
29 юни - Денят на покровителите 
на Лясковец

Св. св. Петър и Павел

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ЛЯСКОВЧАНИ
Уважаеми съграждани, 
Днес, 29 юни, празну-
ваме празника на града 
ни!
На този ден, всеки ляс-
ковчанин, където и да 
се намира по света, ще 
спре за минута, ще си 
спомни за китния град, 
в който е роден. 
Славно е миналото ни! 
Петте църкви и мана-
стирът „Св. св. Петър и 
Павел“, чийто празник 
честваме днес, дават 
духовното просвещение 
на жителите на града. 
Лясковец е единствено-
то селище в Търновския 
край, където заедно с 
оформянето на махали-
те, са строени църкви, 
а покрай тях са създа-
вани и килийни учили-
ща. Значителна роля в 
обществения живот на 
Лясковец са имали въз-
рожденските ни дейци 
Никола Козлев, Петър 
Оджаков, Цани Гинчев, 
Павел Калянджи, Петър 
Кьорчев, Недьо Же-
ков, Коста Коев, Добри 
Ганчев, Моско Москов, 
Димо Минев. На този 
ден сме длъжни да спо-
менем и отдадем почит 
и на Максим Райкович - 
учителят и свещеникът, 
изкоренил служенето 
на гръцки език в църк-
вите на града ни! Тук, на 
територията на нашия 
манастир, е основано и 
сее духовна светлина и 
първото духовно учили-
ще в България. Стотици 

Уважаеми 
съграждани,
Поздравявам всички 
Вас с 29 юни - Петров-
ден - Празника на род-
ния ни град Лясковец. 
Град на будни хора 
– просвещенци, писа-
тели, революционери, 
работливи градинари, 
хора на музиката, ху-
дожници, археолози, 
архитекти, пилоти, ле-

негови възпитаници, ста-
ват видни учители, исто-
рици, учени, обществе-
ници. Училището дава на 
следосвобожденска Бъл-
гария имена като проф. 
Васил Златарски, проф. 
Б. Цонев, Никола Станев, 
Стоян Костурков, Юрдан 
Трифонов, Моско Мос-
ков, Димитър Цухлев, М. 
Гайдов.
Днес ние се стараем да 
продължим делото им, да 
надградим идеите и меч-
тите им.
Освен че правим равно-
сметка на всичко постиг-
нато в миналото, обръ-
щаме поглед и към това, 
към което се стремим, 
това, което очакваме 
и това, за което мечта-

ем. 
Градът живее с пулса 
и надеждите на всеки 
един от нас. Незави-
симо от тежките пре-
дизвикателства на 
времето, желанието да 
вървим напред, ще ни 
даде основание да се 
гордеем с делата си. 
Затова в този ден, Ви 
пожелавам от сърце да 
сте здрави! Нека има-
ме мъдростта  и силата 
да бъдем позитивни и 
да вземаме решения-
та, които са полезни за 
града ни!

Честит празник!
ГеОРГи ПеТРОВ,

председател на
Общински съвет

Лясковец

кари, актьори, диригенти 
и спортисти, град на за-
вери и въстания, на про-
грес и новаторство! 
Лясковец - това са хора-
та, които са били преди 
нас, и които носим дъл-
боко в сърцата си и пом-
ним съграденото от тях! 
Лясковец сме и ние, кои-
то сме тук и сега, и които 
днес, с делата си, създа-
ваме облика на града, в 

който живеем, работим 
и който обичаме. 
Нека днес си пожела-
ем, освен здраве, също 
и много успешни бъде-
щи дни!
В днешния светъл ден, 
изказвам благодар-
ност на всички, които 
полагат грижи за раз-
витието и добруването 
на града ни. Благодаря 
на всички родолюби-
ви лясковчани, които 
следват поетите анга-
жименти и работят за 
успешната им реали-
зация. Само с упорит 
труд и воля можем да 
направим още много за 
разцвета на Лясковец, 
за да го превърнем в 
град с красиви и усмих-
нати, доволни и щаст-
ливи хора, които да 
имат място на достой-
ни българи в родния си 
дом. 
Да бъде и да пребъ-
де Лясковец! Честит и 
благоденстващ да е ви-
наги градът ни! 

Честит празник!
 
Д-Р иВеЛиНа ГеЦОВа,

кмет на 
Община Лясковец

Достойните лясковчани за 2021 г. 
на стр. 2-3 

Най-добрите ученици в Общината
на стр. 4



По традиция всяка година най-достойните лясковчани биват на-
граждавани за своите заслуги към Община Лясковец с почетни зна-
ци и дипломи на празника на града – Петровден. Съгласно правилни-
ка на Общински съвет се подават предложения за удостояване на 
граждани със званието „Почетен гражданин” на Община Лясковец, 
номинират се също и заслужили граждани, които получават плакет 
и диплом за придобиване на „Годишна награда”. 
Годишната награда се присъжда на граждани, фирми и организации 
за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието и на-
уката, културата и духовността, бизнеса и икономиката, здравео-
пазването и социалните и обществено-полезни дейности и в облас-
тта на спорта. Общинските съветници разглеждат предложенията 
и вземат решение кой да бъде удостоен с почетните титли. Тази 
година титлите заслужиха следните лясковчани и организации: 

„АРМАКО ИНДЪСТРИС” 
АД - УДОСТОЯВА СЕ С 
ГОДИШНА НАГРАДА ЗА 
ЗАСЛУГИ КЪМ ОБЩИНА 
ЛЯСКОВЕЦ В ОБЛАСТТА 
НА БИЗНЕСА И ИКОНО-
МИКАТА.
„аРМаКО иНДЪСТРиС” аД 
е едно от най-новите и мо-
дерни дружества на терито-
рията на Община Лясковец. 
акционерното дружество 
е учредено през 2016 годи-
на в гр. София, но извърш-
ва дейност в гр. Лясковец. 
Предметът му на дейност е 

ДАНИЕЛКА РАЙКОВА 
ТОДОРОВА – РЪКОВО-
ДИТЕЛ НА ТЕАТРАЛЕН 
СЪСТАВ „МЕЛПОМЕНА“  
-  УДОСТОЯВА СЕ С ГО-
ДИШНА НАГРАДА ЗА 
ПРИНОС КЪМ ОБЩИНА 
ЛЯСКОВЕЦ В ОБЛАСТТА 
НА КУЛТУРАТА.
През 1993 г. Даниелка 
Райкова е завършила ма-
гистърска степен по спе-
циалността „Счетоводство 
и контрол“ в Стопанска 
академия „Димитър Це-
нов“, гр. Свищов, а през 
2000 г. - ВТУ „Св. св. Кирил 
и Методий“ - втора магис-
тратура по информатика. 
Тя има 28-годишен стаж 
като учител, от които 25 в 
СУ „Максим Райкович“ - гр. 
Лясковец. Още от учениче-
ските си години участва в 
Куклено-театрален състав 
при Младежки дом - Г. Оря-
ховица. Любовта си към те-
атъра раздава и на децата. 
През 2009 г. създава уче-
нически театър „Млади та-

ПЕПА БОРИСЛАВОВА 
БАНОВА - УДОСТОЯВА 
СЕ С ГОДИШНА НАГРА-
ДА ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ 
ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ В 
ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛ-
НИТЕ ДЕЙНОСТИ 
Пепа Бориславова Бано-
ва ръководи от 10 години 
Демократичния съюз на 
жените в гр. Лясковец, 
който се занимава ос-
новно с благотворителна 
обществено-полезна дей-
ност, като подпомагане на 
социално слаби граждани 
на общината и лица в не-
равностойно положение, 
възрастни и болни хора, 
семейства в затруднено 
положение, деца сираци 
и други. През последните 
няколко години и особено 
в тежката за всички 2020 
година, много от изявите 
на Демократичния съюз 
на жените, са именно бла-
готворителни жестове.
Винаги активна и неумор-
на в порива си към бла-
городни дела, в името на 
доброто и хуманните ка-

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ЛЯСКОВЕЦ
ДОСТОЙНИТЕ ЛЯСКОВЧАНИ ЗА 2021 Г.

производство на специали-
зирани изделия и детайли. 
Дружеството е бързоразви-
ващо се предприятие в сек-
тора на металообработката 
и по-конкретно – в изработ-
ката на детайли и изделия 
от метал, изработка на ин-
струментална екипировка, 
инжекционно формоване и 
леене под налягане.  
„аРМаКО иНДЪСТРиС” 
аД разполага с иновативна 
производствена мощност, 
като производството е с 
непрекъсваем режим на ра-

бота. В момента средната 
заетост е 100 души, като 
тенденцията е да се раз-
криват нови работни мес-
та. С въвеждането на нови 
производствени мощности 
в бъдеще и със затварянето 
на технологичния цикъл, ще 
бъде осигурена и допълни-
телна заетост. В съвремен-
ните условия на нараства-
ща конкуренция и високите 
изисквания към човешкия 
капитал, дружеството пред-
лага и провежда на свои-
те работници курсове за 

следдипломна квалифика-
ция и обучение за повиша-
ване на професионалната 

квалификация 
за успешното 
изпълнение на 
задълженията 
на служителите 
по заеманата 
длъжност. Ос-
новна цел на ръ-
ководните кадри 
е предприятието 
да повиши ефек-

тивността на производство, 
като оптимизира цялостния 
процес на работа, за да 

постигне високо качество 
и конкурентна цена, която 
да отговаря на пазарното 
търсене.
Въпреки, че дружеството е 
сравнително ново, то рабо-
ти отлично на световните 
пазари и през кратковре-
менното си съществуване 
на наша територия, „аРМа-
КО иНДЪСТРиС” аД отлич-
но успява да защити името 
си на надежден партньор и 
коректен работодател.

„АРМАКО ИНДЪСТРИС” АД

ДАНИЕЛКА РАЙКОВА

ланти“ в СУ „М. Райкович“, 
а с младежи като ръково-
дител на театрален състав 
към читалището в Ляско-
вец работи от 2015 година. 
Театралният състав „Мел-
помена“ при читалище 
„Напредък - 1870“ – гр. 
Лясковец е създаден през 
октомври 2016 г. по ней-
на инициатива. Първата 
пиеса, която театралният 
състав представя за сезон 
2016/2017 г. е „Страхил 
страшен хайдутин“ от Пе-
тко Тодоров, с която мла-
дежите печелят първите си 
награди от международни 
и наши фестивали. През 
сезон 2017/2018 г. театрал-
ният състав представя пие-
сата „Малка любовна дра-
ма“ от Дянко Мадемов. и с 
тази пиеса постигат голям 
успех и имат пет индивиду-
ални награди за нея, както 
и такива за най-добър сце-
нарий и цялостен спекта-
къл. 
В края на 2018 г. теа-

тралният състав започва 
репетиции по историче-
ската драма на Вазов „Бо-
рислав“, като паралелно с 
нея подготвя и комедията 
на Денко Неделчев „Клуб 
„Щастие“. Постановката 
„Борислав” също им дона-
ся големи успехи - първо на 
фестивала „Сцена под си-
ните камъни” в гр. Сливен, 
а следват още куп награди 
от Нова Загора, от албена, 
Самоводене и др. С „Клуб 
щастие” успешно се пред-
ставят на Националния 
фестивал на аматьорските 
театри „Камъка”, а малко 
по-късно правят премие-
ра и на спектакъла „Село, 
село, пусто село” по разка-
зи на Чудомир. 
Най-новата си постановка 
„Женско царство“ подгот-
вят в тежката 2020 година, 
но успяха да я представят в 
началото на миналия месец 
и вече имат първото си от-
личие и за нея – награда за 
поддържаща женска роля, 

която завоюваха в XV-тия 
Национален фестивал на 
детско-юношеското теа-
трално творчество „Малки-
ят принц“ във В. Търново. 
От началото на тази годи-
на Даниелка Райкова ра-
боти и с малка възрастова 
група артисти. Децата са 
на възраст от 6 до 10 годи-
ни и скоро завършиха пър-
вата си пиеса. Тя бе техни-
ят дебют и с нея малките 
актьори направиха първи 
стъпки на театралното по-
прище. В малката си група 
актьори ръководителката 
вижда следващото поколе-
ние актьори в нашия град. 
Многобройните отличия, 
спечелени от лясковските 
млади актьори под умелото 
ръководство на Даниелка 
Райкова са свидетелство 
за инициативност, усилен 
труд, талант и артистизъм 
и ние можем да се горде-
ем заслужено с високите 
постижения, прославящи 
Община Лясковец.

ПЕПА БАНОВАузи, Пепа Банова е отда-
дена изцяло на работата 
си и e основен двигател в 
осъществяване на всички 
инициативи, които дамите 
благодетелки си поста-
вят за цел да реализират. 
През последните четири 
години с любов и грижа 
към социално слабите 
хора от нашата община, 
дамите не пропускат да 
организират традиционни-
те си Великденски благот-
ворителни акции. На нуж-
даещите се лясковчани те 
предоставят изцяло до-
машно приготвени ястия, 
които раздават с щедра 
ръка и с топли думи към 
хората. Дамите събират и 
парични средства, с които 
в навечерието на христи-
янските празници, купуват 
продукти от първа необхо-
димост. Целогодишно съ-
бират и дрехи и обувки за 
деца и възрастни, част от 
които изпращат в дома за 
сираци в Нови хан, а дру-
ги – лично носят на децата 
в Дома за деца от семеен 

тип в град Златарица. Да-
мите от Демократичния 
съюз на жените са помага-
ли и на сираци от Шумен, 
с храна и дрехи са подпо-
магали и самотни майки с 
три деца от Г. Оряховица 
и Полски Тръмбеш, а в 
продължение на няколко 
месеца многодетно семей-
ство от Лясковец получава 
помощи от Демократичния 
съюз на жените. Огромно 
количество топли дрехи са 
изпращани и на пострада-
лите след наводненията в 
Бургас. Официални рокли 
и костюми семействата на 
благодетелките са дарява-
ли и на абитуриенти, за да 
ги зарадват за техния бал, 
както и парични средства 
на завършващи обуче-
нието си ученици с един 
родител. Парична сума за 
медицинска интервенция 
са събирали и за наша 
болна съгражданка, а ско-
ро активно са участвали 
и в широко популярната 
инициатива, свързана със 
закупуването на кувьози.  

Благотворителните им ак-
ции се осъществяват не 
само с техни лични парич-
ни средства и материални 
помощи, но и благодаре-
ние на отзивчиви дарители, 
които винаги са отворени 
за благородни начинания. 
инициативната Банова 
умело води дамите от съ-
юза на жените към нови 
благородни дела, а през 
последната тежка година 
те се постараха да отклик-
нат на всеки зов за помощ. 
В добротворчеството, за-
едно с Банова и Демокра-
тичният съюз на жените, 
неотлъчно са и управите-
лите на Домашния социа-
лен патронаж и на Дневния 
център за възрастни хора, 
с които работят в синхрон 
и отлично сътрудничест-
во, а девизът им при всяка 
инициатива е: „Да напра-
вим добро, за да получим 
щастлива усмивка!“.



МАРИЕЛА ИВАНОВА ДИ-
МАНОВА – УДОСТОЯВА 
СЕ С ГОДИШНА НАГРАДА 
ЗА ПРИНОС КЪМ ОБЩИ-
НА ЛЯСКОВЕЦ В ОБЛАС-
ТТА НА ОБРАЗОВАНИЕ-
ТО. 
Мариела иванова Димано-
ва е дългогодишен учител 
по български език и лите-
ратура. Целият й педаго-
гически стаж протича в 
Средно училище „Максим 
Райкович“, град Лясковец. 
Уважаван педагог и отличен 
специалист, който тридесет 
и девет години активно и 
целенасочено работи за ут-
върждаване авторитета на 
училището. 
Мариела Диманова завърш-
ва висше образование във 
ВТУ „Св. св. Кирил и Мето-
дий“, специалност „Българ-
ска филология“. От 1982 го-
дина работи като дружинен 
ръководител в училище „М. 
Райкович“ град Лясковец. 
Продължава професионал-
ния си път в нашия град в 
Център за работа с деца. От 

ЕКИПЪТ НА НУ „ЦАНИ 
ГИНЧЕВ“, ГР. ЛЯСКОВЕЦ 
– УДОСТОЯВА СЕ С ГО-
ДИШНАТА НАГРАДА ЗА 
ЗАСЛУГИ КЪМ ОБЩИНА 
ЛЯСКОВЕЦ В ОБЛАСТТА 
НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
екипът на училището се 
състои от 20 педагогиче-
ски специалисти, двама 
технически сътрудници и 
трима служители помощен 
персонал. Педагогическите 
специалисти са 12 начални 
учители, от които 7 - стар-
ши, един учител по чужд 
език, двама специалисти по 
учебните предмети, свър-
зани с изкуствата и трима 
подкрепящи специалисти 
– психолог, логопед и ре-
сурсен учител. Училището е 
единствено в областта, раз-
полагащо с медиатор, чиято 
роля е да научи децата, как 
да разрешават конфликти. 
Тринадесет от педагозите 
притежават професионално-
квалификационна степен, а 
средната възраст на екипа е 
36 години. 
Основание за удостояване с 

СПОРТЕН КЛУБ ПО 
ОРИЕНТИРАНЕ „БРАУН 
ТИМ“ - УДОСТОЯВА СЕ 
С ГОДИШНА НАГРАДА 
ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ ОБ-
ЩИНА ЛЯСКОВЕЦ В ОБ-
ЛАСТТА НА СПОРТА. 
Спортен клуб „Браун тим“ 
е член на Българската 
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наградата са постигнатите 
високи образователни ре-
зултати в обучението и в със-
тезанията, в които децата 
заемат призови места. Сто-
тици са спечелените златни, 
сребърни и бронзови меда-
ли. От 2015 година насам, 
ежегодно ученик от училище 
„Цани Гинчев“ е финалист и 
печели шампионската купа 
в националното състезание 
„Моята родина“. Неизбро-
ими са наградите на дирек-
тора, учениците и учителите, 
на училището като институ-
ция. едни от най-значимите 
са награда на директора за 
най-много назначени млади 
учители, награда за учили-
щето с най-широк спектър 
от иновации, награда за най-
активно училище, награда 
за принос в утвърждаване 
мисията на кръжок „Четящи-
ят студент, четящото дете“, 
приз за заслуги към възраж-
дане на Съюза на български-
те гимнастически дружества 
и редица други. 
Училището е организатор и 
на Национална изложба на 

ученическото творчество 
„ЗаеДНО“ с вече пет ус-
пешни издания и с рекорден 
брой над 1000 участници от 
страната и чужбина, орга-
низатор е на национален 
дискусионен форум „Приоб-
щаващото училище и бла-
гополучието на учениците“. 
Школото успешно е орга-
низирало и три национални 
олимпийски събора „Юна-
че“ – едно от най-мащабни-
те училищни събития в гра-
да ни.
През настоящата учебна 
година екипът е разрабо-
тил и реализира дейности 
по десет проекта по нацио-
нални програми на Минис-
терството на образование-
то и науката, насочени към 
позитивна образователна 
среда и повишаване на 
детското благополучие, а 
по международен проект 
„Заедно срещу насилието в 
училище“, има издадена и 
детска книжка, преведена 
на четири езика. 
Независимо, че училищна-
та сграда има своята над 

1991 година до настоящия 
момент е учител по българ-
ски език и литература. Кла-
сен ръководител е на два ви-
пуска от V до XII клас, които 
успешно завършват през 
2006 и 2014 година. През 
всичките години усилено 
работи за създаване на це-
ленасочена екипна рабо-
та и като преподавател по 
родния език, се стреми по-
стоянно да убеждава учени-
ците и родителите в изклю-
чителната полза от добро 
образование и граматиче-
ска компетентност. Най-
отговорно подготвя години 
наред учениците за Дър-
жавните зрелостни изпити, 
като сред тях има отлични 
ученици на матурите, което 
впоследствие им помага за 
успешно реализиране във 
всички области.
Мариела Диманова се пос-
вещава изцяло на обога-
тяване знанията на своите 
ученици и възпитанието им в 
дух на етичност. В работата 
си с подрастващото поколе-

ние тя залага на творческа 
активност и на новаторство 
в учебно-възпитателния 
процес. Работи и в извън-
класни форми с учениците 
си, които участват в състе-
зания и се вписват в истори-
ята на училището с призови 
места и награди от литера-
турни конкурси и олимпиа-
ди по български език и лите-
ратура. Диманова е и един 
от основните организатори 
на училищните тържества 
и на различни културни ме-
роприятия, включително и 
на едно от най-вълнуващите 
в града ни – изпращането 
на абитуриентите. Нейна 
заслуга е изготвянето на 
музейна сбирка по проект 
„Миналото на Средно учи-
лище „Максим Райкович“ и 
неговите успехи“, разкри-
ваща богатия живот на учи-
лището. През 2009 година 

при издаването на Сборник 
с материали по проект на 
Община Лясковец „история 
и традиции на град Ляско-
вец за европейско бъдеще“, 
Диманова заедно с клуб 
„Живо изкуство“, група 
„Лингвистика“, участва с 
материал за мястото на ди-
алектите и фразеологизми-
те в езика на съвременните 
лясковчани. 
Ръководството на учили-
щето и педагогическият 
колектив са горди с пости-
женията на своя колега 
– доказателство за пълно-
ценно изминат професио-
нален път. С дългогодишна-
та си отдаденост на децата, 
Мариела Диманова заслу-
жи и уважението и призна-
телността на родителите, а 
професионализмът в рабо-
тата й допринася не само 
за издигане авторитета на 
образователната институ-
ция, но и за изграждането 
на богата ценностна систе-
ма в поколения млади хора 
от нашия град.

Федерация по Ориенти-
ране и от създаването си 
е неизменно в топ 3 на 
клубните класации, като 
се изявява почти еднакво 
силно в трите форми на 
ориентирането – лятно, 
ски и коло-ориентиране. 
Приоритет за клуба винаги 

е било развитието на дос-
тъпен детски спорт. Още 
от 2007 година клубът при-
влича много деца от Ляс-
ковец, и от тогава до днес, 
вече 15 години, поколения 
деца и младежи от нашия 
град се състезават и но-
сят престиж на велико-

търновския тим, печелей-
ки многобройни награди в 
редица състезания. едни 
от първите състезатели, 
донесли най-много отличия 
за „Браун тим“ са Димитър 
Дамянов, Велина Терзиева, 
Кристияна Гецова, Петко 
Милев, Венцислав Гуглев, 
Валентин Йотов, Димитър 
ангелов, Николай Стоев, 
елена Николова, Мария Со-
фи-Милева, Галин Николов, 
Теодора Табакова, Герга-
на Терзиева, Николай Ге-
нов, Станислав Йорданов 
и много други. Многократ-
но през годините децата 

на спорта. 
От по-младото поколение 
носители на престижни 
отличия и награди са Да-
рина Хараламбус, Дария 
Стаменова, Диян Савов, 
Никола Момъков, Тони 
Тончева. През последните 
три години млади състе-
затели от нашата община 
няколко пъти стават дър-
жавни шампиони на Бъл-
гария – Карина ибрямова 
печели държавни шампио-
нати през 2019, 2020, 2021 
година, Диан Савов – през 
2019 и 2020 година, Дарина 
Хараламбус – през 2018 и 
2019 година, Дария Стаме-
нова – през 2019 и 2020 го-
дина и ивайла Димитрова 
– през 2020 и 2021 година. 
В момента в клуба трени-
рат 40 деца и младежи от 
град Лясковец, като има и 
още по-млади попълнения, 
които ще носят утрешната 
слава на града ни. Дълго-
годишният труд на тре-
ньорското ръководство в 
лицето на Калин Пенчев и 
Мариела Терзиева, които 

заплениха децата още в 
началото към този спорт, 
е достоен за уважение. 
Благодарение на тяхната 
отдаденост, в Лясковец 
през изминалите години 
израснаха здрави, дисцип-
линирани, мотивирани и 
обичащи спорта и приро-
дата деца. Всички те, за-
едно със своите треньори, 
носят престиж за Община 
Лясковец с многобройни-
те си награди, а някои и с 
участието си в Национал-
ния отбор на България и с 
включването си в между-
народни съревнования. За 
спортен клуб „Браун тим“ 
се чу и далеч зад преде-
лите на страната ни, след 
като по проект за взаимо-
действието на активните 
клубове с училищата, на 
международен конгрес в 
Бирмингам, бе предста-
вено партньорството на 
спортния клуб с НУ „Цани 
Гинчев“ и така участници 
от цял свят, имаха възмож-
ност да се поучат от бъл-
гарския опит. 

„БРАУН ТИМ“
са награждавани не само 
в първенствата. Заради 
постигнатите резултати в 
спортните надпревари, ня-
кои са носители и на награ-
дата „Заслужил гражданин 
на Община Лясковец“, как-
то и на приза за Учениче-
ски постижения в областта 

МАРИЕЛА ДИМАНОВА

115-годишната история, учи-
лището е със съвременна 
модерна материално-тех-

ническа база, в която обра-
зователния процес протича 
на много високо ниво и това 

позволява подрастващото 
поколение да разгърне своя 
потенциал максимално. 

НУ „ЦАНИ ГИНЧЕВ“
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РаЛиЦа ГеНЧеВа - носител 
на годишната награда за 
постижения в област „из-
куства“. Получава награда 
за III място в тази област. 
Ученичката е възпитаник на 
СУ „М. Райкович” и е от VII 
клас. Неин преподавател по 
изобразително изкуство е 
старши учителят анита Кос-
тадинова. Ралица Генчева 
отлично се справя по пред-
метите в училище, а  учени-
ческата награда за учебна-
та година й се присъжда в 
област „изкуства“, заради  
таланта й на художник, про-
явен в конкурс за рисунка 
„Моят роден град“. Прес-
тижният ученически форум, 
посветен на 145 години от 
априлското въстание, проте-

Традиция е в празничния Петровден Община Лясковец да присъжда на най-талантливите деца от Лясковска община Годишна ученическа на-
града. Този приз учениците получават на официална церемония в празничния 29 юни. Най-добрите ученици кметът награждава за техните 
заслуги в овладяване на науките, като това са деца, които през настоящата учебна година представят своето училище и общината ни 
в различни състезания, конкурси, олимпиади и фестивали. Годишната награда се присъжда на ученици от 1 до 12 клас, като се определят 
призовите І, ІІ и ІІІ място в четири области – български език и литература; науки; изкуства; спорт. Материалният израз на наградата е 
парично поощрение и грамота. Предложенията се подават, подкрепени с документи, удостоверяващи постиженията на децата – грамоти, 
сертификати, медали и купи. Тази година журиращата комисия беше с председател Георги Петров – председател на местния парламент. 
Постъпилите предложения в три области бяха 34 на брой. В област „Спорт“ не бяха подадени предложения и не бяха присъдени награди. 
Комисията класира следните ученици от Лясковска община за заслугите им през учебната 2020/2021 година: 

ПаУЛиНа ПаУНОВа - но-
сител на годишната награ-
да за постижения в област 
„Български език и литера-

ПаОЛиНа СТОЙКОВа 
- носител на годишната 
награда за постижения 

ВеЛиЗаР  ПеТРОВ - носи-
тел на годишната награда 
за постижения в област 
„Български език и литера-

ЙОаНа ПеТРОВа - но-
сител на годишната на-
града за постижения в 
област „Науки”. Получава 
награда за I място в тази 
област. Ученичката е в 
VII клас на СУ „Максим 
Райкович“ и вече някол-
кократно е носител на 
годишната награда. През 
2016 година, само 9-го-
дишна, става носител на 
титлата „Заслужил граж-
данин на Община Ляс-
ковец“. Обича да чете, 
балерина е, занимава се 
и с рисуване, но най-голя-
мата й любов е математи-
ката. и през настоящата 
учебна година достойно 

ДиМиТЪР ГеНЧеВ - носи-
тел на годишната награда 
за постижения в област 
„Науки”. Получава годиш-
на ученическа награда 
за II място в тази област. 
Второкласникът е с кла-
сен ръководител Марияна 
Бъчварова. Учи в СУ „М. 
Райкович“ като отлично 
се представя по всички 
предмети. Проявява ин-
терес към руски език и го 
изучава самостоятелно. 
През настоящата учебна 
година е завоювал много 
награди, като най-прес-
тижна е тази от Междуна-
родния турнир „Математи-
ка без граници“ – бронзов 

аЛиНа аЛиеВа - носител 
на годишната награда за по-
стижения в област „Науки” 
- II място. алина е ученичка 
във втори клас на НУ „Цани 
Гинчев“ с класен ръководи-
тел евгения Коева. изявява 
се отлично по всички учебни 
дисциплини. През насто-
ящата 2020-2021 година има 
общо 8 награди от различни 
състезания. Бронзов медал 
има от първи кръг на със-
тезанието „Родна реч“, а от 
втори кръг печели златен. 
С първи места е от двата 
кръга на „Млад математик“, 
злато има и от състезание-
то „аз зная английски език“. 
Злато, сребро и злато е по-

аДРиЯН ДРаГаНСКи 
- носител на годишната 
награда за постижения в 
област „Науки”. Получава 
годишна ученическа на-

ВиОЛеТа НиКОЛОВа - но-
сител на годишната награ-
да за постижения в област 

иВаЙЛО ДЮЛГЯРОВ - но-
сител на годишната награ-
да за постижения в област 
„Науки”. Получава годиш-
на ученическа награда 

еЛиЯ КЪЛЧиШКОВа - носи-
тел на годишната награда за 
постижения в област „изку-
ства“. Получава награда за 
I място в тази област. елия 
Кълчишкова е първокласник 
от СУ „Максим Райкович“ с 
класен ръководител Светла 
Бонева. Отличието Годиш-
на ученическа награда на 
кмета на Община Лясковец 
й се присъжда заради успе-
хите й в национални форуми 
на певческото, танцовото и 
изобразителното изкуства. 
има два сребърни меда-
ла от надпреварата „Млад 
художник“. Най-добра е в 
певческото изкуство – за 
тази учебна година има две 
златни отличия в категория 
„индивидуални изпълните-

СиаНа БаЛаКеВа - носи-
тел на годишната награда за 
постижения в област „изку-
ства“. Получава награда за 
II място в тази област. Мо-
мичето е първокласничка в 
СУ „М. Райкович”, с класен 
ръководител Миленка Ни-
колова. Наградата Сиана 
печели заради постижени-
ята си в изобразителното 
изкуство. В надпревара за 
млади художници, малката 
ученичка е постигнала ви-
соки резултати – има зла-
тен и сребърен медали от 
два кръга на състезанието 
„Млад художник“. Проявява 
интерес към математиката 
и въпреки, че има само една 
учебна година зад гърба си, 
вече е завоювала награди и 

къл под мотото „Героизмът 
на април“ й носи най-висока-
та оценка – Специалната на-
града на организаторите от 
Регионалното управление на 
образованието и Регионална 
библиотека – В. Търново. 

от математически съревно-
вания – два златни медала 
от първи и втори кръг на 
надпреварата „Млад мате-
матик“. 

ли“ от детско-юношеските 
фестивали „Мисионис пее 
и танцува“ - златен медал и 
златна купа и диплом и зла-
тен медал от надпяването 
„Пиленце пее“.  

града за II място в тази 
област. Ученикът е въз-
питаник на НУ „Цани Гин-
чев“ с класен ръководител 
Даниела Бърнева. Четвър-
токласникът е с широки 
познания в различни об-
ласти. През настоящата 
учебна 2020-2021 година е 
завоювал призови места 
по родна реч, математика 
и английски език. Годиш-
ната награда му се при-
съжда за най-големите му 
успехи - в националната 
надпревара „Моята роди-
на“, където е стигнал до 
финалния кръг с три злат-
ни медала и е заслужил 
титлата „Шампион“. 

„Науки”. Получава годиш-
на ученическа награда за 
III място в тази област. Ви-
олета Николова е възпита-
ник на НУ „Цани Гинчев“, 
неин класен ръководител 
е евгения Коева. През го-
дината сребро и злато има 
от двата кръга на надпре-
варата „Родна реч“. От 
„Млад математик“ също е 
с един златен и един сре-
бърен медал. Първо място 
печели и на съревновани-
ето по английски език на 
втори кръг. От състезание-
то „Моята родина“ има два 
златни и един сребърен 
медал, на финала получа-
ва титлата „Шампион“. 

за III място в тази област. 
ивайло Дюлгяров е ученик 
на учителката евгения Ко-
ева. Учи във втори клас на 
НУ „Цани Гинчев“. През 
учебната година ивайло 
има постигнати успехи в 
състезания по математи-
ка, английски език, родна 
реч и е втори подгласник 
на финалиста от национал-
ното състезание „Моята 
родина“. Спечелил е  сре-
бърен медал от първи кръг 
на надпреварата „Родна 
реч“, а петте му златни 
отличия са от  „Млад мате-
матик“,  „аз зная англий-
ски език“,   „Родна реч“ и   
„Моята родина“.

представя училището и 
града ни в Международни 
математически турнири.

медал. Участва и печели 
общо 5 медала и в нацио-
нални състезания по раз-
лични предмети.

редицата й отличия от трите 
кръга на „Моята родина“, 
като на финала е заслужила 
и титлата „Шампион“. 

тура”. Получава награда 
за I място в тази област. 
Паулина Паунова е тре-
токласничка в СУ „Максим 
Райкович“ с класен ръко-
водител Кремена Тотева. 
През настоящата учебна 
година има завоювани 
три златни, два сребърни 
и един бронзов медали от 
национални състезания в 
няколко направления – по 
математика, английски 
език, изобразително изку-
ство и български език. От-
лично се справя във всички 
области. Наградата й се 
присъжда за отличните ре-
зултати в състезанието по 
„Родна реч“. 

в област „Български 
език и литература”. 
Получава награда за 
I място в тази област. 
Ученичката е в трети 
клас на СУ „Максим 
Райкович“, с класен ръ-
ководител Недка Пав-
лова. изявява се в мно-
го области и е с високи 
резултати по дисципли-
ните. има призови мес-
та в пет състезания по 
български и английски 
език, по математика и 
изобразително изку-
ство. Наградата й се 
присъжда за отличните 
резултати в състезани-
ето по „Родна реч“. 

тура”. Получава награда 
за I място в тази област. 
Велизар е възпитаник на 
СУ „Максим Райкович“. 
Ученикът е в четвърти 
клас, с класен ръково-
дител Марияна Георгие-
ва. изявява се в някол-
ко области и има през 
годината златни медали 
от различни състезания. 
Много добър е по англий-
ски език, защото е стиг-
нал до финалния кръг на 
надпреварата с купа за 
първо място, но показва 
отлични резултати и има 
завоювано първо място и 
златен медал и от състе-
занието „Родна реч“.


