
1 - 3 202 годинаюли 1 август 1 брой (10 ), година XI4 7 V

В началото на лятото малките музи-
канти от лясковската школа постигнаха го-
леми успехи и от друг престижен форум.
Донесоха първа награда и грамота от
XXVI Национален конкурс „Диньо Мари-
нов“, състоял се във Варна. Председате-
лят нажуритоДимитърХристов - диригент
на народния оркестър при БНР и още ше-
стчленно жури дадоха висока оценка на

нашите деца в
раздел „Народ-
ни оркестри“.
Отличието им
даде възмож-
ност да се вклю-
чат и в галакон-
церта на награ-
дените учас-
тници.

Нашите музиканти донесоха колектив-
на наградаДиплом за участието си въвфо-
рума. „Благодарим на организаторите за
отношението, уважението и емоциите, кои-
то запечатаха незабравими спомени в

сърцата на всички от „Потомци“! Дерзайте
и бъдете здрави, приятели!“, пожела Сте-
фан Печикамъков, а след участието си
Школата се похвали и с нова придобивка -
чисто нов инструмент, закупен с подкрепа-
та на родолюбивбългарин, милеещзарод-
ното, почитател на фолклора ни - Теодор
Буюклиев.

„В „Потом-
ци“, заедно с
родители, учи-
тели и учени-
ци, както и чита-
лищното ръко-
водство, успях-
ме да изградим
един много си-
лен, мултидис-
циплинарен
екип от деца,

изучаващи желаните от тях специалности
в различните училища в областта. Има
ученици, които пътуват от Дряново, Вели-
ко Търново, Долна Оряховица и други. То-
ва е доказателство, колко силни връзки из-
гражда изкуството, независимо от негово-
то направление, жанр или стил. Щастливи
сме, че все повече деца търсят нещо не
толкова популярно в техните среди, а
именно - свиренето на народен инстру-

мент. Няма нищо по-важно и хубаво от то-
ва, децата да се чувстват оценени и ува-
жавани за труда, който полагат. Тези мал-
ки, но ценни жестове, ги карат да се чу-
встватщастливи и уверени в себе си от то-
ва, което вече се е превърнало в част от
техният живот “ - споделя диригента на
оркестъраСтефанПечикамъков.

В „Златни пясъци“ пък успешно се пред-
ставиха младите ни танцьори от Танцов
състав „Лудо младо“ с художествен ръко-
водител Павлина Кълчишкова и корепети-
тор Иван Кълчишков. Те се включиха в Де-
ветото издание на морския престижен фо-
рум „Свят, Изкуство и Море“, втора част,
провел се от 22-ри до 29-ти август. Фести-
валът е международен и в него участват
деца и юноши от различни краища на
България, както и много чуждестранни ко-
лективи, а журиращият състав е 10-
членна комисия български и чуждестран-
ни светила въвфолклора.Форумът се про-
веде на откритата сцена на красивия ни ку-
рортен комплекс Златни пясъци и негови
организатори са Сдружение „Свят, Изкус-
тво и Море“ и Туристическа фирма „Сири-
ус-5“, Варна. Талантливите ни деца от вто-
ра и трета възрастова група на състава от-
ново танцуваха превъзходно и успяха да
впечатлят многобройното жури със своите
изпълнения. Организаторите също забе-
лязаха лясковския състав, който се пред-
стави с авторски музика и хореография на
танците. Изпълнителите, включили се във
фестивала-конкурс бяха оценявани на ба-
зата на няколко основни критерия - подбор
на репертоар, майсторство на изпълнени-
ята, артистичност, реквизит, оригинални
костюмиидруги.Отличията, които нашите
деца получиха от морския конкурс са
първо място колективна награда в катего-
рия „Народни танци“ в групата изпълните-
ли от 12 до 18-годишни. Танцьорите ни за-
воюваха първо място и донесоха Плакет
на фестивала и Лауреат I степен в смесе-
на група танцьори, а ръководителите им
прибавят към наградите си два Диплома -
за отличен художествен ръководител и за
отличен корепетитор и автор намузика.

В е ч е р н и
концерти смно-
г о е м о ц и я ,
пъстри народ-
ни носии, музи-
ка, песни, тан-
ци и много за-
ряд превзеха
амфитеаръта
на Камчия в
продължение
на няколко дни
в края на ав-
густ. Танцови,
певчески и му-
зикални съста-
в и о т ц я л а
България се ка-
чиха на сцена-
та на Първия
ф о л к л о р е н
фестивал „Фолклорни вълни“, за да пока-
жат пъстротата и красотата на българския
фолклор във всичките му измерения. В
първите три дни от фестивала на сцената
излязоха няколко състава от Варна, от Ди-
мово (Видинска област), ФК „Партньори“,
гр. Кюстендил, Фолклорен колектив „Пле-
теница“ - В. Търново, както и нашите
състави при читалище „Напредък-1870“,
град Лясковец - танцовият клуб „Лудомла-
до“ и детската ни Школа за народни
инструменти „Потомци“, с ръководител
Стефан Печикамъков. Ръководителят на
децата същосе включи с индивидуалноиз-
пълнение на гайда, спонтанно провокиран
от организаторите в една от концертните
вечери и така нашите музиканти станаха
талисмани на фестивалния празник. Мно-
го любители на българскияфолклор видя-
ха изпълненията на нашите деца и се на-
сладиха на пъстрата програма, която бяха
подготвили организаторите за първото из-
дание на Фолклорния фест „Фолклорни
вълни“. В концертните вечери от фестива-
ла в Камчия са участвали и колективи от
София, Враца, Свиленград, Шабла и дру-
ги. „Дали самата земя в своя бяг вечно в
кръг движи човека, дали за зло или за доб-

ро, вие своето хоро!“ С тези силни думи от
песента на Ваня Костова „Хоро“, организа-
торите на фестивала „Фолклорни вълни“
Цвета Галунова и Николай Корчев закриха
третатафестивална вечер.
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С новия випуск „Училища за пример”,
работа за пръв път, освен Лясковското
най-старо училище, ще започнат и други
училища от регионите на Русе, Силистра,
Ловеч, Кюстендил, Монтана и Сливен.
Първите обучения в програмата за новата
учебна година вече са направени. В тях са
се включили над 150 директори, зам.-
директори, главни, старши и други учите-
ли, избрани от училищата, като се набляга
на обучение върху принципите на разпре-
деленото лидерство, или как повече хора
могат да мислят и поемат отговорност за
качеството на преподаване и учене в учи-
лище. Екипите от втора година на програ-

мата пък са
се обучавали
как да разви-
ват чувстви-
телност към
културните
различия, по-
задълбочено
разбиране на
п о н я т и я т а
„дискримина-
ция” и „потис-
ничес т во ” ,
както и учи-
лищни поли-
тики за под-
крепа намно-
гообразието.

Началното ни училище, което само
преди два месеца стана носител на
Общинската годишна награда за заслуги
къмОбщинаЛясковец в областта на обра-
зованието, сега ще разработва и прилага
нови практики за преподаване и управле-
ние с програмата „Училища за пример” на
фондация „Заедно в час”. Мисията на
организацията е да развива нови учители,
да подкрепя училищни екипи и да изграж-
да партньорства за въвеждането на доб-
ри практики в образователната система.
„Заедно в час“ е създадена по инициатива
и с финансовата подкрепа на фондация
„Америка заБългария“.

НУ „Цани Гинчев”, град Лясковец е
част от втория випуск на програмата „Учи-
лища за пример” и то е първото от цялата
Великотърновска област, включено в ини-
циативата. В новия випуск на „Училища за
пример“ влизат 27 училища от 18 области
от 21 населени места на страната. В но-
вия випуск има две начални училища, 14
основни, 3 средни училища, 4 професио-
нални гимназии, двематематически, една
търговска гимназия и едно спортно учили-

ще. Те са избрани от 99 кандидатури на
училища от цялата страна, които комиси-
ята по подбор е оценила като много сил-
ни. Програмата е двугодишна и подкрепя
училищата да разработват и прилагат
устойчиви и ефективни практики за пре-
подаване и управление на училището, кои-
то допринасят за успеха на всеки ученик.
Новите училища се присъединяват към
още над 20, които продължават развитие-
то си във втората година на програмата.

В резул-
тат на спече-
лената програма от втори випуск „Учили-
ще за пример“, директорът Диана Петко-
ва сподели: „Гордеем се! Стартирахме
участието на нашето училище в програ-
мата „Училища за пример“ на Фондация
„Заедно в час“ с обучение на лидерския

екип. От името на екипа на НУ “Цани Гин-
чев” благодаря за поздравите! Всичко по-
стигаме заедно, с много вдъхновение и
стремежвсяко детедабъде успешно, под-
крепено и щастливо! Ще продължим на-
предощепо-мотивирании силни!“.
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Община Лясковец стартира трети
прием на проекти към Фонд за
подкрепа на местни инициативи

Проектите се подават чрез специално
разработен формуляр, където участни-
ците трябва да опишат как ще се насърчи
участието на хората от общността, как
проекта допринася за решаване на зна-
чимпроблемипо какъв начинщесемоби-
лизират човешки, материални и финан-
сови ресурси за изпълнението на иници-
ативата. Формулярите за кандидатства-
не, придружаващите документи, както и
подробна информация, може да се полу-
чи на интернет страницата на Община
Лясковец - www.lyaskovets.bg или на ин-
тернет страницата на СНЦ „Местна ини-
циативна група Лясковец - Стражица” -
www.mig-zaedno.eu.Общият финансов ресурс на първата

сесия за набиране на проекти от Фонда
за 2021 година е 13 000 лв., които са оси-
гурени от общинския бюджет и сдруже-
ниеПлатформа „Агора” в рамките на про-
ект „Общински фондове за местни ини-
циативи: устойчив модел за подкрепа на
активните общности“, сфинансовата под-
крепа на Фондация „Америка за Бълга-
рия“.

За трети път Община Лясковец обяви
покана за набиране на проекти зафинан-
сиране на местни инициативи, чрез
създадения през 2018 година Фонд за
подкрепа на местни инициативи. Целта
на финансовата подкрепа от Фонда е да
се подкрепят проекти на местната об-
щност, насочени към решаването на про-
блеми, подобряване на средата и качес-
твото на живот. Проекти могат да подават
неправителствени организации, опреде-
лени за извършване на общественопо-
лезна дейност, регистрирани по Закона
заюридическите лица с нестопанска цел,
читалища по реда на Закона за народни-
те читалища, сдружения на собственици-
те на етажна собственост по реданаЗако-
на за управление на етажната собстве-
ност, осъществяващи дейността си на те-
риторията на община Лясковец, които
допринасят за развитие на местната об-
щност.

В рамките на третата обявена сесия
на фонда за 2021 година приоритет са
„Общностни иновации за подобряване на
средата и качеството на живот”, като ще
се отпускат до 3 000 лв. за малки проекти.
Срокът за изпълнение на инициативите е
с продължителност до три месеца. Пред-

ложенията ще се оценяват съгласно
одобрени критерии за оценка, като най-
важни са степента на съответствие на
инициативата с конкретни нужди и про-
блеми на общността, мобилизиране на
местни ресурси и значимост на очаквани-
те резултати.

Фондът за подкрепа на местни иници-
ативи в Община Лясковец е създаден с
Решение № 367 на Общински съвет Ляс-
ковец от 26.02.2018 г., с което са одобре-
ни и Правила за организацията, дейност-
та и управлението на Фонд за подкрепа
на местни инициативи - Лясковец. До мо-
мента са проведенидве процедури зафи-
нансиране на проекти (през 2018-та и
2019-та година), като Фонда за подкрепа
на местни инициативи е осигурил финан-
сов ресурс в размер на 32 000лв. на общо
13 проекта на неправителствени органи-
зации, читалища и сдружения на етажна
собственост на територията на община
Лясковец.
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Започна енергийна реконструкция на
сградата на общинска администрация

При надпревара-
та за Купа „Лада“ и та-
зи година имаше
представител на не-
жния пол. Единстве-
ната дама, която за

който е автор на идея-
та за провеждането
на рали-състезание в
Лясковец, завърши
втори в своя клас
HC3 и шести в гене-
ралното класиране.
При отборното класи-
ране печеливш е
тимът на „Грийн Фокс
Моторс“, втори и тре-
ти са АСК „Ефко Рей-
синг Казанлък“ и АСК
„СтараЗагора“.

Наградите купи за първо, второ и трето
място, шампанско и подарък моторно мас-
ло за призьорите в различните класове,
връчиха двамата кметове на общините
организатори д-р Ивелина Гецова и инж.
ДобромирДобрев.

втора поредна година участва в състеза-
нието в Лясковец, бе Виляна Дякова от
Аксаково. Именно за нея е победата в над-
преварата за Купа „Лада“, където грабна
първото място, а в генералното класиране
състезателката се нареди на достойното
24-то място. На церемонията по награжда-
ването кметът на Община Лясковец д-р
Ивелина Гецова връчи на Виляна Дякова
от АСК „Флат Аут“ Специална награда - по-
четен плакет със знака на Община Ляско-
вец.Наградата бедадена на единствената
състезателка в надпреварата, заради сме-
лостта й да се конкурира наравно с мъже-
те и заради спечеленото първомясто.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

Официален старт бе даден на 9 август
на строително-монтажните работи на
сградата на общинска администрация
Лясковец.Мащабният ремонт е по проект
„Реконструкция на сграда на общинска ад-
министрация Лясковец с цел подобрява-
не на енергийната ефективност” по Прог-
рама за развитие на селските райони
2014 - 2020 година. В рамките на строите-
лството ще бъде положена външна изо-
лация на сградата, ще бъде извършена
подмяна на дограми, реконструкция на
отоплителна инсталация, монтаж на нов
водогреен котел с комбинирана горелка,
ще бъде изградена нова разпределител-
на мрежа с полипропиленови тръби и ред
други дейности. Друга мярка за енергий-
на ефективност, която ще бъде изпълне-
на в рамите на строителството е изграж-
дането на електронно управление на ото-
плителната система, включващо контро-
лер, външен сензор, повърхностен сен-
зор, двупътен винтил, термостат, стаен
регулатор и работа по зададена програ-
ма. Предвижда се също топлоизолиране

на стени и скатни покриви на сградата, по-
лагане топлоизолация на под, подмяна
надървенатадограма сPVCдограма, как-
то и подмяна на осветителните тела с
LED крушки. С изпълнението на предви-
дените мерки се цели да бъдат спестени
49 t/год. емисии на въглероден диоксид и
спестени 237 929 kwh годишна икономия
на енергия на сграда публична общинска
собственост.

По време на изпълнението на строи-
телството общинска администрация вре-
менно се помещава в сградата на СУ
„Максим Райкович” - корпус II (бивш пар-

И з п ъ л н и т ел н а с т р о и т ел н о -
монтажните работи е „ЕМИЛИ СТРОЙ“
ЕООД - гр. Лясковец, а строителният над-
зор на обекта се осъществява от
„ЕВРОИНВЕСТКОНСУЛТ” ООД - гр. Гор-
наОряховица. Проектант на обекта е арх.
АнелияДимова.Общата стойност на стро-
ителството възлиза на 754 423 лева.
Срокът за изпълнение на строително-
монтажните работи на общинската сгра-
да е петмесеца.

Проект „Реконструкция на сграда на общинска
администрация Лясковец с цел подобряване на енер-
гийната ефективност”, финансиран от Програма
за развитие на селските райони, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони.

Изпълнението на строително-
монтажните работи се осъществява в
рамките на проект „Реконструкция на сгра-
да за общинска администрация Ляско-
вец, с цел подобряване на енергийната
ефективност”, по Административен дого-
вор за предоставяне набезвъзмезднафи-
нансова помощ № BG06RDNP001-7.008-
0048-C01 от 03.12. 2019 година, по под-

мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, по-
добряването или разширяването на всич-
ки видове малка по мащаби инфраструк-
тура” от мярка 7 „Основни услуги и обно-
вяване на селата в селските райони”, фи-
нансиран поПрограма за развитие на сел-
ските райони за периода 2014 - 2020 годи-
на.

тиен дом), с адрес: гр. Лясковец, ул. „Ма-
настирска” №1, като административното
обслужване на гражданите се извършва в
зала 102 на СУ „Максим Райкович” - кор-
пус II, западен входна сградата.

www.eufunds.bg
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Поредно високо отличие завоюва те-

атрален състав „Мелпомена“ при НЧ
„Напредък -1870“ гр. Лясковец. На IX-я
Международен театрален фестивал
„Приятели на България“, състоял се в ку-
рортен комплекс „Албена“, нашите мла-
ди актьорибяха удостоени с плакет иДип-
лом лауреат Grand Prix за постановката
си „Женско царство“ от Стефан Л. Кос-
тов.

В предпоследния ден на фестивала,
при почти пълна зала в хотел „Добруджа"
талантливите лясковчани представиха
своя спектакъл. Въпреки, че пиесата бе
подготвена за съвсем кратко време и ня-
колко пъти работата на актьорите бе пре-
късвана заради мерките с ковид ситуаци-
ята, театралите ни вече завоюваха доста
престижни награди. В актьорския състав
бяха включени: Пламена Пенкова, Дани-
ел Димитров, Габриела Кондева, Ивелин
Иванов,НелинаЙорданова, КрасенСтоя-
нов, Дария Хаджииванова, Кирил Мари-
нов, Кристина Банабакова, Илия Илиев и
Радостина Борисова. „Искрен смях зву-
чеше в залата в морския курорт по време
на участието на нашия състав. Дадохме
всичко от себе си и се раздадохме до
край, в резултат на което се получи едно
невероятно представяне. Тричленното
жури бе очаровано от играта на амбици-
озните младежи, и с много добри пожела-

ния и покана за нови срещи се раздели с
театралния ни състав“, разказва за учас-
тието на нашите театрали ръководител-
ката им Даниела Райкова. Тя получи таз-
годишния приз наОбщинаЛясковец за за-
слуги в областта на културата, който приз
е на всички от състава, заради успехите
им. Новите носители на престижната на-
г р а д а н а
Община Ляс-
ковец явно
са получили
допълните-
лен стимул,
набелязали
са нови цели
и з а д а
сбъднат но-
вите си меч-
ти, работят
о щ е п о -
упорито и по-
коряват на-
ред фести-
валните сце-
ни в страна-
та.

През ля-
тото млади-
те актьори се
отдадоха и
на благород-

ни дела. Те взеха участие в
благотворителната иници-
атива „Шанс за равен
старт“, организирана от Ро-
таракт Клуб Велико Търно-
во. Кампанията „Шанс за ра-
вен старт” бе насочена към
събирането на учебни посо-
бия, които да бъдат дарени

на социално сла-
би семейства с
деца в училищна
в ъ з р а с т .
А к т ь о р и т е о т
„Мелпомена” под-
помогнаха със
свое представле-
ние благородна-
та кауза, като иг-
раха безвъзмез-
дно своята най-
нова пиеса - по-
становката „Жен-
ско царство” и с
комедията раз-
смяха събралата
с е п у бл и к а в
търновското чита-
лище „Надежда”.

Следващата
цел на младите
хора е XIV-тия

фестивал на любителските театри в град
Лом, който е насрочен за края на септем-
ври. При срещите си с други театрали, та-
лантливите лясковчани, заредени с куп
емоции и младежки порив, вече са полу-
чили нови прозрения и хрумвания, почер-
пили са от преживяванията си идеи за но-
ви сюжети и вече замислят как да ги вклю-
чат в бъдещипроекти и пиеси.

ØÅÑÒÎ ÈÇÄÀÍÈÅ ÇÀÏÈÑÀ ÍÀÖÈÎÍÀËÍÀÒÀ

И тази година по тради-
ция в Лясковец се състоя
Националният плувен ма-
ратон „Добри Динев“. Това
бе шесто издание на спор-
тната проява, която проти-
ча по спортния календар
наОбщина Лясковец. Над-
преварата премина при го-
лям интерес от страна на
участниците. В турнира се
включиха 32-ма състеза-
тели от цялата страна.
Събитието уважиха замес-
тник-кметът на Общината
инж. Росица Господинова,
секретарят наМестната ко-
мисия за борба срещу про-
тивообществени прояви
на малолетните и не-
пълнолетните при Общи-
наЛясковецЦветомилаБе-
рова и треньорът на
българския плувец Петър
Стойчев Красимир Тума-
нов и ученик, който е тре-

нирал под ръководството
на легендарния Добри Ди-
нев. На дистанцията от 3000 м. при мъже-

те се включиха четирима души, класира-
ли се в следния ред: първи е Александър
Божилов, с време36,38мин., вториСиме-
он Иванов, с време 37,25 мин., а трети -
Любомир Личев, с време 38,55 минути.
На дистанцията от 3000 м. при жените
плуването приключи с първо място за
Александра Вачкова, с време 37,02 мин.,
следвана от Селена Влахова, с време
37,26 мин., а третата позиция на
стълбичката зае младата Рая Вачкова, с
време44,10мин.

Всички участници в VI-тия Национа-
лен плувен маратон „Добри Динев“ бяха
наградени с грамоти за участие, а отли-
чените на призовите позиции - с медали,
шапки и парични награди, които връчи за-
местник-кметът на Община Лясковец
инж. Росица Господинова. С медал бе от-
личен и най-възрастният участник в плув-
ната надпревара Тодор Керчев, който по-
каза, че и на 89 години, човек може да се
радва на спорта и наживота.

Преди седем години бе
иницииран Национален
плувен маратон на името
на легендарния български
плувец Добри Динев и
събитието вече има през
годините куп почитатели,
приятели и все повече
участници. Кaтo мaйcтop
нa дългитe плyвaния, вар-
ненецът Добри Динев
зaпиcвa мнoгo peкopди, a
шест oт тях зa „Книгaтa зa
peкopди на Гинec”. Прижи-
ве плувецът създава клуб
„Приятели на Добри Ди-
нев”, учи стотици деца да
плуват и до последно учас-
тва в плувни маратони.
О г p oмнo т o cъpцe н a
Динeв биe обаче нe caмo
з a p e к o p д и , н o и o т
дoбpoтa. Toвa e чoвeкът,

кoйтo бeз дa пoмиcли зa coбcтвeния cи
живoт, пpи oбpъщaнeтo през 1978 година
нa пoнтoнния мocт пpи Бeлocлaв, пъpви
ce хвъpля в лeдeнaтa вoдa и ycпявa дa
cпacи oт явнa cмъpт 42-мa души, зa кoeтo
e yдocтoeн c Оpдeн „Зa гpaждaнcкa
зacлyгa и дoблecт”. В памет на великана
в синия спорт, преди седем години, имен-
но в нашия град, започна една традиция,
която благодарение на кмета на Община
Лясковец д-р Ивелина Гецова и фирма
„Делфина”, вече се радва нашест успеш-
ни издания.

Замаратона на лясковскиямикроязо-
вир Костимял-Горен и тази година се
събраха отново много плувци. Състеза-
нието се проведе по възрастови групи, ка-
то в I-ва група „До 30 години“ на 3000 м.
призът грабна Ненчо Колев, класирал се
на първо място с време 52,30 мин. Втори
следнего останаБориславИванов, с вре-
ме 54,30 мин. На трето място в класира-
нето е Андрей Велчев, с време 62,00
мин. При групата на ветераните от 45-59
години, плували на 2000 м., при мъжете
общият брой на участниците беше седем

души. Александър Базо-
вички, с време29,10мину-
ти е победителят в тази
група. Негов подгласник
стана Валентин Митрев,
с време 29,25 минути, а
на трето място се класи-
ра Димитър Димитров, с
време 34,20 мин. В съща-
та група „Ветерани от 45-
59 години“ на 2000 м.,
участие взеха и две дами,
като само едната успя да
преплува цялото разсто-
яние и стана победителят
при жени-ветерани. Това
е Юлияна Новоселска, с
време 29,15 минути. При
най-възрастните плувци
„Ветерани над 60 години“
на 1000 м. участваха са-
мо мъже, като в тази гру-
па мераклиите бяха най-
много - 13 души. Призьор
в надпреварата при най-
многобройната група
участници е Стефан
Вътов, с време 18,02 ми-
нути. Втори след него
остана Светломир Ива-
нов, с време 21,00 мину-
ти, а третото място е за

Николай Ханджиев, с време 21,48 мину-
ти.

ÏËÓÂÍÀ ÍÀÄÏÐÅÂÀÐÀ Â ËßÑÊÎÂÅÖ
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Издава Община Лясковец
разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

Организатори наПланинското изкачва-
не са Автомобилна федерация на Бълга-
рия, АСК „Етър Рейсинг Тим”, със съде-
йствието на Общините Лясковец и Г. Оря-

ховица и спонсори. През първия ден, както
традиционно става, се проведе задължи-
телният административно-технически пре-
глед. Официалното откриване на надпре-
варата бе в Горна Оряховица, а по-късно
36-мата участници бяха съпроводени до
състезателното трасе в нашия град. През
първия ден пилотите направиха трениров-
ки, а същинската надпревара се състоя на
следващияден.

Планинското състезание „РаховецЛяс-
ковец” записа поредно девето издание.
Отново домакин на терена беше Ляско-
вец. От години домакин на надпреварата е
нашият град, а трасето по пътя от стадион
„Михаел Алексиев“ към Петропавловския
манастир, е едно от най-атрактивните и
най-техничните в България и затова при-
влича все повече участници, твърдят за-
познатите с този спорт.

И тази година надпреварата бе кръг от
Републиканския шампионат по планинско
изкачване, като до финал стигнаха 33-ма
пилоти. Пламен Камбуров победи в деве-

тото издание на планинското изкачване
„Раховец Лясковец”. Шампионът на Бълга-
рия в дисциплината за 2019 година кара
силнои през дватадни, като в съботадоми-
нира в две от трите квалификации за мяс-
то в стартовата решетка, а в неделя бе
най-бърз и в четирите манша. Успехът е
втори по ред за него през сезона, след като
в началото наюни спечели планинското из-
качване „Българка“ крайСливен.

Нашият съгражданин Тодор Тодоров,
състезател на „Етър- Рейсинг“ с VW Поло,

Падналите обилни дъждове създадоха
проблеми, заради наноси и за втори път
след 2017 година, се наложи трасето да
бъде съкратено. Финалът се измести с 800

м е т р а н а-
пред , к ато
дължината на

трасето стана 2550 метра, вместо 3350 м.,
а състезанието се проведе в четири ман-
ша. Пламен Камбуров с Шкода Фабия RS
2000, НС1, спечели „Раховец- Лясковец
2021“ с общо време 6:05,572 минути. Пи-
лотът на „Ел-Ви Ауто Рейсинг“ взе донякъ-
де реваншзаминалата година, когато отно-
во бе най-бърз в квалификациите, но не за-
върши състезанието до манастира, спече-
лено тогава от великотърновеца Мирос-
лавАнгелов. В Генералното класиране вто-
ри и трети са съответно Ивелин Йотков с
БМВ Е30 и Искрен Веселинов с Хонда Си-
вик.

ÏÎÁÅÄÈÒÅË Â ÒÀÇÃÎÄÈØÍÀÒÀ ÍÀÄÏÐÅÂÀÐÀ
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Лясковската Танцова
школа „Ритъм“ с ръково-
дител Валя Атанасова и
репетитор ГабриелаКар-
чева и Детска вокална
група „Звънчета“ с ръко-
водител Мария Петрова
при читалище „Нап-
редък-1870“, участваха
в Деветия междунаро-
ден фестивал-конкурс
„Свят, Изкуство и Море -
Златни пясъци 2021 го-
дина“. Нашите деца се
включиха в престижния
форум, като записаха
танцови и музикални
участия през дните на
фестивала. Откриване-
то на конкурса започна с
хореография, изпълне-
на именно от лясковска-
та Танцова школа „Ритъм“, представила
химнанамеждународната надпревара.

Фестивалът включва няколко кон-
курсни категории: хореографии, тан-
цови изпълнения, вокални изпълне-
ния - ансамбли, вокал, джаз и други.
Целта на организаторите е да стиму-
лират младите таланти, занимаващи
се с изкуство в областта на музиката и
танците. Творческите формации и тех-
ните художествени ръководителиимат
възможността да обменят своя опит,
идеи и възможности за реализация на
съвместни проекти. Фестивалът дава
възможност и за представяне на ав-
торска продукция.Нена последномяс-
то е и учебно-възпитателната работа с
децата и реализацията на техния труд.

Международни-
я т д е т с к о -
юношески фес-
т ивал „Свя т,
Изкуство и Мо-
ре“ е с отворена насо-
ченост и в него учас-
тват, както творчески
формации, така и ин-
д и в и д у а л н и и з-
пълнители, съобраз-
но регламента.

Международният детско-юношески

фестивал-конкурс „Свят, Изкуство и Море"
обединява таланта на деца и младежи от
страната и чужбина в областта намузиката
и танците. Участие взеха деца и юноши от

няколко държави. От българските из-
пълнители конкуренцията е била из-
ключително голяма, тъй като в надпре-
варата са участвали колективи от голе-
ми наши областни градове, разказаха
след участието си ръководителите на
нашитедеца.

Талантите ни от „Ритъм“ са участвали с
всичките три възрастови групи на школата.
Танцьорите ни имат награди за изпълнени-
ята, които са представили втора и трета гру-
па и са с общо три първи места и едно тре-
то. В галаконцерта, представен в края на
фестивала, нашите два състава са пяли и
танцували с всички лауреати. За градаи чи-
талището ни е гордост, че формациите ни
достойно са се наредили при заключител-
ния концерт до големите победители от го-
леми областни градове като Варна, София
идруги.

По думите на музикалния педагог Ма-
рия Петрова, лауреатите са били предим-
но участници от професионални музикал-
ни и танцови училища. „С много добри спо-
мени и емоции се завърнахме от Златни
пясъци и благодарим на Община Ляско-
вец, която ни осигури транспорт до курор-
тния град“, каза след завръщането си тук,
ръководителката на танцовия колектив Ва-
ляАтанасова.

Лясковските де-
ца от вокалната ни
група завоюваха ви-
соко отличие. Мал-
ките ни звънчовци
участваха във втора
възрастова група -
деца до 11 години и
се завърнаха в род-
н и я Ля с к о вец с
първо място и награ-
да Лауреат - Първа
степен в категория

„Вокалниансамбли“. Изпълнили садве пес-
ни от български композитори в раздел „За-
бавнамузика“, като солистка на децата е 8-

годишната ни певицаАлинаАлиева.
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