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ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

Шести Карвинг-фестивал се провежда та-
зи година в Лясковско. Дните на кулинарното
изкуство се наложиха трайно в календара на
Община Лясковец и са резултат от успешно
провеждащия се Карвинг-фестивал Ляско-
вец - пъстра столица на зеленчуците и гур-
бетчийското градинарство, който протича за
шести път на територията наЛясковска общи-
на. Неизменни участници в него са домакини,
майсторки кулинарки, самодейци, деца имла-
ди хора, които през годините показаха, че са
истински пазители на традициите в родното
си място. Тази година фестивалът включва
утвърдилите се вече „Пъстра трапеза на гос-
ти в селоДжулюница”, „Празник налютеница-
та” и „Ден на кокошата чорба”. Първите два
се проведоха в Джулюница, а третият кулина-
рен празник е планиран за 10 септември в се-
лоКозаревец.

Млади и стари отново се събраха в по-
следната неделя на месец август в Джулюни-
ца, мястото известно в цял свят, освен с Кото-
ошу, също и с отглеждането на вкусни дома-
ти, за да се включат за пореднадевета година
във фестивала „Пъстра трапеза”. Събитието
се случи в централния парк на селото и отно-
во гости и участници станаха свидетели на
красивите български трапези, шарени бохчи,
украси и типичните пъстри гювечета, пълни с
вкусни бабини гозби. Песенни изпълнения,
танци и разнообразие от етно-щандове, както
и казани и тави на огнищата, можеха да видят
посетителите нафестивала.

Карвинг изкуство показа младата Викто-
рия Димитрова, която за втори път издълба
пред очите на събралото се множество пре-
красни фигурки от плодове и зеленчуци, под-
помогната от своя учител Божидар Димитров
отНови пазар.

Тази година заедно с Националния фес-
тивал „Пъстра трапеза на гости в село Джу-
люница”, протече и Празникът на лютеница-
та. Той също е част от Карвинг-фестивала и
по традиция се провежда всяка година от са-

мото му създаване. Тази година
за шести път бяха организира-
ни и изявите, свързани с него -
конкурсът „Най-вкусна домаш-
на лютеница” и демонстратив-
но приготвяне на лютеница от
миналогодишния победител в
конкурса.Своята рецепта и пра-
вото да свари пред всички люте-
ница този път се падна на пред-
седателя на пенсионерскияляс-
ковски съюз Калина Цацова. Тя
зае първо място в конкурса ми-
налата година и сега с помощ-
ничката си Мария Станева, в
30-литрова тава, сложихадома-
ти и чушки, патладжани и мор-
кови, подправки и щипка лю-
бов, за да приготвят за жители-

те и гостите на фестивала вкусна домашна
лютеница.

Близо до тавата на Калина Цацова, дома-
кините от джулюнското читалище и пенсио-
нерския клуб предложиха на гостите на фес-
тивала пилешка супа, сготвена в голяма тен-
джера от Тодорка Илиева. На мегдана джу-
люнчанки, ръководени от Марийка Добрева,
изпържиха за изгладнялотомножество от гос-
ти и много мекици. В специална шатра се
събираха и бурканчетата с тазгодишна до-
машна лютеница, които участваха в конкур-
са. Професионалното жури, с председател
Мариета Недкова премина по всички щандо-
ве, за да опита и оцени всичките 155 ястия,
приготвени от чевръстите ни кулинарки. Свои
гозби представиха майсторки от Лясковец от

двата пенсионерски клуба „Зо-
ра” и „Мазневска чешмичка”, ку-
линарки от Джулюница, Добри
дял, Драгижево, Козаревец,
Мерданя и Първомайци. Жури-
то опита и всичките 48 лютени-
ци, представени за участие в
конкурса. Първенецът, избран
от комисията ще има правото
да свари публично своята люте-
ница в следващото издание на
празника догодина. А това е Ве-
личка Цонева от селото-
домакинДжулюница.

Трите най-добри майсторки
на лютеница Величка Цонева и
подгласничките й Тотка Васи-
лева от Добри дял и Савинка
Атанасова от Лясковец получи-

ФЕСТИВАЛ НА ЛЮБОВНАТА ПЕСЕН СЪБРА
ЗА СЕДМИ ПЪТ САМОДЕЙЦИ В ДОБРИ ДЯЛ

11 певчески състава и един
танцов от 8 населениместа взе-
ха участие в Празника на лю-
бовта в село Добри дял. Тради-
ционното за селото събитие се
проведе в местното читалище
„Петко РачовСлавейков-1903”,
Добри дял. Представители на
Лясковска общинаи гости от об-
щините Златарица, Павликени
и от далечното казанлъшко се-
ло Ясеново, доказаха за по-
редна година на публиката, че
любовта е най-голямото чу-
вство и без любов не може да
сеживее.Мотото на празника и
тази година беше „Да възпеем
любовта”, а общинският пре-
глед на песента се проведе за
седма поредна година. Организацията на-
правиха читалището, пенсионерският клуб и
кметството, подкрепенифинансово отОбщи-
на Лясковец. Празникът откри председате-
лят на местната културна светиня Иванка
Костова, а приветствия и благодарности за
това, че самодейците пазят фолклорното ни
наследство и го пренасят за идните поколе-
ния, отправиха кметът на Лясковец д-р Иве-
лина Гецова и селският управникСтоянСтоя-
нов. При откриването домакините от танцо-
вата читалищна група и самодейки от пенси-
онерския клуб представиха любовни мотиви

от стари времена, така както нашите баби и
дядовци помнят ухажванетомеждумъжиже-
на преди повече от век - с открадването намо-
мата при кладенеца. Млади и по-възрастни
добридялчани изиграха „Задявки по добри-
дялски” за своите гости и за жителите на се-
лото, дошли на празника. С песни празника

откриха и домакините от вокална група
„Еделвайс” с ръководителЖивкаИванова.

На сцената в салона на културната ин-
ституция бе представена богата програма с
участието на състави за стари градски песни
и фолклорни групи, младежки формации и
индивидуални изпълнители - всички възпя-
ващи любовта. Любовта възпята в стихове
бе и изпълнението наДетската група за худо-
жествено слово от драгижевското читалище,
като децата рецитираха откъси от „Изворът
на Белоногата”, за да разкажат за вярната
любов на Гергана и Никола. Песни с любов-

на тематика изпълниха и гос-
туващите колективи от ляс-
ковските пенсионерски клу-
бове и читалището, от Джу-
люница, Мерданя, Драгиже-
во, ГорскоНово село иМихал-
ци, и дошлите чак от каз-
анлъшкото Ясеново самодей-
ци от певческа група „Бодър
дух”. В празничната програма
се включиха и индивидуални
изпълнители с любовни пес-
ни - най-възрастния, 86-
годишната Пенка Цанева от
домакинстващото село, както
и солистката на лясковските
„Бели ружи” Добринка Стате-
лова, Петкана Димитрова от
гостуващото Горско Ново се-
ло и други. Песни за сърцето

озвучиха високата читалищна сграда, а на-
родните ритми, изпълнени от „Добридялски-
те мераклии” внесоха още по-добро настро-
ение на празника. За всички колективи има-
ше сувенири за спомен от Седмия фестивал
на любовта, както и грамоти за колективно и
индивидуално участие.

ха предметни награди и грамоти от кмета на
общината д-р Гецова, които им връчи специ-
алният гост на празника инж. Детелина Бори-
сова - заместник Областен управител на Ве-
ликотърновска област. Четири поощрениябя-
ха дадени за лютениците на Димитрина Ене-
ва от Драгижево, Мария Маринова от Мерда-
ня, Красимира Колева от Козаревец и Пенка
Савова отДжулюница.

Д-р Гецова, домакина на празника Екате-
рина Москова - председател на джулюнското
читалище и главният журиращ Мариета Нед-
кова, поздравиха участниците при откриване-
то, а в края на празника наградиха най-
добрите майстори-кулинари в Деветия фес-
тивал „Пъстра трапеза”. Обявени бяха резул-
татите по категории за различните ястия, като
това направи председателят нажуритоМари-
ета Недкова от Националната Асоциация за
развитие на изкуствата и занаятите А.Р.И.З. -
7, чийто шеф е кулинарът Пеньо Иванов -
основател на пътуващата изложба „Пъстра

трапеза”. Именно той постави началото на то-
зифестивал в нашето селоДжулюницаибла-
годарение на него празникът се разрасна
през годините и вечедевет пъти събира на ед-
номястомайстори-кулинари, любителина ху-
бавата храна и родолюбци-пазители на
българщината и традиционния бит. И тази го-
дина, докато оценяващата комисия опитва-
ше кулинарните творения, протече песенния
празник на откритата сцена в парка на село
Джулюница. В него се изявиха самодейци от
читалищата и пенсионерските клубове на об-
щината ни с нашенски песни от репертоара
си, а младият народен певец Петър Кирилов
весели гости и участници докато журито об-
мисля оценката си и класирането на гозбите.

Три часа бяха нужни на журито да опита
всичките 155 гозби, които подредиха в 8-те
щанда сръчните домакини. Общо 15 награди
отнесоха победителите в това издание на
фестивала, в който се включиха близо 100 ку-

КАРВИНГ, ПЪСТРИ ТРАПЕЗИ И ЛЮТЕНИЦИ
ПОКАЗАХА В ДЖУЛЮНИЦА
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От 17 септември 2015 година Община
Лясковец реализира проект „Независим жи-
вот в Община Лясковец - чрез комплексни
услуги за социално включване”, договор
BG05M9OP001-2.002-0049-C001 по проце-
дура за директно предоставяне на
без въ змездна финанс ова помощ
BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, по
Оперативна програма „Развитие на човешки-
те ресурси” 2014-2020, съфинансирана от
Европейския съюз, чрез Европейския социа-
лен фонд. Възложител е Министерство на
труда и социалната политика, чрез Главнади-
рекция „Европейски фондове, международ-
ни програми и проекти”, а изпълнител е
Община Лясковец. Срокът на реализацията
му е 27месеца - стартира на 17.09.2015 годи-
на и приключва на 16.12.2017 г. Общата стой-
ност на проекта е в размер на 497 715,03 лв.,
в т.ч. 423 057,78 лв. е европейско и 74 657,25
лв. е национално съфинансиране. Целта на
проекта е да подобри качеството на живот и
на достъпа до основни социални и здравни
услуги за постигане на независимост и соци-
ална интеграция на възрастните и хората с
увреждания, да разшири обема, многообра-
зието и целенасочеността на социалните
услуги на територията наОбщинаЛясковец.

Териториалният обхват е 6-те населени
места в общината - гр. Лясковеци селатаДра-
гижево, Мерданя, Добри дял, Козаревец и
Джулюница. В рамките на изпълнение на про-
ектните дейности се предоставя комплекс от
почасови социални услуги в дома - за лична
помощ, социална подкрепа и комунално-
битови дейности. С реализацията на дейнос-
тите се цели усъвършенстване и доразвива-
не на предлаганите социални услуги „Личен
асистент”, „Социален асистент” и „Домашен
помощник”, като форми на услуги в общност-
та за независимост и социално включване и
намаляване риска от зависимост на институ-
ционален тип грижа. Целевите групи, които
могат де се възползват от почасовите услуги
в домашна среда са хора с увреждания и хо-
ра над 65 години с невъзможност за самооб-
служване.

През първите три месеца от реализация-
та на проекта се осъществиха подготвителни
дейности. Те включваха: сформиране на
екип за управление, подготовка наматериал-
но-техническата база - извършване на ре-
монтни дейности в помещение на първия
етаж в сградата на Домашен социален пат-
ронаж град Лясковец, където функционира
Звеното за почасово предоставяне на услуги
за социално включване и неговото надграж-
дане; наемане на екип от експерти в Звеното
- социален работник, психолог, медицинска
сестра и технически секретар; оформяне на
задължителната документация, относно
предоставяне на почасовите услуги. Почасо-
вите социални услуги стартираха на
17.12.2015 г. и приключват на 16.12.2017 г.(с
приключванедейностите на проекта). В нача-
лото 62 потребители се възползваха от тези
видове услуги, предоставени от 14 наети из-
пълнители - 4 социални асистенти и 10 до-
машни санитари. От 01.04.2016 г. бяха наети
17 лица, на длъжност „Личен асистент”, кои-
то обгрижваха 25 потребители, в резултат от
приключилата програма „Нови алтернативи”
през март 2016 г. Общо наети изпълнители за
трите вида услуги - личен асистент, социален
асистент и домашен санитар към 01.04.2016
г. бяха 31 изпълнители, обслужващи 87 по-
требители на територията на Община Ляско-
вец.

С реализацията дейностите на проекта
през месец юни 2016 година бе извършена
малка промяна на договора за безвъзмездна
финансова помощ, в резултат на което бяха
наети допълнително още трима изпълнители
на почасови услуги. Считано от 15.06.2016 г.
наети изпълнители на трите вида услуги бяха
вече 34 лица, а обгрижваните потребители -
92. През октомври 2016 година отново бе
одобрена промяна на договора за
безвъзмезднафинансова помощотУправля-

ващия орган, с която наетите лични асистен-
ти бяха увеличени от 18 на 19 наети лица или
общо изпълнители на три типа услуги бе уве-
личен на 35 лица, обслужващи 93 потребите-
ли. В началото намарт 2017 година тримана-
ети изпълнителиот градЛясковец, бяхадепо-
зирали заявления, с които уведомиха екипа
за управление на проекта, че желаят да при-
ключат участието си в него. По тази причина
стартира процедура за наеманена нови таки-
ва. След успешен подбор от 18.04.2017 г. бя-
ха наети 3 кандидати само за град Лясковец.
Сключени бяха трудови договори за следни-
те длъжности: две лица на длъжност „Личен
асистент” и едно лице на длъжност „Дома-
шен санитар”.Общонаетите изпълнителибя-
ха 35, разпределени по населени места, как-
то следва: за град Лясковец - 16 изпълните-
ли, за Джулюница - 11; за Добри дял и Драги-
жево по 3-ма; по един за селата Козаревец и
Мерданя, а обгрижваните потребители бяха
92-ма: за Лясковец - 45; за Драгижево - 6; за
Мерданя - 2; за Джулюница - 26; за Козаре-
вец - 1 потребители заДобридял - 12.

В периода от стартирането на почасовите
услуги до настоящия момент 123 потребите-
ли са участвали в проекта, като 31 от тях са
приключили своето участие, поради смърт
или лични причини. С цел наблюдаване ка-
чеството на предоставените почасови услуги
експертите от Звеното, съвместно с предста-
вител на екипа по проекта, извършваха еже-
месечен мониторинг в домовете на потреби-
телите за получаване обратна връзка за ка-
чеството на получените услуги. В резултат от
проведения мониторинг бе констатирано
следното - нямаше констатирани проблеми и
недоразумения между изпълнител-
потребител. Продължиха да се предоставят
интегрираните услуги на потребителите от на-
етите двама експерти в Звеното - психолог и
медицинска сестра. Ежемесечно по
утвърден график те извършвахадомашнипо-
сещения, с цел предоставяне на здравни
услуги и психологическа подкрепа.

Във връзка с реализацията на дейности-
те и с цел подобряване работата по отноше-
ние качеството на предоставените услуги,
през месец юни 2017 г. бе проведена послед-
на четвърта супервизия от специално нает
външен експерт, имащ опит в тази насока.
Участниците в супервизиите бяха всички нае-
ти изпълнители на почасовите услуги - лични
асистенти, социални асистенти и домашни
санитари и четирима експерти от Звеното.
Целта бе да се подобри качеството на пред-
оставените услуги, да се подобри професио-
налното и емоционално развитие на персо-
нала, да се постигне превенция на професи-
оналното прегряване, както и подкрепа в от-
ношенията експерти-изпълнители-екип за
управление.

Настоящият документ е изготвен сфинансовата по-
мощнаЕвропейския социаленфонд.ОбщинаЛясковец носи
цялатаотговорностза съдържаниетонанастоящиядоку-
мент и при никакви обстоятелства не може да се приеме
като официална позиция на Европейския съюз или Минис-
терствонатруда и социалнатаполитика.

Продължава реализацията на социалния проект
„Независим живот в Община Лясковец - чрез
комплексни услуги за социално включване”

Даниела Бърнева, учи-
тел в НУ „Цани Гинчев” е
първенец в конкурс за есе.
Тя прочувствено разказва
за малкия Вальо, който е
възпитаник на лясковското
училище и който е роден
със синдром на Даун.
Бърнева, освен, че носи
призванието учител, е и
председател на Сдружение
„Бъдеще за нас”. Нашият пе-
дагог завоюва първото мяс-
то в конкурса за есе, под-
крепено със снимка на те-
ма: „Моят опит с програми-
те на Фондация „Работил-
ница за граждански иници-
ативи”. Даниела Бърнева,
както и целият екип на учи-
лището, вярват, че всяко дете заслужава
свояшанс за развитие и себори за това всич-
ки ученици да открият своите таланти и да
имат самочувствието да успяват с предизви-
кателствата, които им поставя новото вре-
ме. Деца с аутизъм, синдром на Даун и хипе-
рактивност, се чувстват приети, обичани и
разбирани. Идват с желание на училище и
знаят, че могат да разчитат на помощ в труд-
ни моменти, както от своите учители, така и
от съучениците си. Вярването на училищния
екип на НУ „Цани Гинчев” е, че всички деца
могат заедно да учат, да играят и да се за-
бавляват. А ето и текста на спечелилото есе:

Снимката е направена в Начално учили-
ще „Цани Гинчев”, гр. Лясковец. Детето в сре-
дата е Валентин, дете със синдром на Даун.
Заобиколен е от децата от своя клас. Това
виждате. А онова, което ще усетите, е щас-
тието на едно дете, което за пръв път не е
„другото” дете. Този момент е един от много-
то. Ежедневие. Снимката стана възможна,
благодарение на факта, че Фондация „Рабо-
тилница за граждански инициативи” повярва
в нашата проектна идея и цел - изграждане-
то на благоприятна среда за развитие на де-
цата отНУ „Цани Гинчев”, градЛясковец - се-
га вече реализирана. Свикнали сме да нари-
чаме тези деца „деца със специални образо-
вателни потребности”. Под тежестта надуми-
те забравяме, че те имат потребностите на
всички останали. Да бъдат щастливи, да се
развиват, да бъдат обичани. Всяко едно дете
има специфични потребности и свой подход
към света. Но ежедневието има и друго ли-
це. Преди време журналист от водеща ме-
диямепопита стрували сида правифилм за
четири деца със специални образователни
потребности. Отговорих, че всичко си стру-

ва, ако се прави за децата. Ако си позволим
да пренебрегнем само едно дете, без значе-
ние какви са неговите способности и потреб-
ности, значи пренебрегвамебъдещето.

Знам, че няма да получа подобен въпрос
от страна на ФРГИ. Във Фондацията отдав-
на са наясно какво в този свят си струва и по-
магат то да се случи: струва си да развиваме
способностите на всяко едно дете, струва си
да възстановяваме училищните библиотеки
(струва си да знаем, че любимата книга на
Валентин е „ХитърПетър"). Струва сида пра-
вим това, дори в малките училища - образо-
ванието не отчитамалък, голям градили све-
товна столица, то е нужно на всеки. Важно е
и си струвадададемвъзможност на всяко де-
те да придобие увереност в себе си, а от нас
зависидаизберемподходящата за негофор-
ма за изява: театър, изобразително изкус-
тво, музика, фолклор… Струва си да помог-
нем на семейство, лутащо се в света да оце-
лее, защото в него се възпитава и живее
бъдещият физик, лекар, градинар, учител,
магазинер, съсед - човечеството в неговата
пъстрота. Няма нужда да се вглеждаме в
сложните диаграми на световните анализа-
тори. Достатъчно е да проследим какви про-
грами и проекти финансира ФРГИ и добива-
ме представа за дефицитите в обществото и
кое би тласнало развитието възходящо. То-
ва съвсем не е случайно: Фондацията не
остава безразлична към нито една общес-
твена тенденция. Ако някой илинещосе нуж-
дае от подкрепа, за да се развива,ФРГИпра-
ви тази подкрепафакт.

За всички нас това е само една снимка.
Преди нея и след нея е реалният живот на
Валентин. Много по-различен от живота на
останалитедеца, но всъщност същият.

НАША УЧИТЕЛКА
СПЕЧЕЛИ КОНКУРС ЗА ЕСЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

линарки. Колективната награда за „Етно ви-
зия на щанд” отиде при кулинарния отбор на
село Драгижево за подредба на най-красива
трапеза. За „Оригинална рецепта” бяха на-
градени две ястия, които приготви мердан-
чанката Йорданка Стоянова - „Риба скумрия
в гювеч” и „Пиле с цвекло и сини сливи”. Наг-
радата „Най-добър десерт по стара рецепта”
грабна Ганка Петрова от Добри дял за „Слад-
ки с царевичнобрашноимаджун”. Заслужено
наградата за „Най-вкусно ястие” взе ГанкаДи-
митрова от Козаревец за своите „Кюфтенца
със сини сливи и тиква”. Най-добре с пригот-
вянето на ястие по „Автентична рецепта” се
справи Стефка Стефанова от лясковския
клуб на пенсионера „Мазневска чешмичка” с
домашно приготвената „Супа на баба
Хъртушка”. В категория „Ястие по регионална
рецепта” бе отличен „Гювеч по жътварски” на
КалинаЦацова от клуб „Зора”, Лясковец. Кра-
симира Колева от Мерданя получи поощри-
телна награда за активно участие, тъй като
представи многообразие от рецепти. Журито
я похвали за това, че всяка година участва в
конкурса с най-много гозби. Още 6 поощре-
ния присъди журиращата комисия - за Теодо-
раМиновска отПървомайци, която се включи
за пръв път в надпреварата, както и за Цве-
танкаБалашева отДрагижево, за Кинка Кись-

ова от Лясковец, за Пенка Минчева от Добри
дял и Лиляна Обрешкова от Козаревец. Наг-
рада получи и младата Виктория Димитрова
за щанда, който украси с карвинг-творенията
си. Цялостна награда получи младото семе-
йствоМихневи отДжулюница -МаринаиМих-
ниМихневиималкият им4-годишен синНико-
ла Михнев. Тази специална награда пред-
оставиха родителите на КотоошуЦеца и Сте-
фанМахлянови, едни от многото спонсори на
празника. Младото семейство спечели ова-
циите на журито за своята вкусна „Мусака по
възрожденски” и за най-атрактивно облечен
малък готвач. Призът за тях беше именуван
от журито „Награда за най-добри пазители и
продължителина традициите”

За успешното провеждане на деветото из-
дание на фестивала домакинът Екатерина
Москова изказа своята огромна благодар-
ност на всички участници, на журито, на
ОбщинаЛясковец, на читалищното настояте-
лство, на всички спонсори и доброволци. И
както повелява традицията, празникът за-
върши с поздрав към основателя нафестива-
ла, на който джулюнчани изпратиха пълна
кошница с плодове и зеленчуци от градините
на любезните домакини. Естествено към фи-
нала на фестивала беше изядена, както пи-
лешката супа, така и приготвената на място
лютеница, намазана наблизо 500филийки.

КАРВИНГ, ПЪСТРИ ТРАПЕЗИ И ЛЮТЕНИЦИ...
от стр. 1
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33 автомобила и тех-
ните пилоти бяха допус-
нати до състезанието,
провело се вЛясковец та-
зи година. Надпреварата
бе четвърти кръг от шам-
пионата по планинско из-
качване и се проведе за
пети пореден път в на-
шия град. На стартовата
линия до стадиона в Ляс-
ковец за Планинското
състезание „Лясковец-
Раховец 2017” се събра-
ха най-добрите пилоти и
автомобили. Основни
организатори отново бя-
ха БФАС и СККА „Етър
Рейсинг”, с подкрепата
на Общините Лясковец и
Го р н а О р я х о в и ц а .
Автомобилите традиционно се състезават по пътя от стади-
он „Михаил Алексиев” към манастира „Св. св. Петър и Па-
вел”. За нашето трасе специалистите казват, че е едно от
най-атрактивните и най-безопасните в България. Състеза-
нието в Лясковец е част от календара наФедерацията. То бе
инициирано по предложение на лясковчанина Тодор Тодо-
ров, който е единот най-добрите пилоти в нашиярегион.

През първия ден се проведоха тренировки в триманша, а
същинс к ата надпревара беше през втория .
Административно-техническият преглед беше в Горна Оря-
ховица в първия ден, а надпреварата протече в Лясковец.
Организационният комитет на състезанието бе с председа-
тели д-рИвелина Гецова - кмет наЛясковец и инж. Добромир
Добрев - кмет на Горна Оряховица и членове - ПетърМинов,
Димитър Стефанов и Тодор Тодоров. Председател на спор-
тните комисари бе Валентин Иванов, а директор - Димитър
Стефанов.Организаторите пожелаха на състезателите беза-

варийно преминава-
не на маршрута и по-
беда за най-добрия.
Най-добър в трениро-
въчния ден бе шуме-
нецът Христо Мано-
лов, който спечели
трите квалификаци-
онни манша, състеза-
вайки се с „Мицубиши
ЛансърЕво 9”. На вто-
ромясто беИлияЦар-
ски, а от пилотите на
клуба-домакин най-
добро време записа
нашият съгражданин
Тодор Тодоров. Той се
състезава за „Етър
Рейсинг Тим” и дос-
тойно защити името
на своя клуб и на Ляс-

ковец като зае седмапозиция сред всички състезатели в над-
преварата, състезавайки се с „ФолксвагенПоло”. В своя клас
НС3Тодоров се класира трети.

През втория ден обаче, когато беше същинската надпре-
вара, първенците от тренировъчните маншове, които бяха
сочени за фаворити в планинския шампионат тази година -
ХристоМанолов иИлияЦарски, отпаднаха още след първия
манш. Третият от смятаните за най-вероятни победители -
ЮлиянТелийски спечелии тритеманшаи купата за краен по-
бедител. Пилотът на „Дунав Рейсинг” с „Мицубиши Лансър
Ево 9” спечели с общо време 4:38.48 мин. Втори е Стефан
Стоев (АРА Моторспорт, Хонда Сивик, НС3), а трети е пи-
лотът на ЕФКОРейсинг Тим КонстантинЙорданов (РеноМе-
ган, втори в НС3). Само две секунди не стигнаха на съграж-
данина ниТодорТодоров (ЕтърРейсинг Тим,ФолксвагенПо-
ло), да се качи на почетната стълбичка за награждаването.

Кметът на Община Лясковец д-р Гецова при успешното

приключване на състезанието, награди заедно с кмета на
Горна Оряховица и представители на организаторите, най-
добрите пилоти. Освен купи, за състезателите бяха предви-
денишампанско и ощемного предметни награди.

В знак на благодарност за добрата организация на авто-
мобилната надпревара в нашия град, кметът д-р Гецова по-
лучи от директора на състезанието Купа-Организатор и бла-
годарствено писмо. Ръководството на Общината изцяло се
погрижи добре да подготви трасето за безопасното премина-
ване на състезателите по него. В резултат на отличното
сътрудничество на Община Лясковец със СККА „Етър Рей-
синг” и другите организатори - съседната ни Община Горна
Оряховица и БългарскатаФедерация по автомобилен спорт,
тази година състезанието отново бешенамного високо ниво,
успя да съберемного почитатели и любители на този екстре-
мен спорт и породи
емоции у всички гос-
ти на Лясковец,
дошли за зрелищ-
н о т о с ъ б и т и е .
Именно това напи-
са и в благода-
рствено писмо до
кметад-р Гецовади-
ректора на инициа-
тивата Димитър
Стефанов: „Състе-
занието беше посе-
тено от над 8 000
зрители и се пре-
върна в един праз-
ник за хилядителю-
бители на автомо-
билния спорт от ре-
гиона ицялата стра-
на. Благодарим Ви
за оказаното съде-
йствие!”

ЗА ПЕТИ ПЪТ ДОМАКИНСТВАХМЕ РАЛИ „ЛЯСКОВЕЦ-РАХОВЕЦ”

Първото участие на нашите пе-
вици от Козаревец на Събор на
българското фолклорно богатство
„Тараклъка пее и танцува 2017 се-
ло Градище” имдонесе и първа ко-
лективна награда за изпълнение-
то на групата и трета награда за со-
ловото изпълнение на солистката
Дочка Габровска. Група за народ-
ни песни „Авлига” при ККП „Здра-
вец” и НЧ „Земеделец-1899” с. Ко-
заревец, с ръководител Аспарух
Костов, записа своето първо учас-
тие в този фестивал на национал-
но ниво. Двудневната програма на
събора включи 150 изпълнения от
цялата страна. Нашата група се
представи в Градище с нови песни
от репертоара си и успехите не закъсняха.

Групата на Козаревец донесе награди и
от свищовското Царевец, където се състоя
Седми национален фолклорен фестивал
„Фолклорен извор”. Събитието се проведе в
четири дни - от 3 до 6 август и протече под
патронажа на Министерството на културата.
В него се изявиха множество групи, състави
и ансамбли от цяла България, като се сърев-
новаваха в различни категории. На сцената
на лятното кино в селоЦаревец над 5500 ин-
дивидуални и групови изпълнители предста-
виха богатството на българския фолклор
чрез характерни за различните краища на
страната ни носии, песни, танци и обичаи.
Специални гости на проявата бяха колекти-

ви с утвърдени имена - Националният фол-
клорен ансамбъл „Българе”, Конушенският
народен оркестър, колективи от Франция и
Полша, които допринесоха за фестивалния
дух и настроение. Организатори на фести-
вала са Сдружение „Фолклорен извор”, на-
родно читалище „Светлина - Царевец 1927”,
Кметство Царевец и Община Свищов. Фес-
тивалът има конкурсен характер и от години
е едно от най-значимите фолклорни съби-
тия в България. Изпълненията се оценяваха
отжури, съставено от професионалисти в об-
ластта на българския фолклор като фолкло-
риста Юлия Цанкова, проф. д-р Елена Куте-
ва, народната певица ГунаИванова идруги.

Три колектива представиха достойно
Община Лясковец и спечелиха на-
гради. В раздел „Певчески съста-
ви за обработенфолклор” със сре-
бърни медали са две наши пев-
чески групи - Група за обработен
фолклор „Детелина” при читали-
ще „Развитие-1894” и пенсионер-
ски клуб „Вяра” село Драгижево с
художествен ръководител Цве-
танка Христова и козаревската
Група за народни песни „Авлига”
при ККП „Здравец” и НЧ „Земеде-
лец-1899” село Козаревец, с ръко-
водител Аспарух Костов. С трето
място и бронзов медал са певици-
те ни при лясковския пенсионер-
ски клуб „Зора” - Група за обрабо-
тенфолклор „Чаровна възраст”.

ФОЛКЛОРНИТЕ НИ ГРУПИ С
УСПЕШНИ ЛЕТНИ УЧАСТИЯ

ЗЛАТЕН МЕДАЛ НА „ЕВРО ФОЛК 2017”
ЗА МЕРДАНСКИЯ ЖЕНСКИ НАРОДЕН ХОР

В конкуренция с над
70 състава от България
и от държави като Ру-
сия, Република Саха -
Якутия, Словакия, Лат-
вия, Молдова и други,
лясковските певици се
представиха блестящо
и заслужиха златен ме-
дал от шампионата
„Еuro folk 2017”. Женски
народен хор от село
Мерданя, Община Ляс-
ковец, с ръководител
КрасимираКолева полу-
чи за представянето си
Специалната награда
по критерий „Сложност
и техника на изпълне-
нията“. С две песни се
представиха на седмия
ден от шампионата нашите талантливи пе-
вици - „Горица ситна, зелена” и „Слънчице
мило, мамино”. Освен златен медал, наши-
те певици получиха и диплом за достойно
представяне и съществен принос в съхра-
няването и развитието на европейските тра-
диционни народни изкуства и лауреатско
звание, а журито им даде и препоръки за
участие в Световния шампионат по фол-
клор „WORLDFOLK”.

С много и разнообразни в жанрово отно-
шение песни и танци протече IX Европейски
шампионат по фолклор „Евро фолк 2017“.
Домакини на шампионата бяха сцени в Не-
себър, Поморие и Свети Влас. В трите ни
черноморски курорта на сцена се изявиха
над 70 вокални групи, танцови състави, ан-
самбли и индивидуални изпълнители с об-
що над 1500 участника от няколко европей-
ски държави - България, Русия, Република
Саха, Словакия, Латвия, Молдова и др.
Официалната церемония по откриването на
международното музикално събитие бе на
сцена Античен Амфитеатър в стария
български град Несебър. Официални гости
бяха Вълко Любенов - режисьор, хореог-
раф, педагог, д-р хонорис кауза, почетен де-
ятел на културата, Комисия 6 към IOV
UNESCO, Кремена Стоянова - главен ек-
сперт в отдел „Култура“ към Община Не-
себър и Калоян Николов - президент на

Европейската асоциация на фолклорните
фестивали - ЕАФФ. Гран при Златен
„Орфей”, спечели Фолклорен танцов ан-
самбъл „Кодрени“ от град Калараш, Молдо-
ва.

Радостта на изпълнителите от спечеле-
ните отличия бе огромна и заслужена, пред-
вид голямата конкуренция за най-добро
представяне в шампионата. По време на
фестивала участниците се включиха и в де-
филе, преминаващо по улиците на древния
Несебър. Стотици жители и гости на мор-
ския град снимаха и аплодираха представя-
нето на групите.

Освен, че заслужиха златото в този тол-
кова престижен международен форум, на-
шите певици от Женски народен хор при чи-
талище „Развитие-1902” бяха и едни от най-
добрите от 400-те състава, представили се
в 14-тото издание на Петропавловския
събор на народното творчество. Заслужено
те получиха диплома, плакета и паричната
награда на кмета на Община Горна Оряхо-
вица - една от трите общини организатори
на националния фестивал. Женският наро-
ден хор има и завоюван Златен медал на
VІІІ Национален шампионат по фолклор,
злато певиците имат и от „Световна купа по
фолклор”, както и златна купа и номинация
за GRAND PRIX of World Cup of Folklore -
VelikoTarnovo 2017.
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Издава Община Лясковец
разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

ТретиНационален плу-
вен маратон бе организи-
ран в Лясковец в един от
най-горещите дни в края
на юли. Маратонът, който
стана традиция и има вече
три успешни реализации,
се организира от Община
Лясковец, плувен клуб
„Етър” и фирма „Делфи-
на”. Той носи името на ле-
гендарния български плу-
вец Добри Динев -
мaйcтop нa дългитe
плyвaния, с 6 рекорда зa
„Книгaтa на Гинec”. В па-
мет на великана в синия
спорт, организаторите
учредиха почетен плувен
маратон, който по тради-
ция се провежда на лясковския микроязовир
Костимял-Горен.

Тази година плувците, изявили желание
да участват бяха над 50 души - мъже и жени.
Вceки peгиcтpиpaн и cтapтиpaл yчacтник
пoлyчи тeниcкa ишaпкa, като рекламнитема-
териали бяха от фирма „Делфина”, а парич-
ните премии за победителите осигури семе-
йство Диневи. Купите, медалите и грамотите
бяха от Община Лясковец, като победители-
те получиха своите отличия от кмета д-р Ге-
цова.

Пpи мъжeтe, кoитo плyвaхa нa 5 км,
пoбeдитeл cтaнa ДимитърИванов Димитров
от Силистра. Следващи с най-добро време
бяха Благовест Стоилов и ДимитърАнгелов,

като Блaгoвecт Стoилoв взе наградата и за
най-млад състезател. Тодор Керчев от ру-
сенския плувен клуб „Ирис” получи награда-
та за най-възрастен плувец. Пpи жeнитe
шaмпиoнкa е Людмила Белчева. С нея стар-
тираха ощечетиридами, но не успяхада при-
ключат състезанието успешно. За всички
включили се в третия плувен маратон има-
ше медали и поощрителни грамоти. Органи-
заторите отчитат, че с всяка година инте-
ресът към спортната инициатива нараства,
тъй като в първите години са участвали 22-
ма през 2015 и 34-ма плувци през 2016 годи-
на, а този път броят на мераклиите да граб-
нат купата в чест на Добри Динев, беше по-
чти двойно по-голям.

Отборът на „Епъл” спе-
чели тазгодишното изда-
ние на вече традиционния
футболен турнир в Джулю-
ница. Два тима от селото-
домакин достигнаха до фи-
нала на надпреварата, коя-
то се проведе на спортната
площадка на ОУ „П. Р. Сла-
вейков”. Официални гости
на награждаването и
тържественото закриване
на турнира бяха д-р Ивели-
на Гецова - кмет наОбщина
Лясковец, председателят
на Общинския съвет Дани-
ела Арабаджиева, селски-
ят управник Мариян Точев,
местният общински съвет-
ник РуменСтойков и Георги
Велинов - дългогодишен председател на Зо-
налния съвет на БФС във В. Търново. Зрите-
лите бяха зарадвани с музикално изпълне-
ние, което вдигна всички на крака и вдъхно-
ви състезатели и публика - деветгодишната
Мария Стефанова от Джулюница изпя ака-
пелно химнанаРепубликаБългария.

Пред голямата публика два гола за побе-
дата вкара Мариян Генов. Съдия на оспор-
ваната надпревара беше Галин Караджов,
който отлично се справи с напечените ситуа-
ции с няколко жълти картона. Равностойна-
та и доста оспорвана борба „Епъл” - „Кока ко-
ла” приключи с 2:1, а в срещата за третото
място „Земеделец” (Джулюница) подчини
„Зависимите” (В. Търново) с 3:0. Победите-

л и т е о т
„Епъл” полу-
чиха купа,

грамота и премия от 300 лева. Купи и парич-
ни премии от 200 и 100 лева имаше и за вто-
рите и третите в крайното подреждане. За ти-
мовете от челната тройка спонсорите бяха
подготвили и напитки, а купите осигури Зо-
налният съвет на БФС. Раздадени бяха и ин-
дивидуалнинагради плакети и грамоти. Еди-
надесетгодишният Христо Кенарев получи
приз за най-малък участник, най-възрастен
състезател на турнира еНиколай Колев, тит-
ла за най-коректен отбор заслужи „Корадо
България”, а специална награда за проспе-
риращмладфутболист на името на дългого-
дишният учител и треньор „Богомил Йорда-
нов” взе Стилиян Чолаков от „Кока кола”. Чо-
лаков стана и голмайстор на турнира, най-
добър вратар е Петко Иванов от „Земеде-
лец”, а най-полезен състезател - Мариян Ге-
нов от „Епъл”.

ДЖУЛЮНИЦА ДОМАКИНСТВА

За честването на годишнината от рожде-
нието на Апостола на Свободата бяха орга-
низирани редица мероприятия в Лясковско.
Най-мащабно бе честването на кръглата го-
дишнина в село Козаревец, където родолю-
бивижители откриха плоча наВасилЛевски,
каквато досега не е имало в селото. Инициа-
тивен комитет от пенсионери при клуба в Ко-
заревец „Здравец”, решиха да направят па-
метен знак на Апостола. Това стана с по-
мощта на Община Лясковец, кметството,
местното читалище, отзивчиви спонсори от
местни фирми и частни лица. Възрастните
хора успяха да наберат нужните средства за
паметна плоча, която бе поставена на фаса-
дата на сградата пред пенсионерския им
клуб.

Официално и тържествено откриване бе
направено вечерта на 18юли, точно на дата-
та, когато е роден Апостола. Тържественият
ритуал започна с почетен караул, а офици-
ални лица, които дойдоха за откриването бя-
ха местният депутат Клавдия Ганчева, об-
щинският кмет д-р Гецова, инж. Банко Бан-
ков и други, също дарили средства за из-
граждането на мемориала. Инициаторът на
родолюбивото дело Дочка Габровска произ-
несе реч и благодари на всички, откликнали
с дарителство за изработката и поставянето
на паметния знак - близо 80 родолюбци от
пенсионерската организация, както и 24-ма
жители на селото, Община Лясковец, Коняр-
ското дружество, читалището, покойния
кмет на селото Парашкев Парашкевов, Ди-
митър Димитров, Бойка Стефанова, Иван
Иванов, семействоВаняиКаменПеневи, Ко-
операция „Доверие”, фирмите „ГЕОМАР”,
„Масив Дизайн”, „Илпалет”, Евро блок,
„Автомонитор”, „Аркус Агро”, „Кентавър Ре-
сурси”, „Сладкарска Къща-Аниел” и други.

Слово за личността и саможертвата на
Апостола на Свободата произнесоха и
кметът на селото Красимира Колева и д-р
Ивелина Гецова - кмет на Община Лясковец.
Плочата откриха с прерязване на лентата
селският управник КрасимираКолева и пред-
седателят на инициативния комитет Дочка
Габровска, след което звуча химнът на Ре-
публика България, изпълнен от духовия
оркестър на Община Велико Търново. В

събитието се включи и горнооряховското во-
енноформирование 22790 приЯдрена хими-
ческа биологическа защита и екология.
Освещаването на плочата направи родени-
ят в Козаревец владика на нашиярегион -Не-
гово високопреосвещенствомитрополит Гри-
горий, в съслужие с отец Зоран Мамучевски
иместния свещеник йеромонахДимитрий.

Организатори, гости, спомоществовате-
ли и жители на Козаревец окичиха плочата с
първите цветя. Всички присъстващи отдадо-
ха почит на най-големия българин за всички
времена, като помълчаха на колене в знак
на дълбока признателност. Много жители на
селото се стекоха да видят откриването на
паметния знак и по лицето на всеки бълга-
рин, дошъл на това място, се четеше удов-
летворение. Всички козаревчани си тръгна-
ха доволни отфакта, че вече имат святомяс-
то за поклонение и патриотично възпитание
на идните поколения. В тази връзка в речта
си към присъстващите и жителите на Коза-
ревец, инициаторът и председател на пен-
сионерския клуб Дочка Габровска с гордост
заяви: „Този акт на признателност ще остане
в летописните страници на пенсионерския
клуб за поколенията след нас. Ние сме
длъжни да им оставим един завет чрез тази
мемориална плоча: „Знайте и помнете, почи-

тайте и пазете, всичко
що е изградено от хора-
та и за хората, всичко ко-
ето е повод за гордост
да се наречембългари”.

Тържествено чес-
тване направиха преди
това и жителите на град
Лясковец. То започна с
отдаване почит на Дяко-
на от лясковчани, които
се събраха пред памет-
натаму плоча, за да под-
несат венци и цветя. На
барелефа на Левски в
Лясковец възпомена-
телни думи произнесе
председателят на ляс-
ковския комитет „Васил
Левски” Димитър Бай-
чев. Стихотворението

„Левски” на Димитър Гундов декламира пет-
годишната Ивона Василева Русева от ДГ
„Славейче”. Венци и цветя положиха общин-
ското ръководство, пред-
ставители на партии,
учреждения, организа-
ции идеца.

Веднага след това в
музея на градинарство-
то присъстващите ляс-
ковчани и гости гледаха
прожекция на филм за
гроба и костите на Лев-
ски. Пак там бе предста-
вена и новата книга на
писателя Николай Ива-
нов от Велико Търново
„Разкрити документи за
гроба и костите на Лев-
с к и и Бен к овс ки ” .
Авторът е историк, за-
вършил е ВТУ „Св. Св.
Кирил и Методий” и е из-
следовател не само на
Левски и Бенковски, но и
на Стамболов, Буров, Георги Измирлиев,
Обретенов и други. За 180-ата годишнина от
рождението на Дякона, писателят събира в
книга най-новите си проучвания за костите

на двамата наши революционери. В книгата
си той посочва уникални документи, хвърля-
щи светлина къде са открити гробът на Лев-
ски и черепът на Бенковски. Дoкyмeнтитe,
кoитo тoй пyбликyвa зa пъpви път, e ycпял дa
намери в apхивитe нa Нaциoнaлния
вoeннoиcтopичecки мyзeй. Te paзкpивaт
митapcтвaтa нa тлeннитe ocтaнки нa
двaмaтa нaциoнaлни гepoи мeждy инcтит-
yциитe, къдeтo ca пpeдaдeни зa изcлeдвaнe.
Дoкyмeнт пo дoкyмeнт ce cъбиpa мoзaйкaтa
нa нeocпopимaтa иcтинa, oбяcни пиcaтeлят.
Пъpвитe и нaй-cepиoзни пpoyчвaния зa
гpoбa нa Вacил Лeвcки ca от пepиoдa 1936-
1939 година пo пoвoд чecтвaниятa зa 100 го-
дини oт poждeниeтo мy. Слeдвaщaтa гoлямa
aкция зa тъpceнeтo гpoбa нa Лeвcки e oт 80-
тe гoдини на миналия век, пpeдизвикaнa oт
пиcaтeля Никoлaй Хaйтoв и дoвeлa дo
пocтaвянeтo нa пaмeтнa плoчa нa cтeнaтa нa
цъpквaтa „Св. Пeткa Сaмapджийcкa”.
Мяcтoтo и дo днec нe ce пpизнaвa oт
бългapcкитe apхeoлoзи зa гpoб нa Дякoнa.
По време на представянето на книгата в му-

зея на градинарството бе показана и излож-
ба събрани документи и снимков материал
за гроба на Апостола, също дело наНиколай
Иванов.

ОТБЕЛЯЗАХМЕ 180-АТА ГОДИШНИНА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АПОСТОЛА

МНОГО ПЛУВЦИ СЕ ВКЛЮЧИХА
В МАРАТОНА ТАЗИ ГОДИНА СПОРТЕН ПРАЗНИК


