци и титли.
е обучила и възпитала в
любов към танцовото фолклорно изкуство стотици
деца, които днес като утвърдени професионални
танцьори продължават да
предават на поколенията
своя опит и да ги учат да
пазят и обичат фолклорното ни наследство. По повод
30-годишнината на състава, за професионалната
си работа, Пенка Тодорова е удостоена с награда
„Заслужил гражданин на
Община Лясковец“ в областта на културата. През
годините на активната си
професионална дейност
тя е доказала, че притежава качества на добър
ръководител, отдаден на
благородната си професия
и заслужава признанието
на лясковчани за приноса
си в съхраняването, развитието и популяризирането
на българския фолклор.

Стоян Иванов е роден в
село Джулюница. В родното си село завършва
основно образование, впоследствие учи в Техникум
по дърворезба и вътрешна
архитектура в град Трявна. След отбиване на военната служба работи и твори в село Джулюница като
редактор и художник на
местния вестник-бюлетин,
активен читалищен деец
и театрал, сценарист и художник. През 1976 година
завършва висшето си образование във ВТУ „Св. св.
Кирил и Методий“, специалност „История“. От 1979
година до пенсионирането
си работи като главен редактор на вестник „Тревненска седмица“ и заедно с това стартира своята
писателска кариера. Цялото му творчество е свързано с историята на село
Джулюница и родния край,

СТОЯН ЦОНЕВ ИВАНОВ
се удостоява със звание
ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
за заслуги към Община Лясковец
в областта на културата

изпъстрено с митове и легенди, със славното градинарско минало – по стъпките на първите лясковски
градинари. Дългогодишен
член на Дружеството на
писателите, член на Съюза на независимите писатели в България, член
на Съюза на българските
журналисти. След първия
му издаден роман „Трева
под копитата“ през 1984
година следват сборник
разкази „Укротена вода“,
романите „Жена за рая“,
„От изтока на лявата страна“, „Времето на вълците“,
трилогията
„Величието
на Дуло - „Битката при
Бористенес“, „Канас новиги Безносия“ и „Тангра
вижда“ и сборник разкази „Порой“. По-късно
създава и историческия
роман „Синовете на Имеон“, етюдите „А утрото е
далече“, романът „И пак

умират звезди“, „Ахчийски
номера“ - кулинарни мурафети, юбилейния сборник „Избрано“, изповедта
„На бял камък не стъпих“,
„Под знака на телеца“ – записки, митове и легенди,
„Бодлите на дявола“ и найновата книга на писателя,
издадена през настоящата
2022 година „Пътища неведоми“ – сборник пътеписи.
За писателската си дейност роденият в Джулюница творец е получил
Златен медал за проза
- Национална награда, Награда за най-добър разказ,
посветен на родния край,
Специална награда от Първи национален конкурс за
разказ, Награда „Златно
перо“ от Съюза на българските журналисти, Златен
медал за творчество от
Съюза на независимите
писатели, два пъти е носител и на престижното отличие „Априловска награда“.
За него академик Кадиев
казва: „В цялото творчество на автора мисълта му
скача от миналото в настоящето и постига мащабни
прозрения за утрешния
ден. Творбите му са подкупващи със завладяваща
образност, която разчупва
инертното съзнание, прояснява духовния поглед и
посочва нови измерения
за пълноценно човешко
съществуване.“

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ЛЯСКОВЕЦ

ДОСТОЙНИТЕ ЛЯСКОВЧАНИ ЗА 2022 Г.

С ГОДИШНА НАГРАДА
(почетен знак и диплом)
за заслуги към Община
Лясковец в областта на
икономиката се удостоява „БРОТ МЕЛ“ ЕООД
„БРОТ МЕЛ“ ЕООД е дружество, което е част от
бизнес групата от предприятия на АГРОБЛОК,
осъществяващи
своята
дейност в сектора на земеделието и търговията
със селскостопанска продукция. Началото на АГРОБЛОК е положено в далечната 2005 година, като
с желанието за работа и
целеустременост компанията разширява своята
база, включвайки повече
видове дейности в сферата на селското стопанство и не само, и така образува затворен цикъл от
услуги. С течение на годините мелничарското производството се измества
от фокуса и в центъра на
дейностите на дружеството застава търговията със
зърно, семена, препарати за растителна защита

ЗА ПРИНОС В ИКОНОМИКАТА

и минерални торове, петролни продукти за нуждите на селскостопанските машини и обработка на
земеделски земи.
През 2020 година е въведена в експлоатация
нова и модерна складова база, изградена съобразно всички стандарти
за съхранение на зърно,
минерални торове, препарати, която се намира
в град Лясковец и е собственост на „БРОТ МЕЛ“
ЕООД. Капацитетът на
базата е 6 силоза с обща
вместимост до 33 000 тона
зърно и плоски складове
за съхранение на зърно,
минерални торове, препарати за растителна
защита и семена с обща
вместимост от 20 000
тона. Зърнохранилищата
разполагат с активна вентилация и термоконтрол,
с възможност за сушене
и почистване на зърно-

то, както и с автоматични
сонди за прецизно пробовземане директно от превозните средства, разполагат и с електронни
везни до 65 тона. Част от
целия комплекс на базата
е и модерна лаборатория
за анализ на зърнени и
маслодайни култури. Тя
е оборудвана със съвременна апаратура от висок
клас и в нея работи висококвалифициран персонал.
Към настоящия момент в
складовата база в Лясковец работят над 90 служители. Те обслужват, както
съхранението на стоките
и целия процес по обработка, така и „ТРАНС
ГРЕЙН“
ЕООД,
което
разполага с модерен автопарк, гарантиращ експедитивното и сигурно
извозване на продукцията до всяка една точка,
заявена от клиентите.

ЗА ПРИНОС КЪМ КУЛТУРАТА

ЙОРДАНКА АНДРЕЕВА
С ГОДИШНА НАГРАДА
(почетен знак и диплом)
за заслуги към Община
Лясковец в областта на
културата се удостоява
ЙОРДАНКА ДЕНЕВА АНДРЕЕВА - СЕКРЕТАР НА
НЧ „ЗЕМЕДЕЛЕЦ-1899” С. КОЗАРЕВЕЦ

Йорданка Андреева е
родена в село Козаревец. Завършва висшето
си образование в ШУ
„Епископ
Константин
Преславски“, с образователно-квалификационна степен „Магистър“
по специалността „Бъл-

С ГОДИШНА НАГРАДА
(почетен знак и диплом)
за заслуги към Община Лясковец в областта
на спорта се удостоява
РОСТИСЛАВ СТЕФАНОВ
РУСЧЕВ
Ростислав Русчев е само
на 20 години, а вече е
трикратен шампион на
България по силов трибой. Първата си титла
печели още на 16 години
- през 2019-та в първенство за младежи, а на 18
години отново повтаря
успеха си. През лятото
на миналата 2021 година
19-годишният
състезател става за трети път
шампион на България. В
предходните две години
печели високото отличие
във възрастова категория юноши. През изминалата 2021 година е за-

воювал златен медал в
Дупница в трибоя за младежи до 83 кг. с 640 кг. на
щангите.
Ростислав е родом от
село Драгижево, учил е
до пети клас в Лясковец,
след което заминава за
Виена при родителите си,
където е частен ученик.
Миналата година завърши средното си образование в Горна Оряховица.
Младежът се е състезавал за Клуб за силов
трибой, бил е и фитнес
треньор в Горна Оряховица, а през последната
година дори превръща
родната къща в Драгижево в зала за тренировки,
за да не губи форма по
време на ограниченията. Преди да започне да
тренира, той е бил 48 кг,
а сега е над 80 кг, за да

гарска филология“. Придобива професионална
квалификация по „Библиотекознание и библиография“ към ВТУ и „Организация и управление
на читалищната дейност“
към Стопанска академия
„Д. Ценов“ гр. Свищов и
преминава обучение по
програма „Глобални библиотеки”.
От 2003 година е секретар
на НЧ „Земеделец-1899”
и още с постъпването си
на длъжност става част
от актьорския състав на
театралната трупа. До
днес е изиграла десетки
роли на сцена под режисурата на Илия Димитров, Стефка Петрова и
Йордан Сираков. Носител на „Награда за найдобра млада актриса“ и
Дипломи за актьорско
майсторство от Национални прегледи на любителския театър. Инициира и ръководи „Детска
творческа работилница

„БРОТ МЕЛ” ЕООД

Дружеството
притежава над 45 тежкотоварни
автомобила,
специализирани за транспорт на
зърнени култури и препарати за растителна
защита, камиони с ЕВРО
6, полуремаркета за насипни и пакетирани товари, цистерни за светли
горива и строителна техника, както и 20 на брой

лекотоварни автомобила.
Размерът на инвестицията в базата и транспортните средства към днешна дата е над 25 млн. лв.
Предстои и втори етап
на изграждане на базата
– мелница. Тя ще бъде с
производствен капацитет
10 тона на час с технологичното оборудване на
BÜHLER и лабораторна

апаратура BRABENDER и
в тази връзка предстои
да се увеличи и наличния
персонал. „БРОТ МЕЛ“
ЕООД отлично успява да
защити името си на надежден партньор и коректен работодател и заслужено получава наградата
на Община Лясковец за
принос в развитието на
бизнеса и икономиката.

„Направено от две ръце“,
като за времето от 2014
година до днес е обучила над 200 деца от село
Козаревец. През годините администрира проекти към Министерство на
културата - „Ремонт на
малка зала“, „Обновяване на сцена“, „Закупуване на сценично облекло“,
„Изграждане на чешма в
читалищния парк“ и проект „Българските библиотеки – съвременни
центрове за четене и информираност“, с което
увеличава книжния фонд
на читалищната библиотека с над 1200 заглавия.
Координатор е по проект „Активни граждани
– отговорни родители”, с
който се изгражда шахматна площадка в читалищния парк, сътрудник
е по проект „Обновяване
и модернизация на читалищната сграда“, преподавател по проект „Ученически практики” и др.
Андреева е и художествен ръководител на Група за литературно слово и драматизации към
читалището. Избрана е

от общински читалищен
съюз да представлява
читалищата от община
Лясковец на Първата
национална среща на
читалищата. Част е и от
екипа, инициирал Общинския фолклорно-кулинарен празник „Ден на
кокошата чорба“ и защитил влизането на празника в първото мобилно
приложение в България
за кулинарни фестивали.
Част е от екипа, възобновил в село Козаревец
празници като Ергенска сватба и Коледуване. По нейни сценарии
са реализирани редица
празници на местната
общност, свързани с годишнини на организации, фирми, землячески
и родови срещи, фолклорни, исторически и
национални чествания,
концерти, рецитали и
много други.
Андреева издирва и систематизира
информация за градинарството в
село Козаревец, проучва
родови фамилии, традиционни обичаи и ритуали,
води Летописната книга

на читалището, събира
и подрежда етнографска
сбирка от бита на местната общност, намираща
се в експозиционна зала
на читалището. Подпомага
административно
и организационно работата на пенсионерския
клуб, Ловно-рибарската
дружинка,
Конярското
дружество и футболен
клуб „Спортист“ при реализация на чествания,
празници, годишнини.
Работата й в областта
на културата и запазване на традициите на
местната общност е обществено призната не
само от организации и
дружества,
самодейни
състави и неправителствени организации, но
и от всички козаревчани.
Като секретар на читалище „Земеделец – 1899”
вече почти 20 години се
грижи за запазването
на културните и духовни
ценности, за утвърждаване на културната институция и действащите
колективи и състави на
културното национално
поприще.

ЗА ПРИНОС В СПОРТА
влезе в категорията и да
може да се състезава.
За първото състезание,
когато печели първата си
титла през 2019-та, ентусиазираният 16-годишен
тогава младеж, прелетява 1200 км от Виена, за
да се завърне в родината ни и да участва в
държавната надпревара.
Впоследствие самоукият
състезател печели три
златни отличия.
В своята спортна кариера Ростислав има общо
осем златни, седем сребърни и три бронзови
медала. Най-големите му
успехи са трите златни
шампионски титли и една

РОСТИСЛАВ РУСЧЕВ

– спечелена през последната година шампионска
титла от Световно първенство за мъже до 90
кг, откъдето е бронзов
медалист. Като малък
Ростислав е тренирал и
плуване и таекуондо и
тези спортове също много са му помогнали да се
развие като спортист. Те
са го научили на самодисциплина, спомогнали
са за концентрацията му,
без което едва ли е щял
да стане шампион.
Всички тези успехи на
младия талантлив спортист са достойни за обществено признание и
са гордост за малката ни
Община Лясковец, в която израстват талантливи
и борбени млади хора,
със силен дух и амбиция
за победа.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ЛЯСКОВЕЦ

ДОСТОЙНИТЕ ЛЯСКОВЧАНИ ЗА 2022 Г.

С ГОДИШНА НАГРАДА (почетен знак и диплом) за
заслуги към Община Лясковец в областта на здравеопазването се удостоява ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА
МОМЪКОВА – ДИРЕКТОР
НА ДЕТСКА ЯСЛА „МИР“,
ГР. ЛЯСКОВЕЦ
Даниела Момъкова е родена в гр. Г. Оряховица.
Основно и средно образование завършва в
ЕСПУ „Максим Райкович“
гр. Лясковец, а през 1990
година - полувисш медицински институт във В.
Търново със специалност
„Детска медицинска сестра“. През 2003 година
във
Великотърновския
университет „Св. св. Кирил и Методий“ придобива
специалност
„Социални
дейности“, а през 2005-та
– магистратура по психология. През 2011 година
придобива
магистърска
степен в Медицински университет гр. Плевен, специалност „Управление на
здравни грижи и преподавател по учебна практика в
медицински университет“.
Танцьори и певци от Лясковска община се включиха
в единадесетото издание
на Националния фолклорен
фестивал „Насред мегдана
в Арбанаси“. Възпитаниците на Павлина Кълчишкова
от танцов състав „Лудо младо“ към НЧ „Напредък-1870“
участваха с танци и обичай.
Те представиха „Буенек“, „На
Хорището“, „Детско веселие“
и Добруджански танц, в който
се описва жътва. В категория
„Танцово изкуство“ нашите
момичета и момчета грабнаха трета награда. Младежите
пък за жътварския обичай си
спечелиха от почетното жури
овации и втора награда за
представянето на автентичен
фолклор. В раздел „Певческо
изкуство“ името на община Лясковец във фестивала

прославят малките певици от
Драгижево. С трета награда за изпълнения в обработен фолклор и също парична
премия, плакет и диплом се
сдоби за колективното си изпълнение Детска фолклорна
група „Китчица“, ръководена
от Стефан Желязков. Мелиса
Ахмедова и Ванеса Генова от
читалище „Развитие-1894“ в
Драгижево спечелиха трета
награда в групата изпълнители на народна музика при
13-18-годишните.

ЗА ПРИНОС В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

От 1990 г. до 2008 г. работи
като медицинска сестра в
МБАЛ „Св. Иван Рилски“
гр. Г. Оряховица. От ноември месец 2008 г. до сега
е директор на детска ясла
„Мир“ в гр. Лясковец. Като
ръководител на детското
заведение Момъкова, заедно с персонала на яслата, осигурява условия
за ранно детско развитие
чрез добро възпитание,
образование и обучение
на децата. Доказателство
за високия професионализъм на персонала и директора е увеличаващият се
брой на децата, посещаващи яслата, въпреки всеобщата демографска криза.
Скромност, отзивчивост,
отдаденост, милосърдие
са качества, които помагат на Даниела Момъкова
да е добър ръководител,
осигуряващ оптимални условия за работа в детското заведение.

ЗА ПРИНОС В ОБРАЗОВАНИЕТО
ЕВГЕНИЯ КОЕВА

ДАНИЕЛА МОМЪКОВА

НАШИ ТАНЦЬОРИ И ПЕВЦИ С КУП
НАГРАДИ ОТ ФЕСТИВАЛИ

Балерините ни също завоюваха куп престижни награди.
В Доходното здание в Русе се
проведе XV издание на Международния танцов фестивал
„Танцуваща река“. Балетна
школа „Ритъм“ при читалище „Напредък-1870“ град
Лясковец, с художествен ръководител Валя Атанасова и
репетитор Габриела Карчева
обра наградите на фестивала,
като от осем представени изпълнения, заслужи награди за
пет от танците си. Общо наградите им са шест купи – две
златни, две сребърни и една
бронзова, както и Специална
награда от фестивала - купа и
диплом за класически балет.

Областният конкурс за
ученическа рисунка под
надслов
„Фолклорните
традиции в моя роден
край“ досега има четири
издания и е събрал общо
520 творби.
Тази година децата от
областта представиха за
оценка в общинска администрация Лясковец 88
рисунки. Участващите в
съревнованието рисунки
бяха разпределени в три
възрастови групи.
Получените в Общината
творби бяха от общо седем населени места на
Великотърновска област
– от Лясковец, Горна Оряховица, Полски Тръмбеш,
В. Търново, Дебелец, Драганово, Раданово.
Участвалите в конкурса
творби бяха събрани и
експонирани в богата изложба. Тя бе открита в лясковското читалище, като
приветствия към наградените художници и техните
ръководители отправиха
кметът на Община Лясковец д-р Ивелина Гецова
и заместник-областният
управител доц. д-р Соня
Будева. Те връчиха найпрестижните награди от
съревнованието - Специалната награда на кмета

и Специалната награда на
областния управител. Тези
най-високи отличия заслужиха десетокласничката
Велислава Ботева и абитуриентката Никол Митева
– и двете възпитанички на
търновската ПГСАГ „Ангел
Попов“.
Първо място в група І-ІV
клас зае третокласничката
Елена Владимирова от ОУ
„Ив. Вазов“ - Г. Оряховица.
Второ място си поделят
второкласничката Ивайла
Динева от В. Търново и първокласникът от лясковското СУ „М. Райкович” Виктор
Козлев. Третото място е
също за двама художници –
четвъртокласниците Никол
Георгиева и Косара Христова от СУ „Цанко Церковски“, Полски Тръмбеш.
Три поощрителни награди
присъди журито за София
Шабаркова, Мартина Крачунова и за най-малкия
участник в конкурса – 6-годишната Паула Иванова.
Във втора възрастова група първа е Елица Борисова – шестокласничка от
Полски Тръмбеш, а второ
място си поделиха петокласници от лясковската
гимназия „Максим Райкович“ – Марин Кушев и Виктория Георгиева. С трето

С ГОДИШНА НАГРАДА
(почетен знак и диплом)
за заслуги към Община
Лясковец в областта на
образованието се удостоява ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА КОЕВА, СТАРШИ
УЧИТЕЛ
В
НАЧАЛНО
УЧИЛИЩЕ „ЦАНИ ГИНЧЕВ“, ГР. ЛЯСКОВЕЦ.
Евгения Коева завършва
през 1983 година полувисше образование в Институт за начални учители „Д-р Петър Берон“, гр.
Шумен, а през 1991 година – висше образование
във ВТУ „Св. св. Кирил
и Методий“ и придобива
образователно-квалификационна степен „Магистър“ по начална училищна педагогика.
Професионалният й път
започва през 1983 година в ОУ „Отец Паисий“, с.
Сушица. От 1984 до 1986
г. работи в ОУ „Иван Вазов“, с. Добри дял, след
което постъпва на работа в НУ „Цани Гинчев“,
гр. Лясковец, в което
работи и към момента.
През трудовия си стаж
Коева е била класен ръководител на повече от
10 випуска. През годините тя се е доказала
като учител, който може
отлично да планира, организира и провежда
образователно-възпитателния процес. Подпомага в тези дейности и новопостъпили учители в
училището, както и сту-

денти-стажанти от ВТУ. В
работата си прилага интерактивни методи и подходи, съобразени с индивидуалните потребности
на учениците. Въвежда
иновативни практики и
ефективно използва дигиталните
технологии,
свързани с повишаване
качеството на образование.
Евгения Коева повече от
10 години е секретар на
Екипа за ключови знания, умения и компетентности в начален етап на
основното образование
в НУ „Цани Гинчев“. Тя
създава условия за стимулиране
творческите
изяви на учениците, ориентиране към толерантност, сътрудничество и
взаимопомощ. Работи за
подкрепа на личностното
развитие на учениците,
за изграждане на позитивен
организационен
климат и дисциплина, за
развитие на училищната
общност. Отлично работи
както с ученици с изявени дарби, така и с такива със специални образователни потребности.
Десетки са нейните възпитаници, заели призови
места в регионални, национални и международни състезания и конкурси. Включва се активно
в разработването и реализирането на проекти и
непрекъснато повишава
квалификацията си.

20 НАГРАДИ БЯХА
РАЗДАДЕНИ В КОНКУРС
ЗА УЧЕНИЧЕСКА РИСУНКА
място отново са двама
ученика от лясковското
училище – Стела Колева
от VI и Василена Царкова
от V клас. Поощренията
в групата са за Никол Ефтимова и Елица Гайдарова – петокласнички от СУ
„М. Райкович“. При найголемите ученици от ІX
- XІІ клас всички призови

места бяха присъдени на
ученици от ПГСАГ „Ангел
Попов”, В. Търново. Найкрасивата картина е на
десетокласничката АнаМария Недялкова, втора в
класирането е Борислава
Николова, също в X клас,
а на трета позиция се нареди Виктория Костова,
завършваща XII клас.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ЛЯСКОВЕЦ

ГОДИШНА УЧЕНИЧЕСКА НАГРАДА 2022 Г.

За празника на града – Петровден, Община Лясковец присъжда Общинска ученическа награда, която получават най-добрите ученици в общината за своите
постижения. Наградата печелят онези ученици от 1 до 12 клас, които са представили на най-високо ниво своите училища и Община Лясковец в различни
състезания, конкурси, олимпиади и фестивали през настоящата учебна година. Основна цел на наградата е насърчаване на творческите заложби и потребностите на деца с изявени дарби. Комисия разглежда внесените предложения за удостояване с наградата и взема решение на кого да бъде присъдена.
Годишната награда се присъжда в четири области - български език и литература, науки, изкуства и спорт. Годишната награда се връчва лично от кмета
на Община Лясковец и материалният й израз е грамота и парично поощрение. Вече десет поредни години отличените ученици получават наградите си по
време на тържествената церемония, на която се удостояват и почетните и заслужилите граждани на Община Лясковец в самия празничен 29 юни. Тази
година носителите на Годишната ученическа награда са единадесет.

ЙОАНА
ДИМИТРОВА
ДИМИТРОВА
носител на годишната
награда за постижения в
област „Български език и
литература”. Получава награда за ПЪРВО МЯСТО в

тази област. Ученичката е
шестокласник от СУ „Максим Райкович“ и е възпитаник на учителя Анелия
Цонева. Годишната ученическа награда получава
за отличните си езикови и
литературни компетентности, доказани в областната
олимпиада на Регионалното управление на образованието – В. Търново. При
участието си в Областен
кръг на олимпиадата по
български език и литература тя печели трето място.
Резултатът й е престижен
и я отличава като трета по
знания по роден език и литература сред връстниците й от училищата в област
Велико Търново.

МАРИЯ
ЯВОРОВА
ПАНГЕЛОВА
носител на годишната награда за постижения в
област „Български език
и литература”. Получава
награда за ВТОРО МЯСТО в тази област. Мария
Пангелова е третокласник
на СУ „Максим Райкович“.
От есенен, зимен и финален кръг на „Многознайко“
момичето има завоювани
три златни медала. В надпреварите „Млад математик“ също е почти толкова
добра – два златни и един
сребърен медал. Има показани добри резултати и от

състезания по английски
език и родинознание. Завършва трети клас с отличен успех. Рисува, танцува,
свири на пиано и участва в
мажоретния състав на училището.

ЛАЗАРА
МЕТОДИЕВА
ПЕТКОВА
носител на годишната
награда за постижения в

област „Български език
и литература”. Получава
награда за ВТОРО МЯСТО
в тази област. Ученичката
учи в СУ „Максим Райкович”. Първокласничката от
малка проявява интерес
към математика, танци и
изкуство, но най-добри
са познанията й по родна
реч. В състезанията на
„Многознайко“ в раздел
„Родна реч“ участва в три
кръга и печели три златни
медала през учебната година. Годишната ученическа награда й се присъжда
за спечелените награди в
ученически надпревари по
роден език.

ДИМИТЪР
ГЕНЧЕВ
ГЕНЧЕВ
носител на годишната награда за постижения в област „Български език и литература”. Получава награда
за ВТОРО МЯСТО в тази
област. Ученикът завършва
трети клас на СУ „Максим
Райкович“ с отличен успех.
Той получава Общинската
ученическа награда заради високите си постижения
през учебната година в областта на българския език
и литературата, но също е
с добри резултати и в съревнованията по английски
и математика. В трите кръга на състезанието „Родна
реч“ има три златни медала.

Сребърен медалист е на финалното състезание по математика и бронзов - на финала по английски език. Има
призови отличия и от „Млад
родолюбец“ и от конкурс за
автентична сурвакница.

ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ
ДИМИТРОВ
носител на годишната награда за постижения в област
„Науки”. Получава годишна
ученическа награда за ПЪРВО МЯСТО в тази област.
Ученикът е в първи клас и е

един от най-малките носители на кметската награда
за ученически постижения
през тази учебна година. Завършва първи клас в СУ „М.
Райкович“ с отличен успех.
Получава наградата заради
успешното си представяне в
състезанията по математика. Три първи места печели
в трите кръга на надпреварата „Млад математик“
– златни медали и грамоти
от есенен, зимен и финален
кръг. С два златни медала
е и от училищните надпревари на съревнованията по
родна реч и изобразително
изкуство. Включва се и в извънкласни инициативи, проявява интерес към различни
мероприятия и прилага творческо мислене.

ЕМИЛ
ПАВЛИНОВ
ХРИСТОВ
носител на годишната
награда за постижения в
област „Науки”. Получава
годишна ученическа награда за ПЪРВО МЯСТО
в тази област. Емил Христов е възпитаник на СУ
„Максим Райкович”, учи в
класа на Стефка Обрешкова. Третокласникът е с
постигнати високи резултати от престижни математически състезания и
отлично владее английски
език. Със златни медали
е от състезанието „Многознайко“ и достига до
финал като се класира
на първо място в раздел
„Млад математик“. В същото съревнование, но в
раздел „Аз зная англий-

ски език“ е със завоюван
сребърен медал на финалния кръг в надпреварата.
Завършва учебната година с пълно отличие. През
свободното си време чете
енциклопедична литература и обича да решава
задачи.

БОРИЛ
БОРИСОВ
САВОВ
носител на годишната награда за постижения в
област „Науки”. Получава
годишна ученическа на-

града за ПЪРВО МЯСТО
в тази област. Борил Борисов е отличен ученик и
завършва през тази учебна година първи клас в НУ
„Цани Гинчев“. Ученикът
отлично се представя в областта на науката и участва в различни инициативи с
учебно-познавателна цел.
Най-престижни са наградите му от националното
съревнование „Моята родина“, в което печели злато
на втори кръг и достига до
финал. В последния кръг на
осмото издание на надпреварата, организирана от
Педагогическа асоциация
„Образование без граници“, малкият Борил печели
Сертификат за почетното
второ място.

ТЕОДОРА
ПЛАМЕНОВА
АНТОНОВА
носител на годишната награда за постижения в област „Изкуства“. Получава
награда за ВТОРО МЯСТО
в тази област. Момичето е
възпитаничка на СУ „М. Райкович”. Ученичка в IV клас, с
класен ръководител Кремена
Тотева. Изявява се в много области, но Годишната
ученическа награда заслу-

ВИКТОР
ПЕТРОВ
ЛАЗАРОВ
носител на годишната награда
за постижения в област „Изкуства“. Получава награда за
ПЪРВО МЯСТО в тази област.
Виктор е ученик, завършващ
І клас на НУ „Цани Гинчев” и

вече има много спечелени
награди в областта на изобразителното изкуство. Още
преди да стане първокласник,
се включва с рисунки в национални конкурси, а заедно с родителите си участва в изложба в град Чункин, Република
Китай, където е роден и живее
няколко години. През настоящата учебна година печели
първо място в надпревара на
национално ниво, посветена на Рождество Христово,
с първо място е и от конкурс
„Детство мое вълшебно“, както и със специална награда от
конкурса „Приказният свят на
природата“. След проведен
конкурс, рисунка на малкия
Виктор е поместена на страниците на списание National
Gеographic kids в брой от месец април тази година.

ВЕЛИНА
СВЕТЛОМИРОВА
СТОЯНОВА
носител на годишната награда за постижения в област
„Спорт“. Получава годишна
ученическа награда за ПЪРВО МЯСТО в тази област.
Велина е в трети клас и учи
в НУ „Цани Гинчев”. Тренира спортна акробатика в СК
„Локомотив“, Г. Оряховица
още от петгодишна. Има
куп медали от различни първенства по акробатика през
годините. През настоящата
учебна година има завоювано
трето място и става бронзов
медалист в няколко дисциплини на Държавния индивидуален шампионат в Сливен
„Млад акробат“, организиран
от Българска федерация по

спортна акробатика.
Освен като спортист, Велина
се изявява и в състезанията
на „Многознайко“ – има златни медали по английски език
и по родна реч от зимните
кръгове на надпреварите в
рамките на настоящата учебна година.

ВИКТОР
ЛЪЧЕЗАРОВ
КОЗЛЕВ
носител на годишната награда за постижения в област
„Изкуство“. Получава награда за ВТОРО МЯСТО в тази
област. Виктор е ученик от
СУ „Максим Райкович“. И той

е един от най-малките наградени тази година ученици.
Завършва първи клас, с класен ръководител София Илиева. Първата година от ученическия си живот завършва
с отличен успех. Проявява
интерес към изкуствата и
печели награди от съревнования и конкурси за рисунка.
В националното състезание „Многознайко“ в раздел
„Млад художник“ Виктор печели два златни медала за
отличното си представяне
и показани художествени
умения. И от есенния, и от
зимния кръг е с първи места.
Един от най-малките участници е и в Областния конкурс за ученическа рисунка
„Фолклорните традиции в
моя роден край“, където печели почетното второ място.

жи за постиженията си през
настоящата учебна година в
областта на изобразителното
изкуство.
Най-голямото постижение на
Теодора е успешното й представяне в националното състезание по компютърно моделиране. В него тя достойно
представя училището и община Лясковец, като се класира
и в трите му кръга – общински, областен и национален.
В първия и втория е с първи

места, а на финалния получава грамота и предметни награди. В състезанието „Млад
художник“ от втория му кръг
е с първо място и златен медал, а сребро си спечелва в
третия кръг на надпреварата.
Нашата ученичка се нарежда
на достойно второ място и
във финалния кръг на математическите надпревари на
„Многознайко“, с бронзово
отличие е и в раздел „Родна
реч“ на втори кръг.

