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ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

В община Лясковец гостоприемно отво-
риха врати шест общински училища - три в
града и тези в селата Козаревец, Джулюни-
ца и Добри дял. На 15 септември в община-
та прага на родните училищапрекрачиха об-
що 951 ученика. За пръв път в класните
стаи влязоха 96 деца, 49 от които са първок-
ласници в най-голямото училище - СОУ „М.
Райкович”, а най-малко - само трима са
първолаците в Добри дял. Всички ученици
в общинските училища са разпределени в
общо 50 паралелки, 10 деца влязоха в под-
готвителен клас. Статистиката сочи, че за
разлика от миналата учебна година обуча-
ващите се са намалели с 29 и са закрити 4

паралелки - съответно три в
ОУ ”Иван Вазов” Добри дял и
една в джулюнското ОУ “П. Р.
Славейков”.

Общината ще дофинанси-
ра три училища през тази
учебна година - а именно тези
в селата в Добри дял, Козаре-
вец и Джулюница. Средства-
та, които ще трябва да се от-
пуснат от общинския бюджет
до края на 2009 г. са 27 362лв.

В първия учебен ден обе-

щание за помощ даде и присъствалия като

официален гост на тържествата депутат от
ГЕРБ Христо Христов. Заедно с д-р Гецова,
той и зам. областният управител Изабела
Чорбаджиева приветстваха учениците от
СОУ “Максим Райкович” и по-малките деца
от начален курс в училище “НиколаКозлев”.
Във всички общински училища звуча химна
на България, издигнато бе знамето и бе да-
ден старт на новата учебна година.

Най-вълнуващ бе празника за първола-
ците. Освен че бяха посрещ-
нати от своите първи учители
с много грижа, любов и вни-

мание, те полу-
чиха и първият
си подарък от
кмета на общи-
ната - пъстри
книжки с пис-
мено посла-
ние от д-р Гецо-
ва.

В НУ “Нико-
лаКозлев” кме-
тицата и офи-
циалните гос-
ти заедно с уче-
ниците, учите-
лите и родите-
ли засадиха
дръвчета в двора на учили-
щето. Така след тържестве-
ното откриване и стартиране-

то на учебната година, бе обявен пък фи-

налът на еднодобро начинание - със засаж-
дането на 11-те брезички в училищния
двор, бе завършен проектът, по който деца,
учители и родители работиха през послед-
ните тримесеца. В резултат на изпълнение-
то на проекта бе почистен и облагороден ра-
йонът на училището - бе озеленена площта
около спортната площадка, бяха монтира-
ни пейки и кошчета за отпадъци, а засажда-
нето на дръвчетата бе последният етап от

изпълнението на екологичната задача, коя-
то без доброволния ученически, родител-
ски и учителски труд, нямаше да бъде увен-
чана с успех.

,
,

УЧИЛИЩАТА В ЛЯСКОВСКА ОБЩИНА ОТВОРИХА ВРАТИ

След продължително двегодишно от-
съствие в България това лято се завърна
гордостта на селоДжулюницаиобщинаЛяс-
ковец, гордостта на България - известния в
цял свят наш сумист Калоян Махлянов - Ко-
тоошу.

При срещата му с Президента на Репуб-
лика България Георги Първанов, се състоя
официален приемвПрезидентството, къде-
то джулюнският спортист получи от държав-
ния глава най-високото държавно отличие -
орден “Стара планина” - първа степен за за-
слугите си в укрепване и развитие на бълга-
ро-японските дипломатически отношения.
На церемонията присъстваха родителите
на Калоян - Цеца и Стефан Махлянови,
кметът на общинаЛясковец д-рИвелина Ге-
цова, кметът на село Джулюница Янко
Янков и годеницата наКотоошу -Асако.

Калоян се завърна в родината си с пре-
стижното второ място от класическия тур-
нир по сумо, провел се в Нагоя. След като
приключи турнира вЯпония, заедно със сво-
ята годеницаАсакоАндоджулюнският испо-
лин се прибра за няколко дни в страната.
Съвсем малко не достигна на нашето мом-
че в борбата за Купата на японския Импера-
тор. Преди малко повече от година обаче,
точно на 24 май, на най-българския праз-
ник, Калоян завоюва купата на Императора
и товаму донесе славата на голямшампион
- първият европеец, докоснал се до този
приз. Успехите на Котоошу в сумото станаха
повод за учредяване от българското прави-
телство на купата "Златна българска роза",
която се връчва от посланика на България в
Япония на победителите в сумо-турнирите
в Токио. Купата Котоошу получи при победа-
та си в турнира презмай2008 година.Наред
със спортната си дейност КалоянМахлянов
участва активно в медийни прояви и в ини-
циативи на българското посолство в Токио
за представяне на страната ни в Япония.

Благодарение на неговите успехи
в сумото, в последните години стра-
ната ни стана още по-известна
сред японците. Може да се каже,
че Котоошу е един от символите на
българското присъствие в Япония
и е допринесъл за отпускането на
безвъзмездни помощи от японско-
то правителство за обекти в род-
ния му край - каквото бе дарението
от 120 хил. лв. за обновяването на
сградата надетската градина в род-
нотому село -Джулюница.

След като получи от Президен-
та голямата награда, Калоян Мах-
лянов пристигна в Джулюница,
където цялото село го чакаше като
герой. Неговите близки, приятели,
почитатели, бяха устроили пищно

тържество, което се състоя в обновената
детска градина „Сладкопойна чучулига”.
Там децата го посрещнаха по стар българ-
ски обичай с пита и сол, с „Моя страна, моя
Българийо” и със сърдечна признателност
за приноса му в изграждането на красивата
и уютнадетска градина.

Поздравленияи подаръципо повод удос-
тояването му с орден „Стара планина” му
поднесоха кмета на общината д-р Гецова и
кмета на кметство Джулюница. Д-р Гецова в
поздравителното си слово каза, че „награ-
дата, която Калоян завоюва е гордост за
всички жители на община Лясковец” и под-
насяйкиму плакет със знака на града, му по-
жела винаги да си спомня заЛясковецирод-
натаДжулюница. “Да се научи да готви вкус-
ни български гозби за Калоян и много деца”
пожела на Асако директорката на детската
забавачница Й. Бонева, връчвайки й своя
подарък - пръстен гювеч.

При обиколката по улиците на Джулюни-
ца Калоян се срещна с жителите на селото.
Трогателен бе моментът от разходката по
родна земя, в който исполина се приведе
надинвалидната количка наДиянДойчинов
идаринаболнотомомче200лв.

След краткото си гостуване у дома, Кало-
ян и Асако отпътуваха на обиколка в Бълга-
рия. Той каза, че ще се постарае да покаже
на своята избраница, колкото се може пове-
че красиви кътчета. При първото си кратко
посещение преди две години за сватбата на
по-големия брат на Котоошу, Асако е поже-
лала да види Черноморието ни. С престоя
си в морската столица влюбената двойка
съчета полезното с приятното. Така на прак-
тика Калоян изпълни желанието на годени-
цата си да почива на брега на Черно море, и
в същото време изпълни една своя цел. На-
шият шампион се срещна и наблюдава във
Варна млади сумисти от националния от-
бор, които искат да се пробват вЯпония.

КОТООШУ ПОЛУЧИ ОРДЕН “СТАРА ПЛАНИНА”

На 5 август 2009 г. Община Лясковец
подписа договор за изпълнение на проект
№ BG0024 „Укрепване на капацитета на
Община Лясковец за модерно, ефикасно и
прозрачно местно самоуправление” с Ми-
нистерство на финансите, като Национал-
но координационно звено по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо
пространство, с финансовата подкрепа на
Исландия, ЛихтенщайниНорвегия.

Общата стойност на проекта е в размер
на 309 711 евро, от които размера на пред-
оставената безвъзмездна помощ е 263 хи-
ляди евро. Проектът ще бъде реализиран в
срок от 12 месеца, като партньор по него е
Областна администрация Велико Търново.
Освен оценка на проектите вМинистерство
на финансите, община Лясковец бе подло-
жена на независим одит от офиса на Фи-
нансовиямеханизъмвБрюксел предида по-
лучи окончателно одобрение на проекта.

Проектът „Укрепване на капацитета на
Община Лясковец за модерно, ефикасно и
прозрачно местно самоуправление” пред-
вижда подобряване на административното
обслужване на гражданите ибизнеса, пред-
оставяне по електронен път на качествени
и достъпни услуги, както и повишаване про-
зрачността на процеса при вземане на ре-
шения на местно ниво. Предвижда се заку-
пуване на нова компютърна и комуникаци-
онна техника, която да съдейства за подо-
бряване дейността на общинска админис-
трация.

Важен компонент на проекта е свързан с
подобряване работата на Общински съвет
Лясковец, като в рамките на тази дейност
се предвижда реконструкция и модерниза-
ция на залата на Общински съвет, подмяна

на обзавежда-
нето и оборуд-
ването, въвеж-
дане на систе-
ма за елек-
тронно гласу-
ване и подо-
бряване до-
стъпа до ин-
формация за работата на общинските
съветници.

В рамките на проекта се предвижда
създаването на 5 информационни центъра
в населените места на общината - селата
Джулюница, Добри дял, Козаревец, Драги-
жево иМерданя, къдетоще бъде изградена
информационна среда за дистанционно
предоставяне на административни услуги
на населението. По този начин хората ще
спестят време и средства и ще могат да по-
лучават на място услуги, предоставяни от
общинската администрация, без да се нала-
га да пътуват до общинския център за полу-
чаването на единдокумент.

Проектът наОбщинаЛясковец за укреп-
ване на капацитета на общината за модер-
но, ефикасно и прозрачно местно самоуп-
равление, е сред малкото одобрени проек-
ти от общо 264 подадени такива по Финан-
совия Механизъм на Европейското иконо-
мическо пространство. Това е единствени-
ят проект от област Велико Търново, одоб-
рен за финансиране по приоритетна ос 2 -
„Развитие на човешките ресурси посре-
дствомнасърчаване на образованието и об-
учението и укрепване на капацитета намес-
тните власти и техните администрации в
сферата на административните и публич-
ните услуги”.

Община Лясковец подписа договор за финансиране на проект за
създаване на електронна община и електронен общински съвет

по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Наскоро в едно от съставните на общи-
на Лясковец села избухна пожар, който
бързо прерасна в огнен ад.Огънят възниква
в Джулюница в къща на ул. “Цар Освободи-
тел” №3, която е собственост на Пламен
Стоянов Йорданов. Причина за пожара ста-
ва Тодор Христов Киров, който през нощта е
оставил без наблюдение запалена свещ в
сградата. Сигнал за пожара е подаден от
кмета на селото Янко Янков и бързо на мяс-
тото на произшествието пристига един про-
тивопожарен автомобил с четирима пожар-
никари. Служителите на “Пожарна безопас-
ност” бързо локализират и загасят огъня.
Въпреки своевременната намеса на специ-

алистите, преди те да пристигнат двама
младежи се включват в гасенето и успяват
да евакуират неволния причинител на огне-
ната стихия. Спасителите се оказват две
момчета, които са само на 18 години - Доб-
рин Красимиров Костов и Станислав Рад-
ков Махлянов. Без колебание младите хора
влизат в горящата сграда и с вода от съсед-
ната къща започват първоначалното гасе-
не.

Подумите на служителина “Пожарнабе-
зопасност”, момчетата са спасилиТодорКи-
ров от сигурна смърт. Смелата им постъпка
е достойна за похвала - с риск за свояживот,
те успяват да спасят друг човешкиживот.

ОСЕМНАДЕСЕТГОДИШНИ МЛАДЕЖИ СПАСИХА ЧОВЕК ОТ ПОЖАР
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Издава Община Лясковец
разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

Директорите на лясков-
ските детски градини бяха на
тридневно обучение, което се
проведе в Националния ин-
ститут за обучение на дирек-
тори в Банкя. Това бе първото
им участие в такова обуче-
ние. То бе за кадри само от ве-
ликотърновска област и тема-
та бе “Делегиран бюджет в
детската градина”. С въпро-
сите по този проблем ги за-
позна лектор от Софийския
университет доц. Славка Не-
нова. Друг важен въпрос, кой-
то обсъждаха лясковските
детски специалисти, заедно
със своите колеги от област-
та, бе „Модели на педагоги-
ческо взаимодействие „Семейство - детска
градина”.

По думите на лясковските директори об-
учението е било особено ползотворно за
тях, тъй като по времена учебния курс са об-
менени опит, идеи и впечатления, а софий-
ските преподаватели са им били от голяма
полза за обогатяване на педагогическите

импознания, особено с практическите заня-
тия, които са провели.

Директорките на детските градини из-
казват благодарност на общинското ръко-
водство за предоставената им възможност
да участват в семинара. Тази възможност
им се дава за пръв път и те ясно са осъзна-
ли колко голямаеползата.

Последното за тази година издание на
Кулинарния фестивал ”Пъстра трапеза на
гости намоя град“ събра вСофия на 10 сеп-
тември призьори от цялата страна. Фести-
валът се провежда всяка година и през тази
едно от десетте селища-участници в него
беше Джулюница. Преди два месеца, кога-
то се състоя надпреваратамежду нашимес-
тни кулинари, журито излъчи победители,
които трябваше да се представят на по-
високо национално ниво. Кулинарниятфес-
тивал има за цел да събира уникални реги-
онални рецепти, които да представя в свои-
те издания и по този начин да съхранява и
развива Българското кулинарно насле-
дство. Благодарение на състоялия се вДжу-
люница кулинарен празник, гозби и рецеп-
ти на домакини от лясковско бяха вписани
във фонда на българското кулинарно из-
куство.

Община Лясковец в София бе предста-
вена от отличилите семайсторки от състав-

ните на общината села. Достойно класира-
лите се през месец юни в село Джулюница
кулинари с награди за автентична рецепта,
визия, уникална рецепта и десерт бяха в
столицата за заключителния етап на фес-
тивала и получиха първо място за най-
добре аранжиранщанд на местни гозби. Те
подредиха в етно-стилщанд сместни ястия
от рецептите на нашите баби. Добридял-
чанките Пенка Ненова, Пенка Пенева и
Атанаска Куруджикова се представиха със
своите гозби - “Втасала сладка баница”, “Ка-
чамак с маджун” и “Сватбарска питка с пи-
ленца”.Марийка Катърова отДрагижево по-
каза на гостите на фестивала специалната
“Каша от гроздовашира”, а две козаревчан-
ки участваха с повече от едно ястие - Стеф-
ка Янакиева със своите “Комбаста”, ”Боб
чорба” и “Питка”, а Анка Смилкова със
“Сърми с киселец” и “Баница с праз”.

Придружени от кмета на Джулюница
Янко Янков, шестте майсторки на лясков-

ската кулинария представиха община Ляс-
ковец достойно и се завърнаха заредени с
много приятни емоцииот пъстротата ибога-
тството на традиционните български ястия.
За отличното си представяне получиха гра-
моти и признанието нажурито за най-добра
етно-визия в подреждането на кулинарния
щанднаобщинаЛясковец.

Американката е за пръв път в България.
През месец май тази година в нашата стра-
на пристигнаха шестдесет и двама амери-
кански доброволци, които бяха разпреде-
лени да работят предимно в малки или сла-
бо развити общини. В момента в България
работят 126 доброволци отСАЩв областта
на образованието, местното и младежко
развитие. Доброволците от Корпуса на ми-
ра живеят като обикновените хора в Бълга-
рия, интегрират се в българските общнос-
ти, допринасят за развитието им и изграж-
дат разбирателство и дълготрайни връзки и
приятелства.

В община Лясковец Триша ще препода-
ва английски език, ще работи с неправите-
лствените организации, със социалните и
културни институции, с училищата,щепома-
га с каквото е по силите й при разработване-
то на устойчиви местни проекти, ще споде-

ДИРЕКТОРИ ОТ ЛЯСКОВЕЦ УЧАСТВАХА В ОБУЧЕНИЕ В БАНКЯ

ДОБРОВОЛКА ОТ КОРПУСА НА МИРА РАБОТИ В ЛЯСКОВЕЦ

В първата седмица на август Екопак
България зарадва възпитатели и малчугани
от ЦДГ “Славейче” в Лясковец с екопо-
дарък. Благотворителният жест, който на-
правифирмата е за нуждите намалките оби-
тателии подумите на представител на “Еко-
пак България” - АД г-н Георги Димитров е
подарък от сърце, за да направят деца и
възрастниБългария по-чиста и по-красива.

Получени са девет броя пластмасови
контейнери с обем 45 литра за разделно
събиране на отпадъците от опаковки - това
сподели директорът на детското заведение
Елка Йорданова. Тя каза още, че всички те
са вече разположени в двора на детската
градина и ще бъдат от голяма полза за тях,
защото в парковото пространство и по дет-
ските площадки на най-новата забавачница
вЛясковец, такивадомомента не е имало.

“Дарението ще благоприятства възпита-
телния процес на подрастващото поколе-
ние, с него децата ни ще растат по-здрави и
по-щастливи” - това написа г-жа Йорданова
в благодарственото писмо, което изпрати в
знак на признателност къмдарителите.

Само две седмици по-късно, Екопак от-
ново направидарение зажителите на общи-

на Лясковец. В рамките на националната
кампания „Бъди модерен! Събирай раздел-
но!” представители на екофирмата разда-
доха налясковчанибезплатнидомашни кон-
тейнери. Инициативата обхваща около 50
000 домакинства в 100 български общини и
една от тях бе нашата. На гражданите

общо 170 домашни контейнера.
“Идеята за създаването на домашния кон-
тейнер възникна след провеждането на на-
ционално представително проучване за на-
гласите на хората към разделното събира-
не на опаковки. Проучването показа, че като
основна причина да не разделят отпадъци-
те, хората изтъкват липсата на условия да
го правят вкъщи. Затова Екопак дарява кон-
тейнер, който да даде на хората реалната
възможност и удобство да прилагат раздел-
но събиране на опаковките ощеудома. Кон-
тейнерът е с три секции: за хартиени и кар-
тонени опаковки, за пластмасови и метални
отпадъци и трета - за стъклени бутилки и
буркани. Той е компактен, за да не заема го-
лямо пространство и е конструиран така, че
да бъде удобен за ползване”, това разясни-
ха представителите наЕкопак-България, до-
като раздавахабезплатните си продукти.

бяха
раздадени

ВЛясковец официално от-
вори врати информационен
офис, създаден за нуждите и
осведомеността на граждани-
те. Той бе изграден със сре-
дства от Програмата за раз-
витие на селските райони. Но-
вата придобивка на лясковча-
ни се намира на втория етаж в
сградата набившето кино.

В началото на юни тази го-
дина на официална церемо-
ния в Министерство на земе-
делието и храните бе подпи-
сан договор за получаване на
финансова помощ по Програ-
мата за развитие на селските
райони за изграждане на мес-
тна инициативна група на те-
риторията на общините Лясковец и Стра-
жица. Местната инициативна група се
създава по подходаЛИДЕР катомеханизъм
за мобилизиране и подпомагане развитие-
то на селските райони в местните общнос-
ти. МИГ насърчава селските райони да
търсят нови начини да станат конкурен-
тноспособни, като използват максимално
своите ресурси и дава финансови средства
и възможност местните хора и общините да
развият своите територии. В състава й се
включват представители на местната
власт, бизнеса, неправителствените орга-
низации, професионални сдружения, земе-
делски производителиидруги.

Спечеленият от двете общини проект се
нарича „Придобиване на умения и постига-
не на обществена активност за потенциал-
на местна инициативна група на територия-
та на общините Лясковец и Стражица” и е
на обща стойност 157 638 лева. Той се реа-
лизира за период от 12месеца - отюни 2009
до юни 2010 г. Партньори по проекта са
„Прити 95” ООД Лясковец като представи-
тел на частния сектор и сдружение “Разви-
тие на Гражданското общество” гр. Стражи-
ца. През първите три месеца по проект се
предвиждаше оборудване и функционира-
не на офис, със седалище в град Лясковец,
обучение на местни лидери и представите-
ли на местната общност за идентифицира-
не на ключови приоритети, разработване

на стратегия заместно развитие идр.
Лентата на офиса срязаха кметът на об-

щина Лясковец д-р Ивелина Гецова и зам.
кметът на Стражица Верка Божкова като си
пожелаха успех. Церемонията започна с во-
досвет за здраве и благоденствие, който от-
служи отец Богдан. В следващите два дни
след отваряне на офиса, в рамките на про-
екта се проведе и предвиденото обучение
за придобиване на умения за подготовка на
стратегия за местно развитие и формиране
на екип за нейната подготовка. По проекта
с ъщо е и з въ ршен и с о ц и а л н о -
икономически анализ на територията за
МИГ, идентифицирани са възможностите и
ограниченията пред региона, изготвени са
SWOT-анализи на региона и на двете общи-
ни поотделно. Стартираха контактите и с
унгарски градове, които работят по ЛИДЕР
и ще бъдат домакини на организираното
през октомври учебно пътуване там. Пред-
вижда се също посещение в Унгария за за-
познаване с успешнияопит наСелските пар-
ламенти, участието на НПО и местните са-
моуправляваши се власти и опита по при-
лагане на подхода ЛИДЕР на микроравни-
ще.

При откриването на офиса в Лясковец
бе раздадена специално отпечатаната ин-
формационна брошура „Какво трябва да
знам за подхода „ЛИДЕР” иМИГ „Лясковец -
Стражица”.

EКОПАК НАПРАВИ ДАРЕНИЕ НА ЛЯСКОВСКА ДЕТСКА ГРАДИНА

ОФИС ОТВОРИ ВРАТИ В ЛЯСКОВЕЦ

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ СЕ ПРЕДСТАВИ НА “ПЪСТРА ТРАПЕЗА” В СОФИЯ

ля своя опит и знания. Преди да започне
службата си като доброволец,младата аме-
риканка е преминала десетседмична ин-
тензивна подготовка у нас в обучителен
център във Врачанско. Там е изучавала
български език, история и култура. По думи-
те на Триша, още в началото силно я впе-
чатлила именномноговековната история на
България. За богатото културно и истори-
ческо наследство на страната ни е знаела
ощепредидадойде у нас и това събуждаин-
тереса й към България. Казва, че сама е на-
правила своя избор да бъде тук. От посоче-
ните две алтернативи се е спряла на тази,
защотомного й харесва отзивчивостта и гос-
топриемството на българите, а тя обича да
си общува именно с такива хора. И тъй като
преди да дойде в Лясковец е учила езика ни
и в общи линии го разбира, тя споделя, че
много бързо се е адаптирала в обстановка-
та. За това й помагат нейните колеги, а най-
голяма радост й доставя фактът, че дори на
улицата, в автобуса - навсякъде, където се
налага да отиде, срещалюбезниидобри хо-
ра. Решила е да работи за Корпуса на мира,
защото цялата тази идея да помага, много й
допада. Работата тук й дава възможност да
се запознава всеки ден с нови хора, да опоз-
нава културата и историята на народа ни и
обогатява опита й. Споделя също, че пази
много добър спомен от първата си среща с
лясковските учители.

В откровен разговор с Триша долавяме
какво е и нейното виждане за България като
цяло. Според нея страната ни ще напредне
в своето развитие и в следващите 20 години
ще има шансове да се развие и напълно да
се промени. Макар и с малко, тя е готова да
даде своя принос за всичко това, защотоми-
сията й тук е такава - да работи в полза на
жителите на нашата община. „Аз съм заин-
тересована да работя тук по различни про-
екти и все още се опитвам да разбера в как-
ви насоки мога да бъда полезна - може би в
областта на екологията, здравословното
хранене, спорта и за по-доброто развитие
на младото поколение. А когато разговарям
с по-възрастните лясковчани, разбирам, че
от тях мога да узная повече за историята на
България. Всичко товамиеполезно и емно-
го приятно”, казва американката.

В края
на месец
юли в общи-
наЛясковец
пристигна
американ-
ска добро-
в о л к а о т
Корпуса на
мира, за да
посвети две
години от
живота си
на местното
развитие .
ТришаТеро-
нес е на 34

години, родена е в Ел Дорадо, Канзас и
живее в Бостън. Завършила е универси-
тета „Браянт” в Роуд Айлънд. В страната
си е работила 5 години в управлението на
корпоративнитефинанси на голяма вери-
га магазини за облекло. Докато е живяла
в Бостън е полагала доброволен труд, ка-
то е подпомагала семейства с ниски дохо-
ди, жени в риск и лица в невравностойно
положение.Майката наТришаРитаТеро-
нес е медицинска сестра, а баща и Фре-
дерик Теронес е инженер по професия.
Тришаимадвамабратя и една сестра.

Нашият състав за стари градски песни
се представи успешно на шестия събор
„Еврофолк 2009” в два черноморски града –
Приморско и Лозенец. Най-големият фол-
клоренфестивалнабрега наЧерноморе та-
зи година се състоя през първата десет-
дневка на септември. Със званието маес-
тро се завърна оттам ръководителят на
състава Димитър Русев. Той и музикантът
Йордан Попов получиха също диплом за
достойно представяне и високи художес-
твени отличия, а като цяло колективът бе
удостоен с лауреатско звание, почетна гра-
мота и носител на почетния знак на музи-
калните празници, диплом и препоръка за
достойно представяне на българските на-
родни изкуства в европейския шампионат
пофолклор.

Ръководството на читалище „Напредък-
1870” изказва своята признателност на кме-
та на общинатад-р Гецова за оказаната под-
крепа за участието на състава в престижния
международенфорум.

“БЕЛИ РУЖИ” ПЯХА НА
ЧЕРНОМОРСКИТЕ СЦЕНИ


