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ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

С откриване на етнографска изложба в
навечерието на Деня на будителите започ-
наха празниците в село Дра-
гижево, община Лясковец, кои-
то читалищното ръководство
посвети на 115-ата годишнина
от основаването на читали-
щето в селото. Сбирката е на-
правена изцяло от старинни
находки, дарени от драгижев-
чани и експозицията е уникал-
на по своята същност, тъй ка-
то предметите, които я пред-
ставят разкриват духа на епо-
хата от XІX и XX век - битът, об-
ичаите, облеклото и трудова-
та дейност на драгижевчани
от онова време. Експозицията
се нарича „Драгижевска
къща” и е разположена в сгра-
дата на читалището. За раз-
лика от други изложбени ек-
спонати, тези ще останат подредени за по-
стоянно, дори според инициаторите, музей-
ната сбирка вероятно ще се обогатява. Оче-
видно е, че много жители на селото, които
все още не са се включили в нея, възнаме-
ряват да го направят в бъдеще.

Откриването започна с приветствие на
председателя на читалище „Развитие-
1894” г-жа Мария Петрова, а водосвет за
здраве отслужи местния свещеник - отец Да-
наил. Златка Йоргова, която е автор на идея-
та за музейната сбирка, разказа подробно
какви кътчета са обособени в двете поме-

щения. За младите поколения ще бъде доб-
ре да знаят как са живели нашите предци,

това каза г-жа Йоргова и обяс-
ни, че в изложбата са показа-
ни българската „соба”, „къщи-
то” и „моминската стая” - три-
те основни помещения в ста-
ринния възрожденски дом на
хората, живели през онази
епоха. Посетителите видяха
огнището, ралото и различни
сечива, тъкачния стан, газени
лампи, стомни и старинна посуда, плетива,
пердета, носии с типични български шеви-
ци, шевна машина, сламени възглавници,

старинен куфар с дрехи и др. Освен момин-
ски кът с чеиза на девойката, организатори-
те споделиха, че скоро ще бъде оформен и
църковен кът. Самият свещеник по време
на водосвета обеща пред драгижевчани, че
Божия храм ще дари църковни одежди, ста-
ри предмети и икони за изложбата.

Така става ясно, че от изложбена експо-
зиция, „Драгижевска къща” най-вероятно
ще се превърне в малък етнографски му-
зей, който може да се посещава по всяко
време не само от жители на общината и гос-

ти, но и от чужди туристи. А за живеещите в
селото няколко английски семейства още в
първия ден на откриването „старинната дра-

гижевска къща” се оказа доста интересна ат-
ракция.

Празникът на читалището продължи с от-
криване на още една изложба. В нея учас-
тваха домакини от селото, които подредиха
красиви и вкусни кулинарни произведения -
пити, баници, ястия и десерти - специалите-
ти на драгижевската жена.

С пита и шарена сол, по стар български
обичай, бяха посрещнати и гостите, дошли
да уважат читалищните дейци в юбилейна-
та им вечер. В концертната програма, по-
светена на 115-ата годишнина от основава-
нето на читалището, участваха не само дра-
гижевчани, но и самодейни състави от ляс-
ковското читалище. Председателят на чита-
лище „Развитие-1894” г-жа Мария Петрова
представи изчерпателна презентация за
дейността на читалището през годините,
удостои с грамоти най-изявените самодей-
ци от селото, и с особена почит и внимание
връчи грамотата на най-възрастния само-
деец - Мария Бешева.

Ръководството на читалището получи
поздравления, подаръци и поздравителни
адреси от кмета на община Лясковец и от ко-
легите си читалищни дейци от Лясковец и
от селата Козаревец и Добри дял, от мес-
тния пенсионерски клуб, от приятели и хора
на изкуството. В богатата концертна програ-
ма се включиха и най-малките жители на се-
лото - децата от ЦДГ „Вълшебство”. До
късно вечерта салонът на столетната свети-
ня се огласяше от сценичните и музикално-
танцови изяви на мало и голямо.

ДРАГИЖЕВЧАНИ ЧЕСТВАХА 115 ГОДИНИ ЧИТАЛИЩЕ

По повод първи ноември - Денят на на-
родните будители, община Лясковец орга-
низира дискусия, в която участниците гово-
риха за научно-изследователската дейност
на един от най-значимите български еруди-
ти - лясковчанина М. Москов . В конферен-
тната зала на музея на градинарството бе
представена книгата „Моско Москов - из-
брани страници за великотърновския
край”. Идеята да се роди тази книга е на ди-
ректора на великотърновската регионална
библиотека „П. Р. Славейков” - Иван

Александров. Презентация на книгата на-
правиха Юлия Дончева от търновския
Държавен архив и Йордан Алексиев от архе-
ологическия институт на БАН. По време на
представянето Иван Александров сподели,
че до този момент никой не е събирал в том
трудовете на нашия съгражданин Моско
Москов - едно голямо име в областта на ар-
хеологията, историята, езикознанието,
организирания туризъм, фолклористиката,
един голям писател, поет и общественик.
Всички негови статии, студии и документи,

посветени на отделни научни въпроси са би-
ли разпръснати в много издания през раз-
лични периоди. Сега всички те са поместе-
ни в сборник и това улеснява както читате-
лите, така и библиотечните служители.

Община Лясковец с подкрепата на об-
щинските съветници взе решение да бъдат
закупени 50 екземпляра от този ценен за
лясковчани труд, а в навечерието на деня
на народните будители книгата бе предста-
вена и популяризирана сред лясковската
общественост.

Празникът на будителите бе отбелязан
в града ни и с тържествен концерт, който из-
несоха за лясковчани всички действащи
състави към читалище „Напредък-1870” гр.
Лясковец. Празнично слово при откриване-
то на концерта произнесе зам. кметът на об-
щината - Георги Петров.

Възрожденски патриотични песни, моде-
рен балет, детски звънки гласчета и кръшни
народни хора се преплетоха на сцената, за
да разкрият многоликия образ на изкуство-
то.

ЦДГ СЛАВЕЙЧЕ В ЛЯСКОВЕЦ ЧЕСТВА 30-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ“ ”

ИЗЛЕЗЕ ПЪРВИЯТ СБОРНИК С НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ НА ЛЯСКОВЧАНИНА МОСКО МОСКОВ

В навечерието на Вси Светии най-
малките жители на Лясковец се включиха в
детски празник, организиран за тях от доб-
роволката от Корпуса на мира Триша Теро-
нес, която от скоро работи в община Ляско-
вец. Този празник се отбелязва от амери-
канците, но тази година за пръв път спечели
привърженици и в нашия град. Тук, също как-
то в САЩ, маскирани деца празнуваха на во-
ля. Децата показаха, че имат желание да се
запознаят как точно се отбелязва този ден и
американката им разясни това. За целта
Триша Теронес прожектира за малчуганите
филм, който разкри особеностите на праз-
ника. След прожекцията на филма, нашите
деца вече знаеха как американските им
връстници очакват с нетърпение Хелоуин,
как се маскират в костюми и как тръгват по
домовете, за да получат лакомства. Всяка
година в нощта на 31 октомври срещу 1 но-
ември в американските и канадските домо-

ве на прозорците се запалват тиквени фене-
ри, а в магазините най-търсената стока са
бонбоните и лакомствата - това и още много
научиха учениците, включили се във весе-
лото парти. Естествено имаше и тикви, и ла-
комства и веселие.

Децата от Лясковец не обикаляха домо-
вете, а се събраха в Центъра за младежки и
социални дейности. Там, с помощта на Три-
ша, направиха тиквените фенери, подготви-
ха интериора и празничната декорация с
гирлянди и присъщи за празника украше-
ния. Лично американката направи и вкусния
сладкиш, който се приготвя по специална
рецепта и е присъщ за Хелоуин. Малчугани-
те се състезаваха в конкурс за най-добре
маскиран и гримиран участник, а наградите
освен сладкиши, бяха и предметни а имен-
но американски сувенирчета, които Триша
осигури. В състезанията пък основно при-
състваше ябълката като един от най-

важните плодове на хелоуин-
ската трапеза. Маскаралите
се изобразяваха предимно чу-
довища, вещици, духове-
скелети и страшни герои от
приказките. Триша предвари-
телно бе запознала участни-
ците, че на този ден според
обичая хората са се опитвали
да изглеждат колкото се може
по-страшно - обличали живо-
тински кожи и глави, надявай-
ки се да изплашат привидени-
ята.

Като за първи път, празну-
ването на Хелоуин от лясков-
ските деца, мина доста добре
- децата вече знаят в общи ли-
нии какво представлява този
небългарски празник и имат нагласа отново
да го отпразнуват догодина, но естествено

като се запознаят с особеностите му още
по-задълбочено.
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АМЕРИКАНСКАТА ДОБРОВОЛКА В ЛЯСКОВЕЦ ПОДГОТВИ ХЕЛОУИН ЗА ДЕЦАТА

Една от детските градини
в град Лясковец отбеляза
юбилей . По повод 30-
годишнината от създаването
на ЦДГ "Славейче” от 16 до
20 ноември /2009 г./ дните бя-
ха обявени за седмица на „от-
ворените врати".

Началото на празничните
тържества бе поставено с от-
белязване Деня на християн-
ското семейство, като за цел-
та деца и възпитатели откри-
ха изложба под наслов: " Ма-
ма, татко и аз". През следва-
щите дни бяха проведени две
срещи-дискусии - едната бе
посветена изцяло на деца, ве-

че пораснали младежи, които са посеща-
вали през годините детска градина „Сла-
вейче” и интересното е, че на поканата се
отзоваха 25 бивши възпитаници, а в друга-
та участваха директори и учители, които
дълги години са работили всеотдайно и с
любов за развитието на учебно-
възпитателния процес в детското заведе-
ние.

Кулминацията на празника бе в петък
вечерта - 20 ноември, когато лично митро-
полит Григорий направи водосвет в детска-
та градина и освети знамето с герба на сла-
вейчетата. Тържественото юбилейно чес-
тване се състоя в салона на читалище "Нап-
редък - 1870" - Лясковец. Гости от общин-
ското ръководство, депутатът Христо Хрис-
тов и областния управител Пенчо Пенчев

уважиха кръглата годишнина на лясков-
ската детска градина. Поканени бяха и пре-
зиденти на фирми-спонсори, бивши дирек-
тори, учители и др. Тържеството откри ди-
ректорката Елка Йорданова, която напра-
ви презентация за 30-годишната учебно-
възпитателна дейност на детската градина
от създаването й през 1979 г - до днес.

Празничният концерт премина с много
изненади, които малчуганите от доста вре-
ме насам са подготвяли за своята юбилей-
на вечер. Танци на мажоретките, малки кау-
бойци, балеринки, ръченица, песни и стих-
чета - всичко това хлапетата представиха
на сцената с много любов за своите гости,
родители и близки. А гостите им поднесоха
своите сърдечни усмивки, аплодисменти,
подаръци и поздравления.
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Англичаните Ник и Ники Кинсън от Дра-
гижево пожелаха децата от ЦДГ “Вълше-
бство” да направят символичната кукла
на Гай Фоукс, която беше запалена на 5-ти
ноември в къмпинг “Велико Търново”,
между селата Драгижево и Мерданя, на
празненство с огньове и фойерверки.

Куклата беше изработена в детската
градина от материали, доставени от сами-

те англичани, които се вклю-
чиха в съвместната дейност
с децата и персонала на дет-
ската градина.

Гай Фоукс е известна ис-
торическа фигура във Вели-
кобритания. През 1605 годи-
на той е организирал заго-
вор за взривяване на бри-
танския Парламент. В после-
дствие планът бил разкрит
т о ч н о п р е д и д а б ъ д е
осъществен. Кралят оста-
нал невредим и това стана-
ло повод поданиците да праз-
нуват на тази дата. Всяка го-
дина, на този ден се пали
огън и символично се изгаря
на кладата кукла-чучело на

Гай Фоукс. Така се смята, че се унищожа-
ва заговорника, а пуснатите в небето фо-
йерверки показват тържеството на англи-
чани над злото.

Това събитие стана повод живеещите
12 английски семейства в селото да орга-
низират празника и заедно със своите
съседи и български приятели да се поза-
бавляват в Нощта на Гай Фоукс.

В края на миналия месец община Ляско-
вец подписа договор за изпълнение на про-
ект № BG 051PO001-5.1.01-0050 „С.И.Л.А.
„Социалната Икономика - Лост и
Алтернатива в развитието на Община Ляс-
ковец” с Агенция за социално подпомагане
и Министерство на труда и социалната поли-
тика, по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” със средства от Евро-
пейския социален фонд.

Общата стойност на проекта е в размер
на 148 хил.лева. Проектът ще бъде реали-
зиран в срок от 14 месеца, като партньор на
общината е Сдружение “Бъдеще за нас” гр.
Лясковец

Проектът предвижда създаване на соци-
ално предприятие като иновативна социал-
на услуга за активизиране на социалния ка-
питал, предоставяне на заетост и развива-
не на умения за хора с трайни увреждания и
продължително безработни лица. В рамки-
те на проекта се предвижда създаването на
Ателие за реклама и Детски център, като те-
зи нови услуги ще се реализират в Център
за младежки и социални дейности гр Ляско-
вец. Предвижда се създаването на Център
за трудова подкрепа, който ще функциони-
ра в сградата на Домашен социален патро-
наж и ще предоставя психологическа и ек-
спертна подкрепа за трайно безработни с
цел по-добра адаптация на трудовия пазар.

В „Ателие за реклама” ще се предлагат
следните услуги: изработка на визитни кар-

тички, календари, брошури, флаери, плака-
ти, дипляни и други печатни материали, под-
вързване на документи, цветно копиране и
разпечатване, изработка и поддържане на
сайтове и други. В „Детски център” ще се из-
вършват няколко платени услуги: почасово
гледане на деца в две възрастови групи: от
3 до 6 години и от 7 до 10 години, организи-
ране на детски партита за рождени дни,
именни дни и т.н. на територията на цялата
община.

С новото социално предприятие ще се
запълнят съществуващи пазарни ниши в об-
щина Лясковец в сферата на рекламната
дейност и услугите за деца, като едновре-
менно с това ще се създадат условия за раз-
витие на умения и трудова заетост на хора с
увреждания и трайно безработни лица. В
рамките на проекта се предвижда популя-
ризиране на социалната икономика като
възможност за развитие на нови социални
услуги в малките населени места и подкре-
па на групите в неравностойно положение.

Като резултат от реализацията на про-
екта ще бъдат обучени 70 безработни лица,
като 7 от тях ще получат възможност за про-
фесионална реализация в социалното пред-
приятие. В допълнение 24 лица с трайни
увреждания ще получат подкрепа за стар-
тиране на самостоятелна стопанска дей-
ност. Дейностите по проекта ще започнат
след получаване на авансово плащане от
Агенция за социално подпомагане.

Лясковчанинът Христомир Христов ста-
на световен шампион в шампионата на пла-
нетата, състоял се в началото на ноември в
столицата на Катар - Доха. В 63-ото светов-
но първенство по културизъм се включиха
200 състезатели от близо 70 страни в света.
България участва с трима културисти - Хрис-
томир Христов, Димитър Димитров и Иван
Илиев. Христомир Христов завоюва първо-
то място в категория до 80 кг. Лясковча-
нинът се окичва със златото в световен шам-
пионат за втори път след 2004 година в Мос-
ква. Сънародникът му Д. Димитров също е
първи в своята категория - при над стоки-
лограмовите.

Христов е роден на 31 декември 1974 го-
дина. Живее и учи в Лясковец. Първите си
стъпки в спорта прави в залата за борба в
родния ни град. На 23 години става репуб-
ликански шампион в категория до 65 кг.
През 2003 г. печели първите си сребърни ме-

дали от европейско и световно първенства.
През следващата 2004 г. вече е със злато и
от двата форума плюс титла от балканиада.
Става първият българин, получил карта за
професионалния подиум. При аматьорите
се завръща в края на 2008 г. с четвърто мяс-
то на световно първенство в Бахрейн. През
2004 година е удостоен със званието заслу-
жил гражданин на Община Лясковец в об-
ластта на спорта.

Така, че тази победа в катарската столи-
ца му донесе за втори път титлата световен
шампион, а 2009 ще остане във визитката
му като най-успешна до момента. В поздра-
вително писмо от 6 ноември 2009 г. кметът
на община Лясковец д-р Ивелина Гецова,
поднесе своите и тези на съгражданите му
поздравления за спечелената световна ку-
па, като изказа своите и на лясковчани чу-
вства на гордост от постиженията му и на
благодарност за прославата на града ни.

ДЕЦАТА ОТ ЦДГ “ВЪЛШЕБСТВО” НАПРАВИХА ЧУЧЕЛО ЗА АНГЛИЙСКИ ПРАЗНИК
В деня на народните буди-

тели ръководството на Култу-
рен клуб на пенсионера
”Здравец” в с. Козаревец орга-
низира тържествено честване
на 25-ата годишнина от създа-
ването на клуба. Празникът
на възрастните хора уважиха
над 80 членове и гости на клу-
ба. Кръстници на клуб ”Здра-
вец” са кметът Парашкев Па-
рашкевов и Председателката
на Кооперация ”Доверие” Ге-
оргина Недева. Те пожелаха и
в бъдеще все същия зарази-
телен ентусиазъм и с него чле-
нове и самодейци да про-
дължават да разнообразяват
живота на пенсионерите в Ко-
заревец. Отбелязвайки четвърт век на пен-
сионерския клуб, организаторите на
тържеството обявиха кои са най-активните
членове на клуба през годините. На тях и на
всички живи учредители на клуба председа-
телят Георги Върбанов връчи почетни гра-
моти за заслугите им. Поздравителен адрес
към юбилярите изпрати и кмета на община-
та д-р Ивелина Гецова.

След тържествената част на празника
за доброто настроение на всички се погри-
жиха със своите изпълнения самодейните
състави от Лясковец, Добри дял, Джулюни-
ца и Драгижево. Ръководството на клуба
благодари на община Лясковец, на читали-
щето и на кметство Козаревец, на фирми и
организации за оказаната подкрепа при
осъществяването на празника.

Църквата “Св. Никола” в Лясковец е на-
пълно обновена, след като Комисията по бе-
дствия и аварии отпусна нужните средства
за цялостния ремонт - вътрешен и външен.
Това е една от най-старите църкви в града,
намирща се точно в центъра му и в минало-
то се е считала за съборна в Лясковец.

Ремонтните дейности започнаха през
месец юли и приключиха успешно до октом-
ври. Новият облик на църквата впечатлява
не само с хубавата мазилка, но и с лъска-
вия купол. Подменени са елинсталацията,
вратите и прозорците са алуминиеви, подо-
вата настилка, обзавеждането и вътрешния
интериор вече имат много различен от пред-
ишния вид. „Гредите бяха изгнили и таванът
заплашваше да падне върху главите на ми-
ряните, казва отец Богдан, свещеникът на
когото преди 10 години е поверен храмът.
Божият служител ежедневно е участвал в
строително-ремонтните работи, а те са де-
ло на варненската „Инвалидна кооперация
2007” - ЕОД.

Освещаването на обновения храм беше
на 15 ноември. Негово Високопреосвеще-
нство великотърновския митрополит Григо-
рий, в съслужие с местни свещеници от Ляс-

ковец и околността, извърши
маслосвет преди да бъдат про-
четени специалните молитви.
За празника бяха дошли мно-
го миряни, присъстваха и кме-
та на общината д-р Гецова,
зам. кмета Георги Петров и гос-
ти от близо и далеч.

Такъв цялостен ремонт на
храма не е правен откакто е
построен. Това е третата сгра-
да на тази църква, изградена
на това място преди повече от
70 години. /през 1932/36 годи-
на и осветена на 9 1937 г./

Първата, за която същес-
твуват данни се е намирала в
двора на сегашната и е била
построена през далечната

1808 година. В съборената от земетресени-
ето през 1913 г. църква е имало запазен над-
пис над главната врата на южната страна:
"Тази църква, святаго Николая въздигнася
от жителите на окръжието в лето господне
1808" - пише даскал Енчо Узунов. Тя е при-
тежавала два дюкяна, към нея е имало и
училище. Първата сграда на църквата е
съборена от жителите, защото е била малка
и на нейно място, след Кримската война,
майстор Досьо построява нова. В двора на
църквата е издигната и първата сграда на
лясковското читалище "Напредък". В южна-
та страна на църковния двор се е издигал и
градският часовник. Малко по-късно в
църквата се е помещавала духовна община
и в нея са се разглеждали всички дела - граж-
дански и духовни.

Земетресението през 1913 година я раз-
рушава до основи, но тя е построена отново
с помощта на гражданите. От предишната
съборена сграда са запазени няколко коло-
ни, които ще бъдат експонирани в специал-
но оградено място в църковния двор, след
като приключи неговото облагородяване.
Там ще стои и запазения паметник от гроб
на някогашен църковен служител.

0 .01.

На 30.11.2009г. в община Лясковец се
проведе церемония по откриване на реха-
билитирани отсечки по проект „Подобрява-
не на общинската пътна мрежа в община
Лясковец”, финансиран със средства от
Европейски фонд за регионално развитие в
рамките на Оперативна програма „Регио-
нално Развитие 2007 - 2013”. Лентата пре-
рязаха д-р Гецова и Румен Рашев, предста-
вител на фирмата-изпълнител „Ива Ко-
мерс”. Водосвет отслужиха свещениците от
Лясковец. Гости на официалното откриване
бяха депутатите Христо Христов, Мирослав

Петков, Евгени Стоев и областния управи-
тел доц. Пенчо Пенчев.

С над 3 милиона лева по проекта бяха из-
цяло обновени и рехабилитирани 12 км от
четвъртокласната пътна мрежа в община-
та, включващи отсечките: път IV-51411 Чес-
тово - Козаревец и път ІV-51415 гр. Ляско-
вец манастир “Св.св. Петър и Павел”. Обща-
та стойност на реализирания проект е 3 989
504 лева, от които участието на община Ляс-
ковец възлиза на над 900 000 лева. За гла-
вен изпълнител на строително-ремонтните
работи бе избрана фирма „Ива Комерс”

ПЕНСИОНЕРСКИЯ КЛУБ В КОЗАРЕВЕЦ ЧЕСТВА ЧЕТВЪРТ ВЕК

ЦЪРКВАТА “СВ. НИКОЛА” В ЛЯСКОВЕЦ Е НАПЪЛНО РЕКОНСТРУИРАНА

В ОБЩИНАТА УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПЪРВИЯТ ПРОЕКТ ПО ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ С ПРОЕКТ ЗА НОВИ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

ЛЯСКОВЧАНИН ЗА ВТОРИ ПЪТ СТАНА СВЕТОВЕН ШАМПИОН

ЕООД - село Джулюница, с подизпълнител
„Пътни строежи - Велико Търново” ЕАД.

Строително-ремонтните работи започ-
наха на 14 април тази година, като за пери-
од от 8 месеца изцяло е преасфалтирана
пътната настилка, оформени са банкети, по-
ложена е хоризонтална и вертикална мар-
кировка, изградени са тротоарни настилки в
рамките на населените места, изградени са
осем отводнителни съоръжения, монтира-
ни са бордюри. За ремонтиране на пътните
и улични настилки в населените места фи-
нансирането е осигурено от община Ляско-
вец, тъй като тези дейности не са допустими

за финанси-
ране от без-
възмездната
помощ. Със

собственото финансиране на община Ляс-
ковец са подменени 3356 кв. м. тротоарни
настилки, изцяло са преасфалтирани 2,5
км. по ул. „Манастирска” в Лясковец и цяла-
та главна улица на село Козаревец, като по
този начин жителите на общината почу-
встваха ефекта от ремонтните работи и
пред собствените си домове.

За финансиране на разходите по проек-
та община Лясковец кандидатства за кре-
дит от фонд ФЛАГ в размер на 1 220 000 ле-
ва, като до момента на фирмата изпълни-
тел са разплатени над 1 800 000 лева.

Реализацията на проект „Подобряване
на общинската пътна мрежа в община Ляс-
ковец” допринесе за развитие на пътнот-
ранспортната инфраструктура на община
Лясковец и създаване на нови възможности
за повишаване на регионалната конкурен-
тноспособност. Конкретни резултати от про-
екта са: подобрени технико-експло-
атационни характеристики на 12 км. от об-
щинската пътно-транспортна инфраструк-
тура; подобрена транспортна достъпност и
движение на МПС на път ІV-51411,
свързващ общинския център със село Коза-
ревец (намалено време за пътуване средно
с 10 мин в едната посока); повишена безо-
пасност на движение по двата участъка, по-
добрен достъп до обекти с историческа и
културна значимост - манастир „Св. св.
Петър и Павел”.


