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Десетки ученици, заедно със своите
учители се включиха в празника по повод
24 май - денят на Светите братя Кирил и
Методий, на българската азбука, просве-
та и култура и на славянската книжовност.
Те бяха аплодирани от лясковчаните, кои-
то бяха излезли в празничния ден, за да
видят дефилето на своите деца, внуци и
приятели. Плакати с ликовете на Солун-
ските братя и на патроните на двете учи-
лища, българския трибагреник, цветя иба-
лони, се понесоха по улиците наЛясковец
- главната „Третимарт“ и централният пло-
щад. Шествието, водено от мажоретен
състав при СУ „Максим Райкович“, колона
на шестимата зрелостници-отличници и
знаменна група, следвани от учениците от
различните класове, както и знаменосци-
те и учениците от началното училище, се
отправиха къмплощада.

Преди това поздравление към учите-
ли, ученици, културни дейци, хора на сло-
вото, науката и прогреса, към всички свои
съграждани, събрали се в този най-
български ден на площада, произнесе д-р
Ивелина Гецова - кмет на Община Ляско-
вец. В тържествената си реч тя отправи по-
желания към съвременните просветители
и ги призова да следват стъпките на наши-
те деди: „Уважаеми съвременни просве-
тители, пожелавам на Вас и семействата
Ви здраве, по-спокойни дни и никога да не
губите вдъхновение. Имайте сили, за да
продължите да втъкавате в идните поко-
ления своите знания, душа и любов! Вяр-
вам, че колкото и да е трудно, ще успеем
да оставим на децата си един по-добър
свят, а на света - грамотни, мислещи и
вдъхновени българи. На Вас, скъпи уче-
ници, пожелавам здраве и успешни пости-
жения! Бъдете дисциплинирани, упорити
и отлични в овладяването на знанията!
Гордейте се, че сте потомци на нашите
смели деди, на далновидните ни предци,
на буднителясковски просветители!“.

Тържеството традиционно започна на
площад „Възраждане“ под звуците на хим-
на наСтоянМихайловски „Върви, народе,
възродени“. Представителните блокове
на двете лясковски училища СУ „Максим
Райкович“ и НУ „Цани Гинчев“ се построи-

ха пред откритата сцена на центъра за на-
чало на тържествения концерт. Празнич-
ната програма включваше изпълнения на
децата от училищата, които танцуваха, пя-
ха и славиха делото на книжовниците.
Малките ученици от първи и втори клас на
началното училище се представиха с пес-
ните „Св. Св. Кирил и Методий“, „Буквич-

ки“ и „Вечемога да че-
т а “ . М а л к о п о -
големите - четвърток-
ласниците Ивайла
Момъкова и Цвето-
мир Бенков, рецити-
раха стихове, напи-
сани от техния пат-
ронЦани Гинчев и по-
светени на Солунски-
те братя. Среднош-
к о л ц и т е о т п о -
голямото училище се
изявиха с танции пес-
ни . Мажоретният
състав „Звездички“, с
ръководител Мария-
на Бъчварова, из-

пълни марш „Училище любимо“, а вокал-
на група „Славееви гласове“, ръководена
от Нели Гургева, представи „Химн на Ки-
рил иМетодий“. В дуети за публиката пяха
Кристина Попова и Микаела Миланова, и
Полина Тодорова и РадославаПопова. Те
приключиха концертната програма с пес-
ни за Родината и приятелството - „Една

българска роза“ и „Приятели“.

Множество хора - близки, приятели,
роднини и просто любопитни лясковчани
изпълниха площад „Възраждане“, за да
видят лясковските абитуриенти от Випуск

2021 ида ги аплодират. И наистина имаше
какво да се види - красиви и усмихнати
млади хора, пременени в изискани тоале-
ти, щастливи и малко тъжни на сбогуване.

ÍÀ 24 ÌÀÉ Ó×ÅÍÈÖÈÒÅ ÍÈ ØÅÑÒÂÀÕÀ
È ÈÇÍÅÑÎÕÀ ÊÎÍÖÅÐÒÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ

ÇÂÅÇÄÅÍ ÁËßÑÚÊ È ×ÀÐ ÏÎÊÀÇÀÕÀ
ÇÀ ÏÎÐÅÄÅÍ ÏÚÒ ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÈÒÅ ÍÈ

Това бе 12-ти випуск, който премина
по червения килим в Лясковец като
холивудските звезди. Началото на
тази красива инициатива беше по-
ставено именно в нашия град преди
12 години и много по-големи и мал-
ки градове копираха и превърнаха в
традиция зрелищното изпращане
на порасналите деца по бурните
пътеки на зрелия живот. Неузнавае-
ми, неотразимии сияещив пищните
си тоалети с красивишумни возила,
свирки и надути клаксони, на пло-
щада се явиха възпитаниците наВи-
пуск 2021. По традиция дванадесе-
токласниците биват тържествено из-
пращани не само от учителите си,
но и лично от кмета на Община Ляс-
ковецд-рИвелина Гецова.

И тази година емоцията беше
върховна, както за момичетата и
момчетата от СУ „Максим Райко-
вич“, така и за техните родители,
учители и за всички лясковчани.
Пред пъстроцветна арка с питка на
ръце по стар български обичай, ги
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на Община Лясковец

роект „Създаване на нови работни
места в социалната икономика

”

Наетите лица по проек-
та изпълняват дейностите
и по засаждането. Те са от общинското со-
циално предприятие за благоустройство,
озеленяване и почистване на територия-
та на Община Лясковец. Работещите по
изпълнението дейностите на проекта са
10 лица в град Лясковец и по едно лице в
5-те кметства на територията наОбщина-
та - Джулюница, Добри дял, Драгижево,
Козаревец и Мерданя. Всички те про-
дължават своята работа, а именно - под-
държане на общинските зелени площи за
широко обществено ползване, паркове-
те, улици и градинки, хигиенизиране на
обществени зони за отдих, подобряване
на зелената система на територията на

община Лясковец, развитие и популяри-
зиране на нови инициативи в социалната
икономика, свързани с насърчаване на
„зелениработниместа” и др.

В изпълнение на проект
на Община Лясковец
„Създаване на нови работ-
ни места в социалната ико-
номика на Община Ляско-
вец, бяха закупени и вече
започна засаждането на
цветя (роза; бегония; кал-
даръмче; газания; винка;
хоста и салвия). Проектът
се изпълнява по договор
BG05M9OP001 - 2 . 095 -
0001-C01, по процедура
чрез подбор на проекти по
приоритетна ос 02 „Нама-
ляване на бедността и на-
сърчаване на социалното
включване”, по процедура
BG05M9OP001-2.095 мяр-
ка на МИГ05 „Насърчаване
развитието наместната ико-
номика и нови работнимес-
та в социални предприя-
тия”, финансиран по Опе-
ративна програма „Разви-
тие на човешките ресурси”
2014-2020 г., чрез Водено
от общностите местно раз-
витие, съфинансирана от
Европейския социален
фонд на Европейския
съюз.

Проект „Създаване на нови работниместав со-
циалната икономика наОбщинаЛясковец”, договор
BG05M9OP001-2.095-0001-С01финансиран отОпе-
ративна програма „Развитие на човешките ресур-
си“ 2014 – 2020, чрез подхода ВОДЕНО ОТ
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, съфинансира-
на от Европейския социален фонд на Европейския
съюз.

Дейността на наетия персонал е под-
помогната от закупените със средства по
проекта специализирано оборудване и
техника за озеленяване и поддръжка.

ÇÂÅÇÄÅÍ ÁËßÑÚÊ È ×ÀÐ ÏÎÊÀÇÀÕÀ
ÇÀ ÏÎÐÅÄÅÍ ÏÚÒ ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÈÒÅ ÍÈ

срещаше техният класен ръководител
Марина Костадинова, за да ги изпрати в
прекрачването прага на новото училище,
наречено Живот. Учителката им - старши
учител поматематика, информатика и ин-
формационни технологии, ги изпрати с
думите: „Нека символ на днешния ден да
е слънцето, което носи светлина и топли-
на в живота ни. Всички мои ученици са
лъчите на това слънце, които докосваха
и стопляха душата ми през тези пет годи-
ни. Понякога аз бях буреносен облак, но
те винаги успяваха да ме превърнат в
дъга. Всеки от тях е оставил частичка от
себе си в моето сърце и аз няма да ги за-
бравя. Дано и те да ме запомнят с доб-
ро!“. Към дванадесетокласниците от XII
„а“ - профилирана паралелка с профил
„Технологичен“, се обърнаха с поздрав и
напътствия и директорът на училището
Даниела Арабаджиева, и кметът на
Общината д-р Гецова. Те пожелаха на
зрелостниците успешно завършване на
този етап от образованието им, успехи на
кандидатстудентските изпити, заръчаха

им да помнят родното училище и родния
град, където и да се намират, и разбира
се, пожелаха им прекрасна и незабрави-
мабална нощ.

Прочувствени прощални рими за сбо-
гуване иблагодарност си размениха клас-
ният ръководител Марина Костадинова,
ученичката Дияна Атанасова - от името
на всички свои съученици, както и роди-
телятМирославаДачева - от името на ро-
дителите.

Българско хоро сложи край на звез-
дното изпращанена площадаи всички от-
ново преминаха по червения килим, за да
се отправят към луксозните си возила,
под бурните овации на публиката. В небе-
то полетяхамладежките викове приброе-
нето от едно до 12, след което отново по
традиция, абитуриентите позираха и си
направихамногобройнифотосесии с учи-
тели, родители, с близки и приятели, дош-
лида уважат празника намладостта.

Плакети и цветя получи всеки един от
тях, след което зрелостниците тържес-
твено предадоха на единадесетокласни-
ците знамето на училището.

Проект „Създаване на устойчива
заетост в публичните услуги
на Община Лясковец”

От началото на месец октомври 2020 г.
Община Лясковец реализира проект
„Създаване на устойчива заетост в пуб-
личните услуги на Община Лясковец, по
договор BG05M9OP001-1.094-0002-C01,
по процедура BG05M9OP001-1.094 мярка
на МИГ02 „Местни инициативи за заетост
на територията на общините Лясковец и
Стражица”, финансиран по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресур-
си” 2014-2020 г., чрез Водено от общнос-
тите местно развитие, съфинансирана от
Европейския социален фонд на Европей-
ския съюз.

Проект „Създаване на устойчива заетоствпуб-
личните услуги на Община Лясковец”, договор
BG05M9OP001-1.094-0002-С01 финансиран от Опе-
ративна програма „Развитие на човешките ресур-
си“ 2014 – 2020, чрез подхода ВОДЕНО ОТ
ОБЩНОСТИТЕМЕСТНОРАЗВИТИЕ, съфинансирана
от Европейския социален фонд на Европейския
съюз.

Целта на проекта е създаване на усло-
вия за заетост и социално включване на
рисковите групи в дейности за поддръжка

наматериалната база на публичните услу-
ги на територията на общинаЛясковец, ко-
ето включва детските градини, кметства-
та,Музея на гурбетчийското градинарство
в град Лясковец и Общински комплекс за
социални услуги - град Лясковец. Целева
група по проекта са четири безработни ли-
ца на възраст между 30 и 54 години и осем
безработни лица над 54-годишна възраст.
Изискването е лицата да са регистрирани
вДирекция „Бюро по труда“ и да сажители
на общинаЛясковец.

За обезпечаване работата на лицата,
наети на трудови договори, при 8-часова
заетост, са закупени работно облекло и
лични предпазни средства, както и гра-
динска техника, градински инвентар и ма-
териали.

Възложител на проекта е Министе-
рство на труда и социалната политика,
чрез Главна дирекция „Европейски фон-
дове, международни програми и проекти”.
Срокът за реализация на дейностите му е
12месеца - от 1 октомври 2020 година до 1
октомври 2021 година, а общата му стой-
ност е 143 хилядилева.
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ÐÅÊÎÐÄÅÍ ÁÐÎÉ ÐÈÑÓÍÊÈ Ó×ÀÑÒÂÀÕÀ Â ÊÎÍÊÓÐÑÀ
„ÔÎËÊËÎÐÍÈÒÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ Â ÌÎß ÐÎÄÅÍ ÊÐÀÉ“

Призовите места в голямата възрас-
това група бяха заети безапелационно от
трима ученици, възпитаници наПрофеси-
онална гимназия по строителство, архи-
тектура и геодезия „Ангел Попов“, В.
Търново. На първо място бе класирана
творба приложно изкуство, дело на еди-
надесетокласничката Никол Трайкова.
Второ място грабна Васил Василев от де-
сети клас, а трето място заслужи абитури-
ентката Мартина Караджова, която учас-
тва и печели награди и в предходните из-
дания на конкурса. По статут се при-
съждат и Специална награда на Облас-
тния управител и Специална награда на
кмета на Община Лясковец. Носителите
на тези най-престижни отличия тази годи-
на са две девойки от единадесети клас -
Виктория Костова и Кремена Савакова.
Всички призьори по традиция получават
грамоти и награди в деня на откриването
на изложбата от най-добрите творби, учас-
твали в конкурса.Наградите се връчват от
кмета на Лясковец д-р Ивелина Гецова и
от областния управителилиот негов пред-
ставител. Тази година изложбата ще бъде
подредена в голямото фоайе на лясков-
ското читалище, а не както традиционно в
Музея на градинарството и ще бъде от-
крита от д-р Гецова.

Трето издание записалясковският кон-
курс за ученическа рисунка, посветен на
българските традиции. В него имаха
възможност да се включат ученици от
първи до 12 клас, като по статут нямаше
ограничения и специални изисквания за
жанра, използваните техники и размера
на рисунките. Целта на изявата е
утвърждаване на фолклорните традиции
и специфични обичаи в ценностната сис-
темана учениците, приобщаване къммес-

тните традиционни празници, запознава-
не с богатството на българския бит, фол-
клор и култура. Надпреварата се органи-
зира от Община Лясковец, подпомогната
от Областна администрация Велико
Търново и макар в година на ограничения
и електронно обучение, в третото издание
бяха събранирекорденброй творби. Вми-
налите две издания за съревнованието се
включиха 150 рисунки през първата и 112
творби през втората година. Този път в
Общинска администрация Лясковец за
участие постъпиха 170 красиви произве-
дения, дело на деца от 7 до 19-годишна
възраст. Възпитаниците на общо 16 учи-
лища и два Центъра за подкрепа на лич-
ностното развитие показаха знания за тра-
дициите, празниците, обичаите и ритуа-
лите, които са характерни за родния им
край. Повечето от творбите носят загла-
вия, с които децата посочват празниците
и обичаите, които са изобразили - „Заре-
зан“, „Гроздобер“, „Лазарки“, „Цветница“,
„Великден“, „Гергьовден“, „Еньовден“, „Мо-
литва за дъжд - ритуал „Пеперуда“, „Куке-
ри“, „Мъжко хоро“, „Нестинари“, „Коледа-
ри“ имного други.

Конкурсът по статут е областен, но та-
зи година, освен от общините във велико-
търновска област, се включиха и деца от
КотелиРазград. Ученициот 10 общинипо-
казаха своето майсторство върху белия
лист. Освен от домакинстващата община
Лясковец, в съревнованието участваха и
художници от общините Горна Оряхови-
ца, Велико Търново, Елена, Златарица,
Павликени, Полски Тръмбеш и Стражица.

С най-много рисунки се изявиха възпита-
ниците наОУ „ИванВазов“, гр. Г. Оряхови-
ца и СУ „Максим Райкович“ гр. Лясковец -
по 43 наброй.

Жури с председател представител на
Областна администрация Цанко Стефа-
нов и членове от общинска администра-
ция-Лясковец, оцени произведенията на
децата в трите възрастови групи. В най-
малката възрастова група 1-4 клас коми-
сията трябваше да избере най-добрите от
общо 93 рисунки. Във втората възрастова
група 5-8 клас се надпреварваха 65 твор-
би, а най-малко бяха рисунките на голе-
мите ученициот 9-12 клас - 12 наброй.

Победител при най-малките е Данис-
лавПъдарев от четвърти клас наСУ „Еми-
лиян Станев“, В. Търново, който е на
първо място. Второто и третото място за-
служиха третокласничките Никол Захари-
ева и Мартина Крачунова от ОУ „Св. Св.
Кирил и Методий“, град Г. Оряховица. По-
ощрения бяха дадени на четвъртоклас-
ничката Девора Найденова от СУ „Емили-
ян Станев“ и на Йоана Йорданова от вто-
ри клас на горнооряховското ОУ „Ив. Ва-
зов“.

При средношколците изборът на коми-
сията беше най-труден. Отличието заслу-
жи възпитаничка на еленското СУ „Иван
Момчилов“ Йоанна Костадинова отшести
клас. Второмясто си поделят двемомиче-
та от пети клас на СУ „Максим Райкович“,
г р . Л я с к о в е ц С т е л а К о л е в а и
Александрина Стоянчева, които дори
имат обща тема на творбите си „Кукери“.
На трета позиция е рисунката на Ивета

Попхристова -шестокласничка вСУ „Вичо
Грънчаров“, гр. Г. Оряховица. И в тази
възрастова група оценяващите решиха
да дадат две поощрения - те са за петок-
ласничката Йоана Димитрова от лясков-
ската гимназия и за момиче от осми клас
наСУ „Ем.Станев“ - Татяна Ганчева.

ÄÅÖÀÒÀ ÍÀ ËßÑÊÎÂÅÖ Ñ ÐÀÇÍÎÎÁÐÀÇÍÈ
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С постери и рисун-
ки-призиви Денят на зе-

мята отбелязаха и децата от Обединено
училище „П. Р. Славейков“, с. Джулюни-
ца.

Инициативата, протекла под мотото
„Да пазимпланетата” бе и във връзка с ра-
ботата по Национална програма „Заедно
в грижата за всеки ученик”. Съвместният
празник на децата от СУ „Максим Райко-
вич”, ДГ „Радост” иДГ „Пчелица” беше ува-

жен от експертът по пред-
училищно образование в
РУО - В. Търново Екатерина
Миновска. Празникът бе из-
пъстрен с много стихове и
песни от всички участници.
Засаждането на семена и
дървета донесе много поло-
жителни емоции на бъдещи-
те първокласници, които нае-
сен отново ще се включат в
грижите за растенията си. Ка-
то на всеки празник, децата
бяха зарадвани с подаръци и
изработени цветя от сламки
и хартия. Посланието към
тях беше да се научат да из-
ползват разумно природните
ресурси. С такава насоче-
ност беше и изложбата на из-

делия от рециклируеми материали. Своя
поглед към опазването на природата и
бъдещето на планетата изразиха чрез ри-
сунки и децата от подготвителните групи
на детските градини, както и по-големите
ученици от четвъртите класове в СУ „М.
Райкович”.

Днес Земята има
нуждаот помощтана чо-
вечеството - с тази
мисъл ученици от нача-
лен курс на обучение
при най-голямото ляс-
ковско училище СУ
„Максим Райкович“ и по-малките деца от
детските градини, в Световния ден на Зе-
мята, засадиха своите фиданки с много
грижа и любов, подпомагани от своите
учители, поляха ги и си пожелаха по-чист
роден край.

Няколко дни по-рано, в инициатива по
засаждане на дървета се включиха и де-
ца и учители от другото лясковско учили-
ще - начално училище „Цани Гинчев“. Тру-
долюбивите буровчета изкопаха сами
дупки в земята и сложиха своитефиданки
в двора на красивото сишколо. Те запрет-
наха ръкави и заедно засадиха планин-
ски лимони и арония. Буровчетата избра-
ха именно в Деня на Земята да стартират
своя проект „Био продукти от нашето опит-
но поле“- част от кампанията „За чиста
околна среда 2021 година“, с който ще
надграждат познанията си в отглеждане-
то на различните видове плодове и зе-
ленчуци, ще повишават екологичната си
култура и като достойни потомци на ляс-
ковските градинари, скоро ще берат пло-
довете на своя труд от разработеното от

тях опитно поле.
Подобна инициати-

ва имаха и децата от ДГ
„Славейче“, които за по-
редна пролет създадо-
ха своите цветни и
„вкусни“ лехи. В биогра-
динката им вече са сло-
жени и поляти цветя, зе-
ленчуци, билки и под-
правки. А под мотото
„Да опазим планетата
Земя“, на празникамал-
чуганите рисуваха на ас-
фалт, правиха постери
по време на занимания-
та си, както и инстала-
ция в двора на детската
градина.

Акцентът на тазгодишното издание на
Деня на Земята бе поставен върху
възстановяването на екосистемите в све-
товенмащаби ангажираността на общес-
твото с опазването на околната среда. Те-
мата намеждународния екологичен праз-
ник през 2021 г. бе „Да възстановим Земя-
та“. За първи път Денят на Земята е отбе-
лязан на 22 април 1970 г. в САЩиКанада.
Като международен Денят се чества от
1990 г. с целда се обединят хората на пла-
нетата в защита на околната среда. Него-
вата популярност нараства и днес Денят
на Земята е най-големият нерелигиозен
празник в света, отбелязван от над поло-
вин милиард хора. България е една от
първите страни, присъединили се към
международната инициатива - от 1992 го-
дина. Оттогава всяка година България
участва в отбелязването наДеня наЗемя-
та и дава своя принос за по-чиста и здра-
вословна околна среда, за съхраняване
живота на планетата.

Да засадишдърво, е
да оставиш следа след
себе си. Това е нещо,
към което всички се
стремим. В Междуна-
родния ден на Земята
децата на Лясковец по-
казаха, че са грижовни
бъдещи стопани на
своя роден край, че ще
пазят нашата планета и
знаят как да го постиг-
н а т , з а с а ж д а й к и
дръвчета.
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Издава Община Лясковец
разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

Децата бяха посрещнати първо в засе-
дателната зала, където се провеждат засе-
данията на местния парламент. Д-р Гецо-

ва ги запозна с органите наместната зако-
нодателна и изпълнителна власт, разказа
им как се разрешават въпросите, свърза-
ни с образование, култура, спорт, иконо-
мика, разказа им за текущата работа в об-
щината, разясни им каква е структурата
на общинска администрация, какви функ-
ции изпълняват служителите, какво е това
бюджет и местни данъци, и през цялото
време отговаряше на въпросите на деца-
та, които живо се интересуваха от всичко,
свързано с работата на хората, управля-
ващи родния им град. Децата бяха запоз-
нати и със символите на града - химн, зна-

ме, герб, които им бяха показани още в за-
седателната зала. За да придобият пред-
става за работата на кмета, учениците вля-
зоха и в кабинета на градоначалника и до-
ри седнаха да изпробват кметското крес-
ло. Поинтересуваха се как се става кмет,
директор и почетен гражданин и обещаха
да учат много, за да станат някой ден дос-
тойни граждани и да заслужат плакет или
почетен знак. В кметския кабинет бяха та-
ка любознателни да разберат всичко и за
другите символи - ключа на града, кмет-
ската огърлица, както и почетния знак, с
който се удостояват граждани, допринес-

ли с делата
си за разви-
т и е т о н а

Община Лясковец. С голям интерес 20-те
момичета и момчета се „разходиха“ и по
кметската алея, разглеждайки предците
ни, управлявали през годините Лясковец.
По времена урока с възхищение се взира-
ха и във всички лъскави купи и награди в
специалната витрина на славата. И за нея
получиха пълна информация и бяха
възхитени от факта, колко много отличия
имат кмета, екипаму, общинските спортни
отбори, самодейните състави, читалищ-
ните идруги институциии колко труд са по-
ложили, за да ги завоюват.

Д-р Гецоваблагодари надецата за вни-
манието, почерпи ги с лакомства, а те за
благодарност й поднесоха красиво цвете
и обещахаотноводай гостуват.

Ученици бяха на гости на кмета на
Община Лясковец д-р Ивелина Гецова, за
да се запознаят с органите на местната и
държавната власт в Република България.
Децата с класен ръководител Мариела
Терзиева, които вече са ученици в
четвърти клас на начално училище „Цани
Гинчев“ - град Лясковец, посетиха сграда-
та на Общината и лично кметът д-р Гецо-
ва им преподаде урока, заложен в програ-
мата импопредметаЧовек и общество.
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Нашият театрален състав „Мелпоме-
на“ представи в последния почивен ден от
Великденските празници своята премиера
„Женско царство“ поСт. Костов.През изми-
налия театрален сезон, порадимерките на-
ложени заради пандемията с COVID -19,
много от театралнитефестивалине се про-
ведоха или се изместиха във времето, но
лясковският театрален състав успя да взе-
ме участие, макар и само в единфестивал.
Това беше „Сцена под сините камъни“,
организиран от община Сливен. Там сред
конкуренцията от Бургас, Нова Загора, Си-
листра, Габрово и други големи градове,
нашите млади театрали грабнаха пре-
стижна награда. ВСливен със „Село, село,
пусто село“ по разкази на Чудомир, актьо-
рите ни завоюваха първо място, а цялата
мъжка група от състава, получи специална
награда.

Веднага след премиерата на постанов-
ката в родния Лясковец, младежите ни иг-
раха на сцена и в селоПравда, а след това
и в град Долна Оряховица. За следващия
месец са заявили участие и в четвъртия
Национален детско-юношески театрален
фестивал „Сцена под сините камъни“ в
Сливен и в XXII-ия Международен театра-
лен фестивал „Приятели на България“ в
Албена.

С новата си постановка нашите моми-
чета и момчета, имаха честта да открият и
15-тия Национален фестивал на детско-
юношеското театрално творчество „Мал-
кият принц“ във Велико Търново. В про-
дължение на три дни търновската публика
се наслади на 17 прекрасни спектакъла в
двете възрастови групи - за детски и юно-
шески театър. Във форума участваха три-
надесет театрални състава и школи от ця-
лата страна, като общият брой на участни-
ците надхвърли220децаимладежи.Пове-
чето от съставите бяха водени от професи-
онални режисьори. Авторитетното жури на
фестивала с председателЙоанаБуковска-
Давидова присъди наградата за под-
държаща женска роля именно на нашата
млада актрисаПламенаПенкова. Там кон-
куренцията е от представители на големи

областни градове - София, Благоевград,
Варна, театърът на Мариян Бачев, съста-
ви към държавни театри и др. „Почти на-
всякъде, където участваме, ние сме пред-
ставители на най-малкия град сред конку-
рентите, но това не ни пречи, а напротив -
това ни мотивира да застанем редом до
тях“, споделя с гордостДаниелаРайкова.

„И тази година подготвихме българска
битова комедийна пиеса, разказва за ново-
то начинание ръководителката. С нея ис-
кахме да изпратим до зрителя множество
ярки нравствени послания - за хармонията
и равенството между половете, да призо-
вем да се отърсим от гнева в душите и да
намерим сили за прошка, а любовта да
властва в сърцата и хората да вървят по
пътя надобротата, истината, почитта и раз-
бирателството“. Всички послания на по-
становката бяха разпръснати в един много
подходящ момент, а именно - във времето
околоВеликденските празници.

И разказва още за плановете си да на-
прави представление в най-скоро време и
с малката група театрали, с които работи
от скоро - малчугани на възраст от 6 до 10
години и обещава, че скоро за всички, кои-
то са пропуснали да гледат по една или
друга причина най-успешния им спектакъл
„Село, село, пусто село“, отновоще го пред-
ставят на лясковска сцена. В плановете на
театралите еда завършатмного скоро и ед-
на класическа българска трагедия, която
пак заради ковид забавят, ноще могат да я
реализират и представят още през лятото.
Така че очакват с разпускане на противое-
пидемичните мерки, всичко да тръгне по
старому и да могат да продължат успешно
по пътя си, завладявайки с таланта си род-
ните сцени.

Новата си пиеса „Женско царство“ под-
готвиха през последните шест месеца. И
въпреки че заради ковид мерките, работа-
та иммного често бе прекъсвана, те успяха
да се подготвят за новия сезон. Много от

младите актьори учат, работят и имат и
други ангажименти, свой личен живот, но
остават верни на магията на театъра. Ня-
кои от младежите през изминалия период
са напуснали, но на тяхномясто са привле-
чени три млади звезди, и така с новата по-
становка „Женско царство“, те всъщност
направиха своя дебют. Това са Кристина
Банабакова, Радостина Борисова и Илия
Илиев. В ролята на кметицата беше Габри-
елаКондева, Злата -ПламенаПенкова, Бо-
жил - Даниел Димитров, Стоян - Красен
Стоянов. Партнираха им Ивелин Иванов,
Дария Хаджииванова, Кирил Маринов и
Нелина Йорданова. Новите попълнения
добре се вписват в състава и редом с дру-
гите младежи поддържат професионално-
то ниво на колектива, разказва ръководи-
телят им Даниела Райкова. И допълва: „Аз
се радвам, че работя с такива трудолюби-
ви, всеотдайни, упорити и талантливимла-
дежи и девойки. Гордея се с тях. Те пред-
ставят не само себе си, но и читалище
„Напредък-1870“ и града ни. Преди преми-
ерата Райкова изказа и своята благодар-

ност към общинска администрация за под-
крепата, както и благодарност към двама
спонсори - Жени Зашева-Михалек и Тодор
Матев, а същои къммайките, бабите и род-
нините на младите актьори, които непрес-
танно ги подкрепят и също са се включили
активно, за да бъдат изпипани и най-
малките детайли в пиесата.
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