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ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

От 3 януари 2011 г. в Лясковец бе възоб-
новена социалната услуга “Обществена тра-
пезария за лица и семейства в социален
риск от гр. Лясковец”. Това е проект между
Общината и МТСП, финансиран от фонд
„Социално подпомагане”. Обществената
трапезария има за цел да облекчиживота на
социално слаби граждани и семейства и хо-
ра с увреждания, които живеят на територи-
ята на град Лясковец, като им осигури топъл

обяд.
Капацитетът си остава 30

потребителя, а продължител-
ността на проекта вече е не
три, а четири месеца - от 3
януари до 30 април 2011 г. Те-
риториалният обхват е жите-
ли самоот градЛясковец.

Сумата, финансирана от
фонд „Социално подпомага-
не” е в размер на 5 138,94 лв.
Сумата от 4 674,00 лв. е за
осигуряване на храна за 82
дни на 30 потребители, което
прави топла храна на стой-
ност 1,90 лв. на ден. Предви-
дена е и сума от 464,94 лв. за
други разходи.

Общината осигурява сре-
дства за работната заплата

на едно лице, наето по граждански договор
и средства за електроенергия, необходима
за приготвяне на топлия обяд.

Партньори по проекта са Областния
съвет на БЧК гр. В. Търново и Сдружение
„Граждани за обществена инициатива Св.
св. Петър и Павел” гр. Лясковец. Областни-
ят съвет наБългарски червен кръст осигуря-
ва посудата ибезвъзмездно пакетирани хра-
нителни продукти за приготвяне на топлия

обядна потребителите.
Сдружение „Граждани за обществена

инициатива Св. св. Петър и Павел” гр. Ляс-
ковец участва в дейност „Популяризиране
на проекта”, чрез провеждане на консулта-
ции на хората с увреждания и другите целе-
ви групи, обхванати от проекта. Сдружение-
то участва също в изготвяне Правилника за
дейността наОбществената трапезария.

Целевите групи, които ще бъдат обхва-
нати по проекта отново ще са лица и семе-
йства на месечно подпомагане по реда и
условията на чл. 9 от ППЗСП /Правилника
за прилагане на закона за социалното под-
помагане/, лица с доказани липса на доходи
и близки, които да се грижат за тях, самотно
живеещилицаи семейства, получаващими-
нимални пенсии, скитащи и бездомни деца
и лица. Същите отговарят на условията на
Правилника за дейността на Обществената
трапезария.

За втори път, в самото навечерие на
Бъдни вечер и Коледа, в лясковската ЦДГ
„Славейче” бе открита официално благот-
ворителна кулинарна изложба. Тази иници-
атива подеха директорката
Елка Йорданова и екипът на
детското заведение, с цел да
зарадват бедните и социално
слабите хора от града.

Малко преди новогодиш-
ните празници, дамите при-
готвиха вкусни ястия, които
след това предоставиха на
трапезарията точно преди ид-
ването на светлите християн-
ски празници. Храната бе раз-
пределена в кухнята на пат-
ронажа за 30-те потребители
на обществената трапезария.
Кулинарната изложба бе под-
редена в сградата надетското
заведение, а откриването й на-
прави директорката Йордано-

ва. Блюдата и тази година бяха изпълнени
със специалитети от местната българска
кухня. Приготвените ястия, както повелява
традицията за Бъдни вечер, бяха само по-
стни и нечетно число – зелеви и лозови
сърми, боб, варено жито, булгур, пълнени
чушки, ориз със зеленчуци, пити, щрудели и
др. Важното бе да се съберат и подредят в
изложба колкото се може повече вкусни гоз-
би, за дамогат повече социално слаби граж-
дани да бъдат нахранени в празничните
дни. Тази година, освен абонатите на трапе-
зарията, от храната получиха и монахините
и игуменката на лясковския манастир майка
Пелагия, които неотдавна дариха на детска-
та градина иконостас за параклиса на мал-
чуганите.

Така благотворителният жест в навече-
рието на празниците зарадва 30-те ползва-
тели на трапезарията, а след празничните
дни, благодарение на този проект между
Общината и социалното министерство, хо-
рата ще бъдат спокойни за насъщния още
четири месеца, които са несъмнено най-
тежките зимнидни.

За втора поредна година джулюнчани от-
белязаха един малко позабравен в послед-
ните години празник, събирал вминалотома-
ло и голямо в пищна общоселска забава.
Празникът, възникнал в помощ на спорта в
селото, има своите дълбоки корени и за
пръв път е бил отбелязан преди повече от 40
години.

Миналата година по настояване на об-
щественици и читалищни дейци, след близо
15-годишно прекъсване, традицията бе
възродена. Това е единмного уникален за се-
лото празник, който още преди 4 десетиле-
тия, жителите наричали „Любимка на спор-

та”. Участници в предишни негови издания
си спомниха за забавните вечери, когато та-
зи изява е повдигала настроението на реди-
ца поколения джулюнчани. Във времето, ко-
гато все още няма телевизия във всеки дом,
а е отминало и времето на седянки и белян-
ки, хората са се събирали в културната све-
тиня, за да се позабавляват. След усилената
сезонна работа по градини и ниви, селяните
отмаряли, като провеждали своите културни
развлечения през спокойните зимни вечери.
Всяка събота подразличнаформа те си орга-
низирали увеселителни тържества – вече-
ринки, Оранджева вечер, Ботева вечер, Лю-

бимка на спорта и редица дру-
ги. Някои по-възрастни хора
разказват днес, не без усмив-
ка, че празникът „Любимка на
спорта” спретнали на време-
то, уж за взаимопомощ, но при-
помняйки си лудата младост
казват, че всъщност това бил
най-удобния случай за сгледа
междумладите.

За „любимките”, които ще-
ли да участват в забавата се
изработвали розички от хар-
тия, които се закупували сре-
щу минимална сума. Самата
забавна игра се състои в
съревнование за най-добре
танцуващо младо момиче.

OБЩЕСТВЕНАТА ТРАПЕЗАРИЯ В ЛЯСКОВЕЦ ПОДНОВИ ДЕЙНОСТТА СИ
И ЩЕ ФУНКЦИОНИРА ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ АПРИЛ 2011 ГОДИНА
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Изискването е в надпреварата да се включат
самонеомъженидевойки, а номинацията и из-
бора се извършват, като се отчита броя на цве-
тята, които танцьорките събират. Девойката,
събрала най-много цветя от танцувалите с
нея кавалери, става „Любимка на спорта”, а
подгласничката й, завоювала почетното второ
място, зрителите именуват „подлюбимка”.

В миналото този празник събирал не мал-
комомциимомив семейство. Танцьорката, из-
брана залюбимка, имала възможност да посо-
чи своя избраник и ако и двамата имали жела-
ние да напра-
в я т н а й -
в а ж н а т а
стъпка вживо-
та, тогава пуб-
лично обявя-
вали своя го-
деж. Любим-
ката дарява-
ли с тримет-
ров плат за го-
дежна рокля и
с него двама-
та били уви-
вани за по-
следния вече-
р е н т а н ц .
След това и
млади, и ста-
ри, се хваща-
ли на хорото.

По споме-
ни на вече по-
п о р а с н а л и
„любимци на
спорта”, мина-

лата година бе възродена и
успешно реализирана общо-
селската забава.Журито си из-
бра за любимка на 2010 годи-
на Поля Чешмичкова, а под-
любимка на публиката стана
Маргарита Гуглова. В резул-
тат на добре реализираната
идея, от продажбата на цветя-
та и от томбола, бяха събрани
400 лв., които читалището да-
ри на хандбалния и футбол-
ния клуб за подпомагане на
тяхната дейност, така както е
билои преди– в полза на спор-
та в селото.

И тази година забавното
състезание се състоя в сел-
ското читалище „Пробуждане-
1896”. За даизбере своята лю-
бимка беше дошло почти ця-
лото село. Естествено имаше
жури, но и участието на публи-
ката си каза думата. Тази годи-
на в състезателните танци
участваха три момичета. За

спазването на правилата в състезанието и броенето на полу-
чените цветя бе назначена журираща комисия. Организато-
рите се бяха погрижили и за томбола с награди – така забав-
ното и приятното се съчетаха с полезното, тъй като сре-
дствата, както повелява традицията, отново бяха предвиде-
ни за развитие на селския спорт.

И тази година селото си избра своята любимка. Най-
много номинации в тазгодишния конкурс получи Ива Цанко-
ва Цанева, а името на подлюбимката е Петя Димчева Стое-
ва.

Организатор на проявата и тази година беше читалище
„Пробуждане-1896”. Доволна от успешното възобновяване
на този традиционен общоселски празник, г-жа Екатерина

Москова, председател на селското
читалище, сподели следното:

„Така е било предиоколо 50 годи-
ни, така е и сега.Подформата на та-
зи благотворителна дейност хората
се забавляват и днес с много танци
и народни хора, томболи и виктори-
ни, а любимката на спорта гордо но-
си титлата до следващата година.
Идеята ни се оказа доста добра и
успешна. Усилено се подготвяхме
за това мероприятие, което е
първото от културния календар за

тази година. Проведохме успешно всичко заложено за 2010
– спортни празници, изложби, конкурси за рисунки, чества-
ния на национални празници и др. Изминалата 2010 г беше
трудна, изпълнена с много препятствия за ръководството на
читалище „Пробуждане”, но с голяма доза ентусиазъм и не-
уморна работа, постигнатите резултати са повече от добри.
В партньорство с община Лясковец, читалището ни бе одоб-
рено по програма „Глобалнибиблиотеки” и от края на година-
та читалнята разполага с нови компютри, принтер и прожек-
тор за презентации, което е ценна придобивка за цялото на-
селение на Джулюница. Тъй като бюджетните средства бяха
крайно недостатъчни, читалищното настоятелство се насо-
чи къмразработване на проекти. Кандидатствахме с три про-
екта – един къмфонд „13 века България” за ушиване на на-
родни носии за ДВГ „Славейчета” и два къмМинистерството
на културата за сценично осветление и подмяна на завеси и
декори. Щастливи сме, че два от проектите бяха одобрени.
Така в края на годината за Коледното тържество малките
сладкопойни славейчета пяха на новоосветената сцена с ху-
бави народниносии.

В момента се изготвят още два нови проекта – за инфор-
мационен център и за многофункционална младежка зала.
Това става, благодарение на новоназначения секретар на чи-
талищетоСветланаИванова, която премина специален курс
на обучение за разработване на проекти и работи усилено в
тази посока”.

-

-

Преброяването на населението стартира официално
на 1февруари, но до 9 включително тоще се провежда са-
мо в интернет. На 10 февруари системата за онлайн пре-
брояване вечеще е недостъпна. От същата дата преброи-
телите ще тръгнат масово по районите си. Преброяване
2011щеприключина28февруари.

Никой не е длъжен да пуска непознат в дома си. Данни-
те може да се предоставят и на вратата. За да сведе доми-
нимум опитите за измама, НСИ пуска в действие единен
телефонен номер: 0700 16 310. На него на цената на един
градски разговор всекиможеда провери дали лицето, кое-
то се представя за преброител, действително е такъв. За
целта трябва да се издиктува номера на картата (баджа)
на преброителя и трите му имена. Освен единния номер
за удобство на хората са открити още три линии. За абона-
ти наМ-Тел: 0882 606 606, за Глобул: 0898 148 206, а за Ви-
ваком: 0879 888 096. Осигурен е и имейл адрес, на който
могат да се задават въпроси: support@nsi.bg.

При посещението в дома ви преброителят е длъжен да
покаже служебната си карта и да ви обясни какви данни
щесамунеобходими за преброяването. Ако въпреки всич-

ко имате някакви опасения, или просто не искате да пуска-
те чужд човек в дома си, имате пълното право да не го пра-
вите. Друг основен момент е, че работното време на ан-
кетьорите е от 8 до 20 часа, включително събота и неделя.
Те нямат право да посещават домовете извън тези часо-
ве.

Контролът върху преброителитещееизключително за-
силен и нямада изтича лична информация за хората, кои-
то са преброени. “Преброител или контрольор, който
умишлено събира неверни или непълни данни, изпълня-
ва указания на лица, неангажирани с преброяването, раз-
пространява лични сведения за гражданите или ги изпол-
зва с користна цел, се наказва с глоба от 2000 до 6000 ле-
ва”, предвиждатЗаконът за статистиката иЗаконът за пре-
брояването.

Попълването на преброителната карта отнема около
30мин. на човек, но всичко зависи от бързината, с която от-
говаряте. Ако откажем да ни преброят, въпреки че е за-
дължително, подлежим на глоба от 120 лв, която ще се
събира по съдебен ред. Същото е и ако откажем да дадем
ЕГН, а само датата на раждане. Хората ще се броят на ня-

колко адреса – където са ги намерили – на гости, на квар-
тира, по постоянен адрес и по настоящ адрес. Няма опас-
ност за объркване, защото се сравняват данните по ЕГН-
та, обясниха отНСИ.Ученицитещесе преброяват на адре-
са на родителите си, а студентите – на адреса в града,
където учат. За студентите в чужбина, ако са зад граница
по-малко от една година – на адреса на родителите. Ако
академичнатамладеж учи в чужбина повече от 12месеца,
ще себрои, когато дойде времето за това в страната, къде-
то учат.

Преброяването по интернет започна в 0 часа на 1 фев-
руари и продължава до 24 ч. на 9 февруари. За да се пре-
броите онлайн, влезте на адреса наНСИwww.nsi.bg. Необ-
ходимо е въвеждането на ЕГН и валиден e-mail. С една ре-
гистрация може да се преброи само едно жилище и хора-
та, които живеят в него. Плюсовете на преброяването по
интернет са, че то може да започне през нощта, да се пре-
късне и да продължи в удобно време. Ако сме се преброи-
ли по интернет, накрая получаваме уникален 10-цифрен
код, който само трябва да дадем на преброителя, дошъл
даниброи класически от 10до28февруари.

Тази година се навършиха 163
годиниот рождението наХристоБо-
тев. Eдвали гениалният поет, чиито
творби се знаят наизуст от поколе-
ния българи, е предполагал, че
строфите му от "Хаджи Димитър"
"Тоз, който падне в бой за свобода,
той не умира..." ще съпровождат в
десетилетията след гибелта му на-
родната почит и обич къмнего.

По повод 163-тата годишнина
от рождението на гениалния поет и
революционер, Председателят на
Общински съвет - Лясковец Петър

Славчев сподели следното в интервюпоместното радио:

Когато човек се ражда той носи в себе си заряд, който
дръзва да развива в живот поформа и съдържание. А когато
отиде на финала, той оставя в чакалнята багажа си на по-
младите пътници. И ако те имат верни критерии и мироглед,
ще го ползват и обогатят. Затовафиналът е по-важенот нача-
лото. Затова на финала не се чества смъртта, а резултатът
от живота. В Априлското въстание загиват 30 000 души, но то
се чества заради неговата социална същност и историческа
значимост. Някои понятия са получили гражданственост без
да имат адекватно покритие. Това не е беда, стига да се по-
стъпва внимателно в тазиделикатнаматерия.

Николай Хайтов преди десетина години постави този
въпрос и от тогава започна честването на рождените дати на
наши изтъкнати възрожденски дейци. Щом са исторически
личности, с времето те стават по-актуални и значими, защо-
то ни зареждат с упование и надежда. И не бива да правим
опитида ги забравим, защото неможембез тях.

И двамата доказват максимата, че Балканът ражда хора.
И двамата са истински самородни и самобитни. И двамата
изпълняват обета – когато въстане робът, в редовете на бор-
бата да си найдат гроба. Акад.Тончо Жечев основателно на-
рича тази кохорта възрожденци – великденци. Те готвиха на-
рода за саможертва в името на Родината, а себе си пожер-
тваха в името наНарода.

От нас какво се иска сега – не да умираме, а даживеем за
народаидържавата. Защоне го правим?

Ботев, когато тръгва за кораба „Радецки” три пъти се
връща, оглежда къщата, сякаш е забравил нещо. Левски
преди да тръгне по българско казва на годеницата си: „Про-
щавай Йова - свободата закъсня”. Значи тези хора са били
обикновени и същевременно велики, в пътя към пиедестала
набезсмъртието.

В този случай той се родее с унгарския поет и революцио-
нер Шандор Петьофи, с когото имат еднаква съдба. Ботево-

то творчество не е голямо по обем, но значимо по смисъл и
съдържание–актуалнои гениално.

Неговата публицистика ще възпитава политици, журна-
листи, общественици, историци, а поезията ще вдъхновява
не едно поколение със силата на чувството си, с образност и
оригиналност.

Ботев черпи сюжети от реалния живот, от народната пе-
сен, от чужди автори. Той ангажира природата не само като
декор на фабулата, но и като същност на явленията. Той
трудно се побира в рамки и характеристики, защото е непов-
торим, вечен и велик.

Що се отнася до другата страна на въпроса - Ботев и Лев-
ски са явления в българското битие, които нямат аналог.
Явлението Ботев финализира Априлската епопея. То е връх
на българската национално-демократична революция –
най-знаменателната част от 13-вековната история на Бълга-
рия.

Някой съвременници от криминалния преход се опитват
да ни внушат, че това са отживели хора, факти и събития, с
отминало време и значение. Напротив, колкото се отдалеча-
ваме във времето, те стават по-актуални и потребни в съзна-
нието ни, като аргументи на нашата идентичност и устои на
българската държава.

Левски е сиянието на Млечния път, а Ботев - в небесния
декор, преминаващметеор.

Ще Ви задам дискусионен въпрос. Ние честваме ли
или отбелязваме кончината на нашите възрожденски
дейци? Въпрос, който се интерпретира нееднократно,
без категориченотговор.

А как стои въпросът с рождените дати – трябва ли да
бъдатобектнавнимание?

Често пъти Ботев и Левски биват сравнявани.
Възможнолие товаи каквисаоснованията?

Когато се говори за Ботевото творчество на преден
план остава неговата същност, влияние и значение, а
къдееосноватана товавеликосъзидание?

Ботев и Левски са доайени на национално-
демократичнатареволюцияотВъзраждането, а какво са
катоявлениевбългарскотоисторическобитие?

След казаното до тук, за финал може ли характерис-
тика за тяхспоеднадума?

КАК ЩЕ СТАВА ПРЕБРОЯВАНЕТО ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

НА 6 ЯНУАРИ СЕ НАВЪРШИХА 163 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА БОТЕВ

от стр. 1
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Община Лясковец изпълнява проект по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” дейности – „Социален асистент” и
„Домашен помощник” със средства от Европейския социален Фонд

отново

През месец януари 2011 година започна предлагането на
услугите в Детския център, който бе саздаден в Лясковец по
проектС.И.Л.А – това са: почасово гледане на деца и органи-
зиране надетски партита и празненства;

В Ателие за реклама ще се предоставят следните някол-
ко услуги – гражданите ще имат възможност да се възпол-
зват от професионална изработката на визитни картички, ка-
лендари, брошури, флаери, плакати, дипляни и други печат-
ни материали, подвързване на документи, дипломни и кур-
сови работи, ще се извършва цветно копиране и разпечатва-
не по желание на клиента, изработка и поддържане на сай-
тове и др. В Центъра за трудова подкрепа продължава пред-
оставянето на социалните услуги за трайно безработни лица
и хора с увреждания: общо трудово консултиране за намира-
не на подходяща заетост; специализирани консултации за
заетост в социалното предприятие; провеждане на мотива-
ционни тренинги за по-добрареализацияна трудовия пазар.

Центърът за трудова подкрепа е с адрес: гр. Лясковец,
ул.”Младост” 2 (помещение в сградата на Домашния социа-
лен патронажв гр.Лясковец ) .

Детският център и Ателието за реклама предоставят по-
горе посочените услуги на адрес: гр. Лясковец,
ул.”Бузлуджа”№1 (сградата наЦентъра замладежки и соци-
алнидейности –бившМладежкидом).

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Разви-
тие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социа-
лен фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Ляско-
вец и при нинакви обстоятелства неможеда се приема, четози документотразява офици-
алнотостановищенаЕвропейския съюзиДоговарящияорган.

Кметът на община Лясковец, д-р Ивелина Гецова от
10.01.2011 г. назначи 5 лица за социалната услуга „Личен
асистент” по проект „Подкрепа за достоен живот” по пред-
оставянето на безвъзмездна финансова помощ по
BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи”, за одобрените 480 часа
индивидуален месечен бюджет, със срок на договора до 7
март 2012 г. Потребителите на социалната услуга салица, ко-
ито не са в състояние да се обслужват сами, като двама от
тях садеца.

За ползватели на социалната услуга „Личен асистент” по
Проекта кандидатстваха хора с трайни увреждания, нуждае-
щи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни
увреждания, отговарящинаедноот следните изисквания: ли-
ца с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспо-
собност или вид и степен на увреждане, с определена чужда
помощ; лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена ра-
ботоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда
помощ; лица с по-нисък процент на трайно увреждане - с
установена невъзможност за самостоятелно обслужване
към момента на оценка на потребностите; деца на възраст
до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на
увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто
и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособ-
ност, с определена чужда помощ или с установена не-
възможност за самостоятелно обслужване към момента на
оценка на потребностите.

За лични асистенти по проекта кандидатстваха лица в
трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните из-
исквания: безработни лица; трудово заети лица: наети или
самонаети, които могат да извършват допълнителен поча-
сов труд; неактивни лица (студенти или придобили право на
професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспо-
собна възраст), които могат да извършват допълнителен по-
часов труд.

Кандидат за личен асистентможедабъдеи член на семе-
йството на кандидат-потребителя (син/дъщеря, роди-
тел/попечител/настойник, съпруг/а, съжителстващо на се-
мейни начала лице, друг член на домакинството), който е в
трудоспособна възраст.

От 10 януари 2011 г. стартира ІІ етап по Проекта.
Агенцията за социално подпомагане е одобрила960 часа ин-
дивидуален месечен бюджет за община Лясковец. Договори
за предоставяне на социалната услуга д-р Гецоваще сключи
от 10 март 2011 г. с класираните от Комисията за оценка и
подбор, потребителииличниасистенти.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Разви-
тие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на
Европейския съюз

-
BG051PO001-5.1.01-0050-С0001

С.И.Л.А „Социалната икономика Лост и
Алтернатива в развитието на Община Лясковец

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Агенция за социално подпомагане
Дирекция „Анализ, административно и

информационно обслужване”
Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на

безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи”

ЗАПОЧНА ПРЕДЛАГАНЕТО НА
УСЛУГИТЕ ПО ПРОЕКТ С.И.Л.А

В ПЪРВИ ЕТАП НА УСЛУГАТА „ЛИЧЕН
АСИСТЕНТ” СА ОДОБРЕНИ ПЕТ ЛИЦА

Впоследниямесец наминалата година вСофия бе склю-
чен договор между община Лясковец и Министерството на
регионалното развитие и благоустройството в качеството му
на Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално
развитие 2007-2013” за предоставяне на безвъзмездна фи-
нансова помощзареализацияна проект „Подобряване енер-
гийната ефективност в общинската образователна инфрас-
труктура вНУ „Цани Гинчев”, НУ „НиколаКозлев” и детска яс-
ла „Мир”, гр. Лясковец”.

Общата цел на проектното предложение цели да се
създадат условия за прилагане на мерки за енергийна ефек-
тивност, допринасящи за устойчиво интегрирано развитие,
конкурентност на жизнената среда и по-добро ниво на обра-
зователния процес в общинската образователна инфрас-
труктура на градЛясковец.

Специфични цели на проектното предложение са: да се
подобри образователната и социална интеграция в НУ „Ца-
ни Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир”; да се по-
добри физическата среда в общинските образователни ин-
ституции, чрез внедряване на мерки за енергийна ефектив-
ност; да се повиши ефективността и рентабилността на об-
щинската образователна инфраструктура в община Ляско-
вец като предпоставка за по-високо качество на образова-
ние; да се постигне устойчиво социално и икономическо раз-
витие, чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност
и допринасяне за опазването на околната среда от вредни
емисиина въглеродендиоксид.

Проектът предвижда: извършване на строително-
ремонтни работи на обектите на интервенция; внедряване
мерки за енергийна ефективност на настоящите обекти на
интервенция НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска
ясла „Мир”, гр. Лясковец; подобряване енергийните характе-
ристики на сгради общинска собственост; подобряване ка-
чеството на жизнената среда; оптимизирани разходи за ел.
енергия на сградиобщинска собственост.

Основна целева група по проекта са живущи на терито-
рията на град Лясковец и прилежащите села: с. Джулюница,
с. Добри дял, с. Драгижево, с. Мерданя и с. Козаревец; деца
и ученици от НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска

ясла „Мир”; родители на деца и ученици, посещаващи учи-
лищата НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла
„МИР”; деца и ученици от закритите училища в село Добри
дяли селоКозаревец, коитощебъдат интегрирани в обнове-
ните начални училища НУ „Цани Гинчев” и НУ „Никола Коз-
лев”; деца и ученици от етническите малцинства в образова-
телните институции на градЛясковец.

Общата стойност на проектното предложение възлиза на
1 551 793 лв, като проектът ще се осъществява в продълже-
ние на 24 месеца. Настоящият се финансира от Европей-
ския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет
наРепубликаБългария.

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване енергий-
ната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Ц.
Гинчев”, НУ „Н. Козлев” иДЯ „Мир”, гр. Лясковец”, койтосеосъществява сфи-
нансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-
2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за ре-
гионално развитие. Отговорност за съдържанието на публикацията носи
ОбщинаЛясковец и при никакви обстоятелства неможе да се счита, чето-
зи документотразява официално становище наЕвропейския съюз и Управ-
ляващияорган.

От 3 януари 2011 г. в община Лясковец се изпълнява про-
ект№BG051PO001-5.2.07-0115 „Хората в неравностойно по-
ложение на територията на общинаЛясковец – равноправни
и независими” с договарящорган - Агенция за социално под-
помагане приМинистерство на труда и социалната политика
– гр. София, поОперативна програма „Развитие на човешки-
те ресурси” със средства отЕвропейския социаленфонд.

Общата стойност на проекта е в размер на 140 480,72 лв.
Проектът се осъществява изцяло с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана отЕвропейския социаленфонднаЕвропей-
ския съюз. Продължителността на проекта е срок от 14месе-
ца идейноститему приключват на 28февруари 2012 г.

Партньор на община Лясковец в проектните дейности е
Сдружение „Граждани за обществени инициативи Св.св.
ПетъриПавел” гр. Лясковец.

Териториалниятму обхват е територията на общинаЛяс-
ковец: гр. Лясковец и съставните села на общината – Драги-
жево, Джулюница, Добридял, КозаревециМерданя.

Основната цел на проекта е : създаване на условия за по-
добряване качеството на живот на хора с увреждания и са-
мотно живеещи леца, чрез усъвършенстване и доразвиване
на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”, ка-
тоформина социални услуги в общността за независимост и
социално включване и намаляване на риска от зависимост и
институционален тип и грижа.

В рамките на изпълнение дейностите по проекта се пред-
вижда предоставянето на социалните услуги – домашен по-
мощник и социален асистент на 67 потребители. Разкриване
на 33 нови работниместа в сектора на социалните услуги - 4
лица като „Социален асистент” и 29 лица като „Домашен по-

мощник”.
Първите два месеца от дейности по проекта са предви-

дени за организационна работа - подбор на ползватели на
услугите, подбор на изпълнителите на социалните услуги и
провеждане на обучения на наетите лица. Реално социални-
те услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник” ще се
предоставят от 1март 2011 г., в рамките на 12месеца.

Очакваният ефект върху целевите групи, в резултат от ре-
ализиране дейностите на проекта са: превенция и институ-
ционализация, чрез предоставяне на социални услуги в се-
мейна среда на 67 потребители от община Лясковец; пови-
шаване качеството на живот на потребителите чрез пред-
оставяне на възможности за достъп до социални услуги;
усъвършенстване на услугата „Социален асистент” и разви-
тие на услугата „Домашен помощник” на територията на об-
щина Лясковец; разкриване на 33 работни места в сферата
на социалните услуги и повишаване квалификацията на нае-
тите лица; осигуряване на равни възможности на хората с
увреждания и преодоляване на дискриминационните прак-
тики; пълноценно участие в обществения живот и социално
включване на потребителите, участници в проекта; повиша-
ване на информираността на лицата от целевата група за
предоставяните им възможности за ползване на социалните
услуги в общността; подобряване на междуинституционал-
ното сътрудничество при реализиране на проекти и пред-
оставяне на социални услуги в общността.

Този документесъздаден сфинансоватаподкрепа наОперативна про-
грама „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския
съюз чрезЕвропейския социаленфонд. Цялатаотговорност за съдържани-
ето на документа се носи от Община Лясковец и при никакви обстояте-
лстванеможеда се приема, четози документотразява официалнотоста-
новищенаЕвропейския съюзиАгенцията за социално подпомагане.

Инвестираме във Вашето бъдеще!
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007-2013

www.bgregio.eu
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

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

"Инвестираме във вашето бъдеще" - Европейски социален фонд

BG051PO001-5.2.07 "Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и

самотно живеещи хора" - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” - фаза 3

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013,

съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.

Договор BG051PО001-5.2.07-0115-С-0001

Проект „Хората в неравностойно положение на територията на Община Лясковец - равноправни и независими”

Двете начални училища и детската ясла в Лясковец
подобряват енергийната си ефективност



гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
e-mail:  obshtina@lyaskovets.net , www.lyaskovets.netweb:

Издава Община Лясковец
разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината
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По стара традиция на 21 януари се празнува Бабинден,
който в съвременен вариант е известен като ден на родил-
ната помощ. На този ден се отдава почит на хората, допри-
несли за развитието на родилната помощ в България. Ба-
бинден е един от големите народни женски празници.
Обредността е подчинена главно на желанието да се засви-
детелства уважение към възрастнитежени, които са бабува-
ли на родилките. Корените на този празник са още от езичес-
ките далечни времена и днес е загубено доста от богатство-
то на ритуалните действия, но все пак се празнува от млади
и стари смного смях, веселиеи забавни предизвикателнииг-
ри, отправени къммъжкото съсловие.

В миналото са бабували най-възрастните жени в селата.
Затова днес обичаят все още се пази в много населени мес-
та, особено в по-малките селца. Възрастните жени в ранни
зори тръгват да обикалят селото, като отправят наричания
за здраве. Всичко жените изпълняват така, както са го за-
помнилиот своитемайки ибаби. Затова и в различните сели-
ща, имаразнообразни ритуалнидействия.

НА БАБИНДЕН В ДРАГИЖЕВО

За поколения драгижевчани това е ден, в който се благо-
дари на онези, които са се грижили за децата, за младите
булки и невести, които са раждали.

Празникът в Драгижево започна с колоритно преоблича-
не, маскарад идуховамузика. Процесиятамного прилича на
сватба - всяка година тръгва от здравната служба и обхожда
улиците на селото.

И тази година жените отделиха доста време, за да нама-
жат лицата си с червило и сажди. Пременените булка, мла-
доженец, кумове, сватове имедицинска сестра “рекетираха”
всеки мъж, който се изпречеше насреща им. Мъжете не от-
казваха да платят за свободата си, защото знаеха, че в про-
тивен случай ги грозеше опасността да станат за срам. Бул-
ката имладоженецът в присъствието на свидетелибяха вен-
чани от кмета на Драгижево, след което всички заедно се от-
правиха към читалищния салон. Извършен бе ритуалът
“Къпане на бабата”, при който млада жена, родила наскоро
подава сапун и полива с менче на “бабата”, за да си измие
ръцете, дарява я с пешкир, който премята на дясното й рамо
и сладка пита. ”Бабата“ от своя страна благослави всички
присъстващи родилки, за да са плодовити и честити и лесно
дараждат. Тя закичи със здравецмладитемайки, които са ро-
дили през 2010 година, а те почерпиха бабата и всички при-
състващи с приготвените от тях пити, баници и сладкиши.
Празникът продължи с весело пиршество, придружено с пес-
ни и танци.

Настоятелството на читалище ”Развитие-1894” в Драги-
жево благодари на всички драгижевчани, които се включиха
в подготовката и реализацията на празника и на общинаЛяс-
ковец за оказанатафинансова помощ.

НА БАБИНДЕН В ДЖУЛЮНИЦА

От 5 години насам клубът на пенсионера „Златна есен” в
Джулюница не е празнувал Бабинден. Тази година обаче же-
лаещи да се включат в инициативата не липсваха. Групичка-
та, която тръгна да обикаля из селото се състоеше от: баба-
та, сина и снахата, а редом с тях крачеха селският милицио-
нер, лекарката и тъпанджията. Героите в джулюнския праз-
ник на родилната помощ се бяха сдобили с цели три бебета,
а четвъртото бе на път да се роди. Лекарката носеше голя-
мото, булката средното, а най-малкото бебе-негърче, го но-
сеше бабата. Така те обиколиха всичкифирми и институции,
всички заведенияимагазини в селото.

Гости наБабинден бяха кметът на общината д-рИвелина
Гецова и местния лекар д-р Николов.”Бабата” предаде своя
опит в къпането набебета наместниядоктор, а кметът д-р Ге-
цова, която по професия е специалист-педиатър, ги прегле-
да и преслуша. Бабите разкриха пред гостите също една ин-
тересна подробност около раждането на черното дете. Ста-
на ясно, че булката е ходила на сафари в Африка и затова е
родила негърче. Тези обяснения предизвикаха много смях и
весели закачки.

След това празникът продължи заедно с останалите чле-

нове на клуба на богата трапеза с много настроение. Поз-
драв към възрастните жени отправиха децата от ЦДГ „Слад-
копойна чучулига” и учениците от ОУ ”П.Р.Славейков”. Дам-
ският клуб „Джула” пък бешеорганизирал конкурс „Мисис ба-
ба 2010”. С този ритуал и с факта, че тазгодишната булка
имаше три бебета, пък роди и четвърто, жителите на Джулю-
ница се надяват, че в следващите години селото ще се сдо-
бие смного деца.

БАБИНДЕН В КОЗАРЕВЕЦ

Пенсионерите от ККП ”Здравец” - Козаревец отбелязаха
подобаващоДеняна родилната помощ -Бабинден. Рано сут-
ринта на центъра в Козарвец, жените от Пенсионерския
клуб раздадоха топла пита на всички присъстващи за здра-

ве на децата
и бабите .
Облечни в
карнавални
костюми, с
бебе в ръце
и с жива му-
зика, бабите
о б х о д и х а
къщите на
всички мла-
д и с е м е-
йства в село-
то, които са
имали рож-
ба през изми-
налата годи-
на. На мег-
дана се изви
кръшно хо-
ро.

Точно по
обяд, в зала-
та на клуба,
се извърши
обредното

измиване на ръцете на акушерката. В Козаревец от 40 годи-
ни насам, акушерна селото еПенкаПарашкевова.През ней-
ните ръце са минали стотици бебета. Тя и до днес е първият
съветник намладитемайки в отглеждането на децата им. По
този повод селската акушерка получи дарове от жените в
клуба. Макар че никак не е възрастна, тя се смята от всички
козаревски родилки за козаревската „баба”. Тържеството на
козаревчанки естествено завърши подобаващо - с празни-
чен обяд за всички раждалижени.

БАБИНДЕН В ДОБРИ ДЯЛ

Постара традиция вДобридял същобешеотбелязанБа-
бинден. Самодейките при Читалището и Клуба на пенсионе-
ра, са тези, които организират празника. Традицията пове-
лява да се обикаля из селото, да се отива при бабите, за да

се окъпват за здраве, както ида се посетят всички бебета, ро-
дени през изминалата година.

Цялата група е една изключителна атракция. Носят се
песни и закачки из селото, щом жените се покажат маскира-
ни, натъкмени, изобразяващи колоритни образи от минало-
то и настоящето.По-възрастните разказват, че ако недайбо-
же мъж се изпречи пред тях, то той си „изпаща”- или в сел-
ските постави го къпели, или гледали за смях да го направят,
катому събличалидрехите.

Бабите от Добри дял и тази тодина се събраха в Клуба на
пенсионера, където посрещнаха с пита и здравец медицин-
ската сестра илекарката на селото. Завъртя се празнично хо-
ро, гръмнаха песни и весел хумор.

БАБИНДЕН В МЕРДАНЯ

В Мерданя всяка година се отбелязва традиционния
празник Бабинден. Обичаят, който се възпроизвежда е т.
нар. бабуване, или израждане на бебето от бабата-
акушерка. Събират се група доброволци, преобличат се и се
маскират като за сватба. Лицата са прикрити, така че трудно
да се разпознават. Ролята на булката се изпълнява от преоб-
леченмъж, амладоженецът е предрешенажена.

Както повелява традицията, и този път сватбеното шес-
твие се отправи към кметството за тържествената церемо-
ния. Там кметът венча "младото семейство". Булката оби-
чайно е бременна, или има току-що родено бебе. Тази годи-
на тя получи "родилниболки" по стъпалата на кметството. За-
това се наложи бабата-акушерка да бъде извикана по спеш-
ност, за да я изроди. Роди се хубавомомиченце, което бемо-
ментално кръстено от кмета със звучното имеМерданка. Та-
ка с един куршум мерданчани улучиха три заека - сватба,
раждане и кръщене. След като се "съвзе" от "раждането",
булката дарибабата и кръстника с кърпа и сапун.

След това сватбеното шествие обиколи цялото село от
къща на къща да представи своята рожба. Във всеки дом се
изричаха пожелания за здраве, късмет и берекет. За новоро-
дените имашеподаръци, а там където има семейства без де-
ца, бяха отправени пожелания за скорошно добиване с рож-
ба. Домакините на свой ред почерпитха "сватбарите" с пити,
сладки и червено вино за здраве.

БАБИНДЕН В ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

ОБЯВА
ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

традиционно организира

Той ще се проведе на 11 февруари 2011 г. /петък/ от
14.00 часа вМузея на градинарството вЛясковец.

Право на участие имат всички пълнолетни лица с по-
стоянно местожителство в община Лясковец, с изключе-
ние на членовете на журито. По регламента на конкурса,
всички граждани, желаещи да участват, трябва да занесат
предварително в Музея на градинарството по една бутил-
ка от своите домашни вина – бели или червени /може и от
двете/ в дните от 7 до 10 февруари от 9:00 до 12:00 часа и
след обяд от 14:00 до 16:00 ч. и в самия ден на конкурса 11
февруари - предиобядот 9:00 до12:00 часа.

До участие се допускат избистрени, домашноприготве-
ни вина, представени в бутилки с вместимост минимум 0,5
литра, които да не са надписани. Задабъдат избегнати вся-
какви съмнения, относно пълната анонимност на конкурса,
участниците предварително няма да получават информа-
ция за номерана своята бутилка вино.

На 11февруари от 14.00 часа вМузея на градинарство-
то ще започне оценяването на вината. Комисия от дегуста-
торище оцени качествата им ище бъдат излъчени победи-
тели в двете категории – „Бели” и „Червени” вина. Предви-
дени са парични награди за първо, второ и третомясто, оси-
гурени от общината. Наградитеще бъдат връчени на побе-
дителите от кмета на община Лясковец д-р Ивелина Гецо-
ва на 11 февруари от 18.00 часа по време на празничния
концерт, посветен на Трифон Зарезан, който ще се състои
в салона на читалище “Напредък-1870”, гр. Лясковец.

Конкурс „Най-хубаво домашно вино”

ОБЯВА
ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Конкурс „Най-хубаво домашно вино”


