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ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

ПРАЗНУВАМЕ ПЕТРОВДЕН –

Всяка година празничните прояви проти-
чат в продължение на цяла седмица преди
самия Петровден. В първия ден, началото
на поредицата културни мероприятия,
свързани с 29 юни, се състоя типична фол-
клорна проява, свързана с 24 юни - пре-
създаване на обичая Еньовден, във вторник
беше представена поредната авторска сти-
хосбирка намлада поетеса отЛясковец с по-
етичен псевдоним Емилия Ангелова, откри-
ти бяха и две изложби живопис и графика на
художничките Десислава Цуцулова и Герга-
на Рахнева. Любителите на музикалното и
танцовото изкуство се насладиха на концерт
под наслов „На крилете на музиката и тан-
ца”, поднесен от младите дарования на Ляс-
ковец - вокална формация „Мелъди” с ръко-
водител Мария Петрова, подкрепени от гор-
нооряховските балетни формации „Грация”
и „Калина”. В два дни протече и общински во-
лейболен турнир, а в чест на 20 години от
създаването на лясковския комитет „Васил
Левски”, бе представена книгата на проф.
Иван Стоянов „Нови щрихи върху идейните
възгледиидейността наВасилЛевски”. В на-
вечерието на празника, подарък за почита-
телите на театралното изкуство е постанов-
ката „Торба хитрости” на режисьоркатаСтеф-
каПетрова, представена от театралите на ко-
заревската трупа при читалище „Земеде-
лец-1899”. Празничният 29 юни започва с
ранна литургия по случай храмовия празник
на Петропавловския манастир, а вечерта по
време на тържествения ритуал всяка година
биват обявявани имената на най-
достойнителясковчани. За всички гости ижи-
тели на града е подготвена богата празнична
програма, включваща младите изпълнители
Николай Геранлиев и Маги Джанаварова,
както и утвърдените и любими на поколения
българи певци - семейство Севдалина и Ва-
лентин Спасови с танцова формация „Чина-
ри”.

По традиция всяка година най-
достойните лясковчани биват награждавани
за своите заслуги къмобщинаЛясковец с по-

четни знаци и дипломи на празника на града
Петровден.

Съгласно правилника на Общински
съвет се подават предложения за удостоя-
ване на граждани със званието „Почетен
гражданин на община Лясковец”, номинират
се също и заслужили граждани, които полу-
чават плакет и диплом за придобиване на т.
нар. „Годишна награда”. Тази година с го-
дишнинагради се удостояват четиримажите-
ли на лясковска община и за цялостен при-
нос годишна награда се дава на хандбален
клуб „Владислав-2009” Годишната награда
се присъжда на граждани, фирми и органи-
зации за заслуги към община Лясковец в об-
ластта на духовността, образованието, кул-
турата и науката, бизнеса и икономиката,
здравеопазването, социалните дейности и
спорта. Общинските съветници разглеждат
предложенията и вземат решение кой да
бъде удостоен с почетните титли. Тази годи-
на титлите заслужиха следнителясковчани:

Росица То-
дорова Петро-
ва е родена на
7 февруари
1963 г. в гр. Си-
листра. По на-
стоящем жи-
вее в гр. Ляско-
вец, омъжена с
дведеца.Сред-
ното си образо-
в а н и е з а-
в ъ р ш в а в
СПТУ „Пана-
йот Волов” гр.
Бяла, а висше

завършва въвВТУ „Св. Св. Кирил иМетодий”
гр. Велико Търново, със специалност
„Българскафилология”.

Учител е по български и език и литерату-
ра с педагогически стаж от 28 години, рабо-
тейки в периода 1985 - 1987 година в ОУ „Ки-
рил иМетодий” с. Полско Косово, а от 1987 г.

ДОСТОЙНИТЕ НИ СЪГРАЖАНИ
ЗА 2013 ГОДИНА

РОСИЦА ТОДОРОВА ПЕТРОВА удос-
тоена с годишна награда за принос към об-
щина Лясковец в областта на културата.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ЛЯСКОВЧАНИЧЕСТИТ ПРАЗНИК ЛЯСКОВЧАНИЧЕСТИТ ПРАЗНИК ЛЯСКОВЧАНИ
Уважаеми

съграждани,
В навече-

рието на праз-
ника на град
Лясковец, се
обръщам към
Вас, като Ви
приветствам
сърдечно и же-
лая на всяко се-
мейство, на
всеки от Вас
най-хубавото
на този свят

здраве. Нека посрещнемнашияпразник, из-
пълнени с обич в сърцата, с веселие и заре-
дени с ентусиазъм и нови сили за сътворя-
ване на блага, за осъществяване на всички-
те ни стремежи.

Петровден еденят, в който православна-
та църква и вярващите християни отдават
почит на апостолите Петър и Павел, чието
име носи светинята на града ни - Петропав-
ловския манастир. В този свят за нас ден,
пред гости и приятели, ние изразяваме своя-

та гордост, като възхваляваме вековната ис-
тория на нашето селищеи почитаме достой-
ните дела на дедите си, заселили се в под-
ножието на Божия храм. В този празничен
ден правим равносметка на сътвореното от
нас, споделяме успехите и постиженията
си.

Нека си пожелаем както винаги досега,
това, което изграждаме в бъдеще, да бъде
устойчиво като камъка на бялата манастир-
ска скала, и нека допринесе за добруването
и просперитета на красивия ни град.

Бъдете уверени в себе си, упорити и все-
отдайни творци на родните блага. Дано все-
ки следващ ден бъде по-добър и по-
благодатен за нас, дано всички вие да имате
много радости, дано децата ни да растат
усмихнати и здрави, дано няма горест в очи-
те на възрастните и животът ни да е споко-
ен, мирен ищастлив.

Бъдете здрави, скъпи лясковчани и бла-
гословенида сабъднините ни!

Честит празник на всички!

д-р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА
Кмет на Община Лясковец

-

Скъпи лясковчани,
За мен е чест да ви поздравя с празника

на град Лясковец 29 юни. На този ден
църквата чества паметта на двамата Хрис-
тови апостоли - Петър и Павел ревностни
разпространители на християнството, из-
търпели много страдания и гонения, нарече-
ни „първовърховни престолниции вселенски
учители”.

Благодаря на всички, които обичат Ляс-
ковец и допринасят за неговото развитие и
просперитет. Убедена съм, че благодарение
на съвместните усилия на общината, об-
щинския съвет, институциите, бизнеса и на
енергията, инициативността и волята на
гражданите, ще постигнем по-добро бъдеще
ище продължимда отстояваме авторитета и
доброто именаобщинаЛясковец.

Нека бъдем достойни пазители и про-
дължители на традициите и изконните
български добродетели, единни и мъдри при
решаване на проблемите на общината, в
името на по-доброто бъдеще на лясковчани.

Нека пренесем
през вековете
мъдростта, ро-
долюбието и си-
лата набългар-
ския дух.

Уважаеми
съграждани,

На всички
вас, на гостите
и приятелите
на град Ляско-
вец, от все
сърце пожела-
вам здраве,
щастие, успехи във всичко, към което се стре-
мим и много нови благодатни начинания за
добруването на гражданите на общината!

ЧЕСТИТПРАЗНИК!

ДАНИЕЛА АРАБАДЖИЕВА
Председател на

Общински съвет - Лясковец

-

-

ОФИЦИАЛНИЯТ ПРАЗНИК НА ЛЯСКОВЕЦ

до настоящиямомент в СОУ „МаксимРайко-
вич” гр. Лясковец.

Росица Петрова е основател и ръководи-
тел на литературния клуб „Вдъхновение”,
при НЧ „Напредък-1870”, гр. Лясковец, който
е създаден на 1март 2004 г. и вече 9 години в
него кипи творческа дейност. Под нейно
ръководство творят млади автори, които
участват в литературни конкурси на общин-
ско и областно ниво, където печелят призови
места, а голяма част от възпитаниците й из-
дават и самостоятелни стихосбирки, чийто
редактор е Росица Петрова. През нейния
професионален поглед преминават немал-
ко стихосбирки като: „Една звезда” - издаде-
на през 2007 г.; „Багрите на моята душа” -
2008 г.; „Глътка вечност” - 2008 г.; „Конче под
дъгата” - 2009 г.; „Божествено докосване” -
2010 г.; „Мониторинг на чувствата” - 2011 г.;
„Думи”- 2012 г. и „19 е просто число” - 2013 г.
Клубът развива съвместна дейност и обмя-
на на творчески мисли с литературна група
„Асен Разцветников” гр. Горна Оряховица.
Росица Петрова, освен редактор, е инициа-
тор на литературните вечери, в които се
представят стихосбирките на лясковските
поети. Това налага в Лясковец една тради-
ция всяка година, в навечерието на празника
на града, да бъде издавана нова авторска
стихосбирка и така тя увлича младите твор-
ци към нови изяви, което е принос за разви-
тието на културата в нашия град.

Кремена
ХристоваЕнче-
ва e родена на
20 март 1969 г.,
живее в гр. Ляс-
ковец, омъже-
на с две деца.
Завършила е
средното си об-
разование в
ЕСПУ „Максим
Райкович” през
1987 г. През
1 9 9 3 г. з а-
вършва висше
образование
във ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, специал-
ност „Начална училищна педагогика” с обра-
зователно-квалификационна степен „ма-
гистър”. През 2008 г. придобива професио-
нална квалификация учител по английски
език, а през 2011 г. - професионално-
квалификационна степен /ПКС/-І от Депар-
тамента за информация и усъвършенстване
на учители гр. София. Педагогическият й

стаж е 25 години, от които 20 в НУ „Никола
Козлев” гр. Лясковец. От 3 години роботи с
деца със специални образователни потреб-
ности в тясно сътрудничество в екип от роди-
тел, лекуващлекар-психолог и ресурсен учи-
тел. Владее руски, английски и италиански
език, има опит в разработването и управле-
нието на проекти в сферата на образование-
то.

Член е на Сдружение „Морал, Етика и
Гражданско образование” /МЕГО/, на Сдру-
жение „Начално образование”. Участва в ре-
дица Международни семинари по правата
на детето в гр. София, вНационални научно-
практически конференции, форуми и кръгли
маси, има множество публикации и 4 докла-
да, издадени в сборници наМинистерството
на образованието и науката.

Професионалист, новатор и инициатор
на педагогически иновации в прилагането на
информационни технологии, постигнала ви-
соки резултати в своята педагогическа дей-
ност. Ползва се с добър авторитет и уваже-
ние сред ученици, родителииобщественост.

През май 2013 г. Кремена Енчева е носи-
тел на почетното отличие на Министерство
на образованието, младежта и науката „Нео-
фит Рилски”, която се дава за високи пости-
жения и дългогодишна цялостна високо про-
фесионална трудовадейност.

Дилян Де-
нев Маркилев
е роден на 10
декември 1975
г., семеен с две
дъщери. Сред-
ното си образо-
в а н и е з а-
вършва през
1994 г. в Техни-
кум по електро-
ник а „Алек
сандър Степа-
нович Попов”
г р . В е л и к о
Търново и вис-
ше в Стопанска академия „Димитър А. Це-
нов” гр. Свищов.

Професионален опит има като управи-
тел на ЕТ „Мегабол” гр. Велико Търново и
„Виктория 1006” ЕООД гр. Варна. Към мо-
мента развива частен бизнес на територия-
та на с. Драгижево, общинаЛясковец.

Владее английски, руски и испански език.
Ползва се с добър авторитет и уважение
сред приятели, познати и обществеността в
общинаЛясковец.

КРЕМЕНА ХРИСТОВА ЕНЧЕВА

ДИЛЯН ДЕНЕВ МАРКИЛЕВ

удосто-
ена с годишна награда за заслуги в област-
та на образованието на територията на
община Лясковец.

удостоен с
годишна награда за заслуги към община
Лясковец в областта на икономиката.

-
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В Л Я С К О В Е Ц
О Б Щ Е С Т В Е Н О С Т Т А
ОТБЕЛЯЗА 137 ГОДИНИ ОТ
ГИБЕЛТАНАХРИСТОБОТЕВ
- поета, публициста, револю-
ционера, бореца за свобода и
велик българин и интернацио-
налист. Община Лясковец
организира на 2 юни 2013 го-
дина тържествен ритуал за от-
белязване Деня за почит и
преклонение пред героичната
саможертва на Христо Ботев
и загиналите българи в борба-
та за свободата на родината
ни. Отбелязването на 137 го-
дини от гибелта наБотев и чет-
ниците му започна с отслуж-
ване на молебен от отец Бог-
дан. Възпоменателно слово бе прочетено от
кмета на община Лясковец д-р Ивелина Ге-
цова, след което представители на общин-
ското ръководство, партии, организации,
училища, клубове поднесоха венци и цветя
пред паметника на загиналите във войните
лясковчани. В 12 часа на обяд сирените огла-
сиха пространството и площада, на който
свели глави десетки лясковчани отдадоха
почит пред паметта на Ботев, четниците му
и предпаметта на падналите в борбата за на-
ционалноосвобождение нашисъграждани.

В ДОБРИ ДЯЛ ДЕЦА УЧАСТВАХА В
СТРОЕВИ РЕД В ТЪРЖЕСТВЕНАТА ЗАРЯ-
ПРОВЕРКА НА 2-РИ ЮНИ. На втори юни в
Добри дял деца и възрастни се поклониха
пред паметта на Ботев, на загиналите доб-
ридялчани и знайни и незнайни герои за сво-
бодата на България. Пред паметника на за-
гиналите във войнитедобридялчанибеотда-
дена заслужена почит на героите от войни-
те. В тържествената церемония се включи-
ха ид-рИвелина Гецова-кмет на общинаЛяс-
ковец, зам.кмета Георги Петров и кмета на
селотоВиолетаРайкова.

Поетичен рецитал по стихове на Ботев,
организиран от читалище „П. Р. Славейков-
1903”-Добри дял бе изпълнен малко преди

почетната вечерна проверка. Два блока де-
ца, обучени и ръководени от полковника от
резерва Петър Костов, изпълняваха коман-
дите и рапортуваха на кмета на селото. Цве-
тя и венци поднесоха, както официалните
гости, така и кмета на селото, читалищното
настоятелство, културен клуб на пенсионе-
ра „Еделвайс” и много граждани от Добри
дял. Цветни букети от фойерверки украсиха
небето над площада в чест на Ботев и пад-
налите герои. Дори дъжда не можа да по-
пречи на младите хора да изпълнят с абсо-
лютно уважение почитната заря-проверка,
за да засвидетелстват признателността на
днешното поколение към героите на Бълга-
рия.

В ДРАГИЖЕВО С ЛИТЕРАТУРНО-
МУЗИКАЛНА ПРОГРАМА В ЧИТАЛИЩНИЯ
САЛОН БЕ ОТБЕЛЯЗАН ДЕНЯТ НА БОТЕВ
И ЗАГИНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА НА
БЪЛГАРИЯ 2-РИ ЮНИ. В програмата се
включиха децата от ЦДГ „Вълшебство” с
ръководител Керанка Караиванова и Детска
вокална група при НЧ „Развитие-1894”с
ръководител Йорданка Димитрова. На праз-
ника присъстваха кмета на община Ляско-
вец д-р Ивелина Гецова и кметът на село
ДрагижевоЦоньоТрънков.

В ПАМЕТ НА БОТЕВ И ЗАГИНАЛИТЕ ВОИНИ

И тази година в село Мер-
даня се проведе голям събор-
надпяване, за което мердан-
чани упорито се подготвяха.
Преди три години бяха поста-
вени основите на така нарече-
ния Общински фестивал на
хайдушката песен и по тради-
ция той се организира в нача-
лото на месецюни, като в под-
готовката му участват кме-
тството и местното читалище
„Развитие 1902”, подкрепени
финансово от община Ляско-
вец, също и от местни спонсо-
ри като Пенка и Йордан
Арменчеви, Пламен Чесна-
ров, СтоянСтоянов, Хаджира-
деви, Евгени Гелев, Иван Ка-
раиванов, Надежда и Венелин Георгиеви,
Анелия и Петър Тахрилови, Румяна и Иван
Узунови и кметаМаринЛюцканов.

Събитието тази година протече през це-
лия неделен ден на 9 юни на селския пло-
щад „Свобода” пред кметството. Идеята за
създаването на фестивала е плод на една
добра инициатива да се съхрани за младите
поколения българската народна песен. Фес-
тивалът е посветен на популярната хайдуш-
ка песен – една от основните разновидности
в богататафолклорна палитра на нашето пе-
сенно творчество. Целта на организаторите
е да се отдаде нужното уважение към създа-
теля на колоритния българскифолклор – не-
известния народен певец, изразил в песни
своите радости и болки, възпял копнежите,
въжделенията имечтите на народани за сво-
бода.

Третото издание на фестивала бе откри-
то от кмета на общината д-р Ивелина Гецова

и от кмета на Мерданя Марин Люцканов. За-
пазен момент в сценария на празничната
проява е традиционното представяне на хай-
душка възстановка, с участието на домаки-
ните от театралната група иЖенски народен
хор при читалище „Развитие 1902” с. Мерда-
ня, с художествен ръководител Красимира
Колева, съвместно с Национално движение
„Традиция” гр. Велико Търново. И тази годи-
на драматизацията на фона песенните из-
пълнения беше много впечатляваща. Турско
нападение по време на типична българска
сватба, с колоритно пресъздаване на обичая
и драматична смърт на хайдути по време на
сблъсъка – всичко това върна зрителите вда-
лечните времена на робството и силно раз-
вълнува публиката.

В първото издание нафолклорната проя-
ва в надпяването се впуснаха всички общин-
ски фолклорни групи към читалищата и пен-
сионерските клубове, а във втория празник

ЗА ТРЕТА ГОДИНА ХАЙДУШКИ
ФЕСТИВАЛ СЕ ПРОВЕДЕ В МЕРДАНЯ

Театралната трупа към НЧ
„Земеделец-1899”с. Козаре-
вец представи община Ляско-
вец в ХІV национални празни-
ци налюбителския театърКор-
тен 2013 година.

Постановката „Торба-
хитрости” изиграна от театра-
лите на козаревското читали-
ще спечели Специалната на-
града за цялостен спектакъл
на името на Севелина Гьоро-
ва. Театралите от Козаревец
показаха своите умения пред
авторитетно жури - Илия Ра-
ев, актьор и директор на Дра-
матично-куклен театър „Ва-
сил Друмев” гр. Шумен и Бина
Харалампиева – режисьор и
директор наМалък градски театър „Зад кана-
ла”.

Дипломи за актьорскомайсторствожури-
то присъди на Стоян Златев, за ролята му на
Хитър Петър, на Иван Стаматов за ролята
му на дядо Поп, на Мирела Дончева и Йор-
данка Андреева за превъплъщението им в
глашатайки. Така 2013 година стана най-
продуктивна по отношение на отличия, при-
съдени от един театрален форум. Овациите
за прекрасната постановка са, както за люби-
телите-актьори, така и за техниялюбимръко-
водител - актрисата отВеликотърновския те-
атър Стефка Петрова. Тя, заедно със своите
възпитаници, подготви с много любов към
зрителя един спектакъл от комични епизоди,
поучителен за всяка възраст.

Трупата беше съпроводена от кмета на
кметство Козаревец и председател на мес-

тното читалище Парашкев Парашкевов, под
чиято организация се реализира подготов-
ката на представлението. Участието на теат-
ралите в ХІV национални празници на люби-
телския театърКортен 2013 годинабешефи-
нансирано от община Лясковец. Спек-
такълът бе подготвен и реализиран като
част от Второто издание на Карвинг-
фестивала в Лясковец. Козаревските теат-
рали защитиха за пореден път 120-
годишната традиция на самодейното теат-
рално изкуство в родното си място и доказа-
ха, че духът на Мелпомена в Козаревец ви-
наги ще има в кого да живее. Ръководството
на читалището изказва своята благодарност
на своите колеги от НЧ „Светлина” село Кор-
тен и на председателямуИванИванов за от-
личната организация на празника на люби-
телския театър.

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ЗА
НАШИТЕ ТЕАТРАЛИ ОТ КОРТЕН

на хайдушката песен вече желание за изява
имаше и от страна на колективи от съседни
общини на региона - от селата Миндя, Беб-
рово, Палици и Долна Липница. Тази година
освен групи от Лясковец, Джулюница, Коза-
ревец, Добри дял, Драгижево и домакините
от Мерданя, в хайдушкото надпяване се
впуснаха и състави от село Царевец, Върби-
ца, Буйновци, Миндя, Палици, Хаджидимит-
рово, Церова Кория. Общо над 30 участия,
включващи около 20 фолклорни групи и ин-
дивидуални изпълнители бяха представени
на сцена. Песенният маратон продължи ня-
колко часа, след което по обяд градуса на на-
строението повдигна поп-фолк певицата
Цветелина. За своитефенове тя поднесе бо-
гат концерт, включващ любими на публиката
фолклорни песни.

Читалищното настоятелство, както всяка
година, бе предвидило за участниците по ед-
на българска погача като награда и писмени
грамоти за всеки състав и индивидуален из-
пълнител. Така вече трета година мерданча-

ни отбелязват този празник, много по-пищно
и от самия събор на селото. С тази сравни-
телно нова културна проява, жителите на се-
лото заявиха своята амбиция да наложат в
живота на селото свое знаково събитие, пре-
връщайки легендата за хайдушкия камък в
уникалнаиединствена по рода си проява, ха-
рактеризиращадуха намерданчани като сво-
бодолюбиви хора със смели сърца и юначно
минало. Легенда, предавана от поколение
на поколение разказва, че хайдути са обита-
вали мерданските земи. Известни са дори
имената на двама от тях –ДимитърДобрев и
Върбан Гергев Пърнецов. Съществува и са-
мороден камък, който днес жителите нари-
чат Хайдушки камък, намиращ се на билото,
в близост до манастира „Св. 40 мъченици”.
На него са вдълбани и оставени белези от
конско копито и човешко коляно. В чест на
своите предци и за да възпеят мъжеството,
силата и ловкостта, издръжливостта и родо-
любивия порив на героите, организаторите
претвориха в празник спомена за тях.

По поводСветовнияден на околната сре-
да 5 юни, във великотърновската инспек-
ция по околна среда и води се състоя
тържествено честване на празника. Различ-
ни градове, фирми, институции, детски гра-
дини и училища на територията на областта,
бяха номинирани в няколко категориии полу-
чиха специални плакети на екоинспекцията,
като наградите бяха присъдени и във връзка
с националната кампания „Мисли - храни се
пести”. Град Лясковец заслужи отличието в
категория „Най-чист град”, заедно с градЕле-
на. Наградата бе връчена на директора на
дирекция Териториално устройство, общин-
ска собственост и европейска интеграция
МилкоМинев.

Международният ден за опазване на
околната среда 5 юни, се чества от 1972 г.,
каза инж. Григорова, директор на регионал-

ната екоинспекция, като през годините мото-
то на празника е било различно. Тази година
основните теми са насочени против загубата
на храна и превръщането й в отпадък, и за-
мърсяването на въздуха.

-

-

-

РИОСВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОБЯВИ
ЛЯСКОВЕЦ ЗА НАЙ-ЧИСТ ГРАД
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Тази година за трети път печели годишната
ученическа награда. Ученикът е в шести
клас и учи в СОУ „М. Райкович”. От 6-
годишен се занимава с Таекуондо. Годишна-
та награда Димитър получава за престижно-
то си участие в Държавното първенство по
таекуондо ПУМСЕ, където е завоювал трето
място в индивидуалното представяне и вто-
ра позиция в отборното класиране. През на-
стоящата учебна година е спечелил призово
място и в Коледен турнир за деца и кадети,
от което има второ и трето място. За успехи-
те си е получил медали и дипломи от
Българскатафедерация по таекуондо.

Получава награда за ТРЕТО място. Уче-
ниците от спортен клуб „Юнак” получават на-
градата за ученически постижения за цялос-
тен принос, представяйки своето училище и
общината ни в различни спортни съревнова-
ния. В клуба членуват общо 28 деца от І до ІV
клас, разпределени в две възрастови групи.
Треньори са Кремена Тотева иМарийкаСух-
лоева. През настоящата учебна година имат

престижно участие в ІX Национален детски
олимпийски събор „Юначе”, провел се в де-
ня на детето - 1 юни. В Националния събор
децата от нашия клуб са завоювалидва злат-
ни медала и 4 купи. Златото е за Деси-Слава
Пенчева и Кремена Георгиева за рецитация
на авторско стихотворение на спортна тема-
тика. Двете момичета са съответно ученички
от ІІІ и от І клас и печелят първомясто в свои-
те възрастови групи. Като цялоотборът пече-
ли купи за ІІІ място при представяне на гим-
настически композиции в двете групи и също
ІІІ място вщафетните игри.

СПОРТЕН КЛУБ „ЮНАК” при НУ
„ЦАНИ ГИНЧЕВ” гр. Лясковец носител на
годишната награда за постижения в об-
ластта на спорта.

По традиция през година
се провеждаНационаленПет-
ропавловски събор на народ-
ното творчество - най-
мащабното фолклорно съби-
тие в Северна България. Тази
година на 22 и 23 юни се
състоя дванадесетото му из-
дание. Надпяването протича
винаги в околностите на на-
шия манастир „Св. Св. Петър
иПавел”.

През 1993 г. общинитеЛяс-
ковец, Велико Търново и Гор-
наОряховица поставиха нача-
лото на Петропавловския
събор на народното творчес-
тво като регионален събор, с
участието на фолклорни ко-
лективи от региона, какъвто е до 1995 г. и се
провежда ежегодно. От 1997 г. е национален
с участието на колективи от всички етног-
рафски области. През 2005 година вече в не-
го има и международно участие на състави
от държавите Полша, Сърбия и Турция.
Съборът си е спечелил името на „малката
Копривщица” като най-голямо фолклорно
събитие заСевернаБългария.

Петропавловският събор протича под
патронажа на кметовете на трите общини и
откриването е на ротационен принцип. Тази
г о д и н а
събора от-
кри кметът
на община
Ляс к овец
д-р Ивели-
на Гецова.
Г о с т -
и з п ъ л н и-
тел в Два-
надесетото
издание на
Петропав-
л о в с к и я
съборбена-
родната пе-
вица Роси-
ца Пейчева
с танцьори
от форма-
ция „Етноритъм”. Официалното откриване и
тази година бе съпътствано от емблематич-
ната за събора песен „Хоро се вие край ма-
настира” в изпълнение на ФА „Сидер войво-
да”, който преди няколко дни с богат концерт
отбеляза своята 60-та годишнина. Ръково-
дител на ансамбълае ГеоргиПетров.

Тази година в надпяванията участваха
4000 изпълнители от цяла България - над
200 състава с над 250 изпълнения. Изпълни-
телите получиха от организаторите грамота
и плакет със знака на събора. Професиона-
листи в областта на фолклора бяха гости на
Дванадесетия събор на народното творчес-
тво. Въпреки че съборът няма конкурсен ха-
рактер, изпълненията бяха изслушвани и
оценявани от етномузиколога акад. Крум Ге-
оргиев, председател на Обществото за фол-
клор в България, традиционен участник в
събора от самото му зараждане през 1993 г.,
проф. д-р Елена Филипова Кутева – изкус-
твовед, директор на Националния фолкло-
рен ансамбъл „Филип Кутев”, доц. Митко Ди-
митров – преподавател в катедра „Музика”
на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и Галя Чо-
хаджиева – етнограф в Регионален истори-
ческимузей –В. Търново.

Преобладаваха участници отПлевенско,
Русенско, състави от Монтанско, Търговиш-
ко, както и участници от далечни места като
Елин Пелин, Софийско, от Добричкото Гене-
ралТошево, отШуменското ЗайчиноОреше,
които редовно се включват в надпяванията,
от Калояново, Песнопой, Дуванлии, Ръжево
– Пловдивско, които също ежегодно учас-
тват в събора. Най-голямата атракция бяха
кукерските групи отРаковски иБелене, зара-
ди зрелищните костюми на танцьорите.
Представени бяха и обреднимотиви нафол-
клорни обичаи, типични за различните фол-
клорни области, а това всяка година дообо-
гатява празничния народен колорит на събо-
ра.

В сравнение с предишни издания имаше

много повече обичаи – общо 21 на брой за
двата дни. Всяка година организаторите во-
дят статистика и за най-малък и най-
възрастен участник в надпяването. В по-
следните две издания на събора са пяли до-
ри 4-5 годишни деца, а над 80-годишните са-
модейци са често гости на наша сцена. В ми-
налото издание 3-годишномомиченце от Ка-
ранци и 87-годишен певец от с. Горски извор
бяха в двете крайни възрастови граници. Та-
зи година с кукерската група дойде съвсем
малко момиченце – на 1.5 година и участва

като статист в об-
ичая на групата.
Доста бяха и де-
цата на 5-6-
г о д и ш н а
възраст - Крис-
тиян Тонеев от
група „Нестина-
ри” гр. Варна, Ка-
тя иБорисПъде-
ви от кукерската
група „Маскари”
- гр. Раковски, Ге-

орги Колев от певчески хор „Росна китка” - с.
Преславен, Нина Тихомирова от фолклорна
група „Зора” - ГолямоДряново идр.

Най-възрастният участник в това изда-
ние на събора бе на 84 години - Мария Пет-
рова от женскафолклорна група - с. Григоро-
во, общ. Елин Пелин. Имаше и 83-годишни
певици - Еленка Климентова от с. Павел и
Стефана Монева от Ресен, както и 82-
годишната Пенка Ненова от лясковското с.
Добридял.

Радостен е фактът, че от година на годи-
на все по-голям е процентът на заявени ин-
дивидуални изпълнения на ученици между
7-13-годишна възраст, което е предпоставка
за приемственост и ранноформиране на ин-
терес и любов към българското народно из-
куство.

Медиен партньор на проявата от години
е БНР. Два дниЦвети Радева с екип наНаци-
оналното радио предавашедиректно отмяс-
тото на събитието чрез фолклорните преда-
вания „Имат ли песните спиране”, „Музикал-
нашарения” и „Понашенски”.

ПЕТРОПАВЛОВСКИЯТ СЪБОР
ЗАПИСА XII-ТО ИЗДАНИЕ

ПРАЗНУВАМЕ ПЕТРОВДЕН –
ОФИЦИАЛНИЯТ ПРАЗНИК НА ЛЯСКОВЕЦ
от стр. 4
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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

ДАРИН ПЛАМЕНОВ ТРАЯНОВ

ХАНДБАЛЕН КЛУБ „ВЛАДИСЛАВ-
2009”-с. Джулюница

НОСИТЕЛИТЕ НА
ГОДИШНАТА УЧЕНИЧЕСКА НАГРАДА

ЗА 2013 ГОДИНА

ЙОАНА СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА
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Дарин Пла-
менов Траянов
е роден на
30.06.1988 г. в
гр. Горна Оря-
ховица, по на-
стоящем жи-
вущ в с.Мерда-
ня.

Средното
си образова-
ние завършва
в СОУ „Вичо
Грънчаров” гр.
Горна Оряхо-
в и ц а п р е з

2007, а висшето - през 2012 г. в Русенския
университет „Ангел Кънчев” със специал-
ност „Информационни технологии”.

Владееанглийски и немски език.
Спортната си кариера с боулинг започва

през 2007 г., като член на боулинг клуб „Бо-
ляри” гр. Велико Търново. Като професиона-
лен боулинг-играч се отличава през 2009-
2010 г., когато ставашампион вБ група.След-
ват постижения през 2010-2011 г. в А група, а
най-високите му отличия до този момент са
от 2011-2012 г, когато заема16място въвфи-
налите наРепубликанскияшампионат побо-
улинг и през 2013 г., когато става Републи-
кански шампион на България по боулинг за
мъжеиндивидуално.

.

Хандбалният клуб е основан през 2009 г.
с председател Румен Стойков. Отборът на
момичетата е сформиран през 2010 г. с
треньори Върбан Боев, треньор на клуба и
Павлина Маринова - учител по физическа
култура и спорт в джулюнското основно учи-
лище „П. Р. Славейков”. През същата година
отборът на момичетата завършва на VІ - то
място в есенния предзонален турнир.

Годишната награда на община Лясковец
за 2013 година им се присъжда за цялостен
принос в развитието на спорта, но номина-
цията клубът заслужи най-вече заради успе-
хите на тима на девойките. През настоящата
спортна година 2012/13 г. тима на 13-
годишнитемомичета завършвана ІІІ - томяс-
то в зоналнияфинална „ЗонаМизия” и е кла-
сиран за национално ниво. Следва участие
в Републиканскияфинал по хандбал, където
са успелидаизвоюват престижнотоV-томяс-
то. Индивидуални награди от първенството
имат: Бисерка Лалова за „Най - добър ляв
гард” - бронз, Дарина Дочева за „Най - добър
разпределител” - сребро и злато за Дарина
Дочева в две категории - за „Най - добър гол-
майстор” и за „Най - полезен играч”.

От няколко години общинаЛясковец при-
съжда Общинска ученическа награда, която
получават най-добрите ученици в общината
за своите заслуги в овладяване на науките,
като представят своите училищаиобщината
в различни състезания, конкурси, олимпиа-
ди ифестивали. Основна цел на наградата е
насърчаване на творческите заложбина уче-
ниците и потребностите на деца с изявени
дарби. Комисия разглежда внесените пред-
ложения за удостояване с наградата и взема

решение на кого да бъде присъдена. Годиш-
ната награда получават ученици от 1 до 12
клас, като се определят призовите І, ІІ и ІІІ
място в четири области - литература, при-
родни науки, изкуство и спорт. Годишната на-
града се връчва лично от кмета на община
Лясковец и материалния й израз е грамота и
парично поощрение. Отличените ученици
получават наградите си по време на тържес-
твената церемония в самия празничен 29
юни - на празника на град Лясковец. Тази го-
дина журиращата комисия класира индиви-
дуално 11 изявени лясковски деца и един
спортен клуб. Наградените ученици тази го-
дина са:

Получава
н а г р а д а з а
П Ъ Р В О
МЯСТО в тази
област. Моми-
чето е шесток-
л а с н и ч к а в
СОУ „М. Райко-
вич” с класен
ръководител
Анелия Цоне-
ва. Престижна-
та годишна на-
града за пости-
жения се дава
на Йоана за го-

лемия й успех в областния кръг на олимпиа-
дата по български език и литература, в който
момичето получава отлична оценка. За мак-
сималния резултат, който показва, лично е
наградена от началника на РИО инж. Роза-
лияЛичева.

Получава
н а г р а д а з а
В Т О Р О
МЯСТО в тази
област. Ученик
от ІV „а” клас в
СОУ „Максим
Райкович”, с
класен ръково-
дител София
Илиева. Полу-
чава годишна-
та ученическа
награда за по-
стиженията си
в X-ти нацио-
нален конкурс „Казанлъшкароза”, в който за-
ема почетното ІІ-ро място в раздел етногра-
фия-проза на тема „Приказка за розата”. Уче-
никът има отлични успехи и съответно на-
гради и в областта на спортното ориентира-
не - с медали за І и ІІ място от тазгодишни
състезания се окичва в държавното първе-
нство за купа „Никулден” и в надпреварата
за купа „Троян”.

Получава
н а г р а д а з а
П Ъ Р В О
МЯСТО в тази
област, тъй ка-
то има отлични
познания в на-
уката химия.
Павел Русев е
ученик от VІІ „а”
клас на СОУ
„Максим Рай-
кович”, с пре-
подавател Ма-
рия Върбано-
ва. Годишната

ученическа награда получава за отличното
си представяне в областния кръг на нацио-
налната олимпиада по химия и опазване на
околната среда, проведен през месец фев-
руари въвВ. Търново. За отличните резулта-
ти, които показва, седмокласникът е награ-
ден с грамота от началника на инспектората
по образованиеинж.РозалияЛичева.

Получава
годишна уче-
ническа награ-
да за ВТОРО
МЯСТО в тази
област. Уче-
ничката е тре-
токласничка,
възпитаничка
на учителката
Ивелина Геор-
гиева и учи в
СОУ „Максим
Райкович”. Иза-
бела е момиче
с големи за-

ложби в различни области - пее, танцува,
има и постижения в спорта, но наградата за
годината й се дава за успехите й в областта
на информационните технологии и матема-
тиката, където неин наставник е учителката
й Стефка Обрешкова. През учебната година
печели сертификати от националното състе-
зание по информационни технологии IT
Знайко и IT Знайко + в първи кръг и в облас-
тен кръг, съответно през декември и през
март месец. В рамките на учебната година
ученичката достойно се представя и в наци-
оналното математическо съревнование „Аз
и числата”, организирано отСдружението на
българските начални учители, от което полу-
чава грамота за показани знания по матема-
тика.

Получава
годишна уче-
ническа награ-
да за ТРЕТО
МЯСТО в тази
област. Уче-
никът е второк-
ласник от СОУ
„М. Райкович”,
с класен ръко-
водител Стеф-
ка Обрешкова.
Присъжда му
се годишната
ученическа на-
града за класи-
рането му като победител във финалния
кръг на националното състезание на сдру-
жението на българските начални учители.
Василен Анчев има грамоти за достойно
представяне също и от състезанията „Аз об-
щувам с Европа” и „Аз и буквите”, където по-
казва знания съответно по английски и по
български език.

Получава
н а г р а д а з а
П Ъ Р В О
МЯСТО в тази
област. Анита е
най-малкият
награден уче-
ник с годишна-
та ученическа
награда. Тази
година тя за-
вършва първи
клас в НУ „Ни-
кола Козлев” и
е възпитаничка
на Кремена

Енчева. Ученическата награда й се при-
съжда за отличното й представяне в Нацио-
налния конкурс за комикс на тема „Моето учи-
лище” на издателство „Булвест 2000”. В кон-
курса са се състезавалидецаот цялата стра-
на, като от общо890 участника, журито от из-
вестни художници е излъчило само 6 награ-
ди. Нашата малка художничка се е пребори-
ла с почти всички свои конкуренти и е заслу-
жиладостойното третомясто.

Получава награда заВТОРОМЯСТОв та-
зи област. Момичето е шестокласничка от
СОУ „М. Райкович”, възпитаничка на Анита

Костадино-
ва, старши
учител по

изобразително
изкуство. Ди-
митрина Ди-
митрова полу-
чава годишна-
та ученическа
награда за от-
л и ч н о т о с и
представяне и
заетата от нея
трета позиция
в престиженна-
ционален кон-
курс. От кон-
к урса „Въл
шебният свят на Ангел Каралийчев”, състо-
ял се в Националния дворец на децата в Со-
фия, момичето получава награда Диплом за
своето успешнопредставяне.

Полу-
чават на-
града за
Т РЕ ТО
МЯСТО
в тази об-
л а с т .
Б л и з-
начките
Надеж-
да и Лю-
бов Мит-
кови са

ученички от ІX „а” клас наСОУ „М. Райкович”,
с класен ръководителВасяНиколова.Моми-
четата членуват в Театралния училищен
клуб, който ръководи учителката Даниелка
Райкова. Ученическата награда двете близ-
начки получават за артистичния си талант,
проявен в Осмото издание на националния
фестивал задетско-юношеско театралноиз-
куство „Малкият принц”, състоял се във В.
Търново. И двете са наградени от председа-
теля на журито, известния режисьор Нико-
лай Априлов с грамота за високи художес-
твени резултати и номинация заженска роля
в комедията „Женско царство” на Ст. Л. Кос-
тов.

Получава
н а г р а д а з а
ПЪРВО място.
Теодор Иванов
е ученик от ІІІ
„в” клас на СОУ
„М. Райкович” с
класен ръково-
дител Ивелина
Г е о р г и е в а .
Момчето е от-
личен спор-
тист. Награда-
та му се при-
съжда заради
изключителни-
те постижения в областта на спорта плува-
не. Третокласникът тренира в Клуб за плув-
ни спортове „Етър 2000” при една от най-
големитемайсторки в синия спорт - треньор-
ката Роза Георгиева. През учебната
2012/2013 г. имадвабронзовимедала - инди-
видуално и отборно от Държавното първе-
нство във Варна, златен и сребърен от тур-
нира „Весел делфин” в Златни пясъци, един
златен, два сребърни и един бронзов в раз-
личните стилове от турнира „Открий себе
си” в София, както и три сребърни и едно
бронзово отличие от турнира, състоял се в
началото на този месец в морската столица.
В рамките на една учебна година малкият

спортист пече-
ли общо13при-
зовиместа.

Получава
н а г р а д а з а
ВТОРО място.

удосто-
ен с годишна награда за заслуги в област-
та на спорта на територията на община
Лясковец.

удостоен с годишна
награда за заслуги в областта на спорта
на територията на община Лясковец

носи-
тел на годишната награда за постижения
в областта на литературата.

носител на годишната награда за пости-
жения в областта на литературата.

носител на
годишната награда за постижения в об-
ластта на природните науки.

носи-
тел на годишната награда за постижения

в областта на природните науки.

носител
на годишната награда за постижения в об-
ластта на природните науки.

но-
сител на годишната награда за постиже-
ния в областта на изкуството.

носител на годишната на-
града за постижения в областта на изкус-
твото.

носители на годишната награ-
да за постижения в областта на изкуство-
то.

носи-
тел на годишната награда за постижения
в областта на спорта.

носи-
тел на годиш-
ната награда
за постижения
в областта на
спорта.

-
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