Започна подготовката
на Каралийчевите дни
В Община Стражица
се проведе работна среща,
с която се даде начало на
тазгодишната подготовка
на Каралийчевите дни.
Четете още на страница 4.
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Освобождават от такса смет
необитаемите имоти
сия през януари. Преди
собственикът да бъде
освободен от таксата,
специална комисия ще
констатира дали имотът се използва или
не. Размерът на такса
смет Стражица е един
от най-ниските във Великотърновска област
и през 2012 г. ще се за-

Жилищните и нежилищните имоти на
територията на Община Стражица, които не се обитават,
няма да се облагат с
такса смет. Предложението на кмета инж.
Детелина Борисова
беше прието от Общинския съвет на се-

пази непроменен във
всички населени места. От тази година ще
се допуска и заплащане на таксата по
друга методика – на
брой контейнери.

Подробности
страница 2.

четете

на

Инж. Детелина Борисова, кмет на
Община Стражица: Ще стимулираме
икономиката с всички правомощия на
местната власт
В специално интервю за първия брой
на „Вестник за Община
Стражица” инж. Детелина Борисова разкрива
приоритетите и основните задачи пред себе си и
екипа си.
Г-жо
Борисова,
предстои Общинският
съвет да приеме Управленска програма на
Община Стражица за
периода 2011-2015 г.
Бихте ли издали специално за читателите
ни основни моменти от
нея?
Фокусът на програмата е подобряване качеството на живот на
хората, запазване на
природното и културно
наследство и достигане
на европейските параметри на жизнена среда.
Наясно съм, че на някои това може да прозвучи изтъркано, но това
са всъщност основните

задачи, които трябва да
решим като управляващи общината. На първо
място, хората очакват
от нас мерки, които да
подобрят качеството им
на живот. Подобни мерки включват както развитието на транспортната
инфраструктура, така и
закупуването на модерна медицинска апаратура. Включват, разбира
се, подкрепа за бизнеса,
стимулиране на всяка
дейност, която би дала
достойно препитание на
жителите на общината,
но също и грижа за децата и възрастните.

в активна възраст. Същевременно с това има
неща, които са характерни за малка община
като нашата и които не
ми се ще да се променят.
Например искам и след
четири години да сме

спокойни, когато децата
ни излязат да играят на
улицата и през лятото
се прибират по тъмно.
Сигурна съм, че ще сме
все така близки помежду
си и със съседите си, ще
си ходим на гости и на

празници, независимо от
религията и социалното
положение.

Цялото интервю четете
на страница 3.

Каква промяна искате да видите в края
на мандата и кое е това,
което искате да остане
непроменено за вас, а
и за общината?
Искам след 4 години
Община Стражица да е
едно по-добро място за
живот. Надявам се да
сме спрели процеса на
миграция на младите,
да има работа за хората

Репортаж и снимки от отбелязването на Бабинден в с. Балканци и с. Кесарево четете на страница 4.
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Освобождават от такса смет
необитаемите имоти
Промилите не се променят през 2012 г.

Жилищните и нежилищните имоти на територията на Община Стражица, които не се обитават,
няма да се облагат с такса смет. Предложението
на кмета инж. Детелина
Борисова беше прието от
Общинския съвет на сесия
през януари. Преди собственикът да бъде освободен от таксата, специална
комисия ще констатира
дали имотът се използва
или не. Това ще става чрез
проследяване на периода,
в който не са плащани ел.
енергия и вода. Той трябва
да е поне 18 месеца. Собствениците на такива имоти, без значение дали са
юридически или физически
лица, ще подават деклара-

ции в oбщината и ще бъдат
освобождавани от налога.
В Решение №14 на Общински съвет-Стражица се
уточнява, че се допуска освобождаването от сметосъбиране и сметоизвозване
на застроени имоти, които
се намират на територията
на общината. Трябва обаче
тяхната неизползваемост
да се докаже от страна на
собственика чрез прилагане към молбата за освобождаване на задължителни документи, издадени
от ВиК „Йовковци” и ЕОН
„България”. Тези документи
трябва да удостоверяват,
че за последната година и
половина не е имало консумация на вода и ел. енер-

гия за въпросния имот. Към
документите за освобождаване от такса смет трябва
да се приложи и декларация по образец от собственика, че имотът няма да се
използва за следващата
година.
Освен за жилищните,
с решението на Общинския
съвет се допуска освобождаване от сметосъбиране
и сметоизвозване и за нежилищните имоти, основно
празни дворни места. Освобождаването става след
подаване на молба-декларация от страна на собственика и след извършване на
проверка от страна на общината за истинността на
декларираното.

Методика за определяне на такса смет
в Община Стражица на база брой контейнери:

• За 240 л кофа – 284.74 лв. за година
• За контейнер от 1.1 куб. м – 444.23 лв. за година
• За четирикубиков контейнер – 1277.84 лв. за година
Полезното за много
жители на общината решение идва след десетки оплаквания на граждани, които са били принудени да
плащат такса смет върху
имоти по селата, в които от
години не живее никой.
Размерът на такса
смет Стражица е един от
най-ниските във Великотърновска област и през
2012 г. ще се запази непроменен във всички населе-

ни места. За жилищните
имоти той е 2,88 промила,
а за нежилищните – 6,30
промила.

От тази година ще се
допуска и заплащане на
таксата по друга методика – на брой контейнери.
Някои от местните фирми
вече са заявили в общината желание да се възползват от тази услуга.

Общинските съветници вече
приемат граждани

Кметът се заема със
селските гробища

Ако желаете да се
срещнете с някой от 17-те
общинските съветници и
да отнесете към него Ваш
въпрос или предложение,
трябва да знаете, че те
вече имат своя стая в сградата на Община Стражица. В нея ще се провеждат
приемните дни на избраници ни в местния парламент,
както и заседанията на постоянните комисии. Стаята
се намира до кабинета на
председателя на Общинския съвет Илиян Маринов.

В много от стражишките села местата в гробищните паркове свършиха и се
налага спешно да се предприемат мерки за разширението им – това е мнението на кмета на общината
инж. Детелина Борисова.
В гробищата на Бряговица
няма нито едно място, рязко са намалели парцелите,
в които може да се полагат
покойниците в Царски Извор, Владислав и в самия
град Стражица. В Асеново
и Благоево от спешен ремонт се нуждаят оградите
на гробищата. „Административната процедура по
преотреждането е тежка
на терени за разширение
на гробищните паркове.
Ако няма общинска земя,
ще се наложи да отчуждаваме частни парцели”,
обясни инж. Борисова. По
нейна инициатива с пари
от общинския бюджет ще
бъдат направени чешми в
гробищните паркове на 22те селища в общината. „В

Създаден е и Дневник
на общинския съветник. В
него местните парламентаристи ще вписват проблемите, поставени им от
хората по време на съветническите приемни. Дневникът ще бъде на разположение на всички членове
на Общинския съвет, като
така съветниците от различните групи винаги ще
знаят върху какви казуси
работят колегите им.
На 16 януари се проведе и първият приемен ден
на общинския съветник
Иван Иванов от групата на
ГЕРБ. От 10.00 до 12.00
часа стаята на общинския
съветник посетиха четирима граждани. Г-жа Петрова, медицински служител
в Спешна помощ-гр. Стражица, постави въпроса за
поставянето на указателни
табели с имената на улиците в града и номерата на

домовете. Проблемът за
липсата на ориентири при
намирането на адресите е
особено сериозен за служителите на Спешната помощ. Кметският наместник
на с. Николаево Димитър
Василев постави въпроса
за поставянето на сферично огледало на опасния 90градусов завой преди селото. Иван Иванов се ангажира да съдействия, тъй като
трасето Стражица-Николаево е част от по-големите
пътни отсечки до Попово,
Разград, Бяла и Русе. От
възможността да подаде
сигнал до общинските съветници се възползва и г-н
Радев от района на гарата. От изграждането й тази
част на град Стражица не
разполага с каквато и да
е пътна инфраструктура,
което неимоверно затруднява ежедневието на жителите й.
Напомняме Ви, че приемният ден на кмета на общината инж. Детелина Борисова е всеки четвъртък.

Ако желаете да се срещнете с някой от зам.-кметовете – Стефан Иванов и инж.
Йордан Димитров – заповядайте в общината във
вторник.
Срещи с жителите
на Камен и Кесарево пък
ще проведе през март общинският съветник Георги Крумов. А ето и график
на общинските съветници,
планиращи провеждането
на приемни дни през февруари в стаята на общинския съветник в сградата
на Община Стражица:
Иван Иванов, ГЕРБ –
06.02.2012 г., 10.00-11.30 часа
Д-р Стефка Ламбева-Анастасова, ГЕРБ – 15.02.2012 г.,
10.00-11.30 часа
Д-р Емилия Георгиева,
ГЕРБ – 16.02.2012 г., 10.0011.30 часа
Ще продължаваме да
Ви информираме за графиците на общинските съветници, които провеждат
приемни дни с граждани.

Прекратена е практиката зам.-председателят на
Общинския съвет да получава заплата по граждански
договор. Като част от финансовата дисциплина в общината, работата му вече няма
да се плаща допълнително.
Зам.-председател на Общинския съвет в Стражица е
д-р Емилия Георгиева.

момента правим разчетите
за необходимите средства
за водоснабдяване на селските гробищни паркове. В
тях ще направим и навеси,
в които хората да правят
подавките за покойниците
си”, коментира инж. Борисова и допълни: „Селските
кметове подават заявките
си в общината с искания за
ремонт на улици и сградите
на кметствата. Разбрахме,
че покривът на читалището
във Виноград тече. След
обобщаване на исканията
на кметовете ще бъде направен разчет за капиталовите разходи за населените места”.
Добра новина за цялата община е, че в началото на годината кметът на с.
Сушица Димитранка Калева
подписа в Държавен фонд
„Земеделие” договор за финансиране на изработването
на иконостас и иконописване
на църквата „Света Параскева” в селото.

Община Стражица ще се включи в
„Да изчистим България за един ден”

Зам.-кметът на Община Стражица Стефан Иванов участва в работна среща, свързана с реализация
на националния проект „Да изчистим
България за един ден”, съобщиха
от общината. Срещата се проведе
в началото на годината в Областна
администрация-Велико Търново и на
нея присъстваха представители на
всички общини в областта, както и на
заинтересовани институции и организации. По време на срещата инициаторите от бТВ представиха акценти в
кампанията, която тази година ще се
проведе на 12 май. Те информираха,
че в момента се изготвя „Карта на

мръсните зони в България”, на която
вече са нанесени 2 000 нерегламентирани сметища.

Кампанията „Да изчистим
България за един ден” се проведе
за първи път през 2011 г. и включи
големи български градове, след които София, Силистра, Велико Търново. През 2012 г. в нея ще участва
и Община Стражица. Инициативите,
в които ще могат да участват всички
жители на общината, ще бъдат разгласени предварително. Очаквайте
допълнителна информация в следващите ни броеве!
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Инж. Детелина Борисова, кмет на Община Стражица: Ще
стимулираме икономиката с всички правомощия на местната власт
Община Стражица трябва да се приема като партньор, като място, където
всяка бизнес инициатива получава съдействие.

Г-жо Борисова, започнахте първия си кметски
мандат много енергично,
с множество инициативи
за подобряване средата
на живот на жителите на
общината. Ще успеете ли
да запазите тази енергия
и в бъдеще?
Наистина заедно с
екипа ми започнахме новия мандат много енергично и това се дължи на
инерцията, набрана от срещите с жителите на общината през есента. Тогава
за много кратко време се
сблъскахме с такова количество нерешени въпроси, че нямаше как да не
се захванем веднага с тях
след началото на мандата.
Очакванията към нас са
много високи, всекидневно се сблъскваме с нови
и нови изисквания към работата ни от гражданите. И
просто сме длъжни да поддържаме високо нивото на
работата. Лично моята цел
е скоростта и енергията от
първите ни месеци не само
да се запазят, но и да ускорим темпото. Времето тече,
а хората искат резултати.
Предстои Общинският съвет да приеме Управленска програма на
Община Стражица за периода 2011-2015 г. Бихте
ли издали специално за
читателите ни основни
моменти от нея?
Фокусът на програмата е подобряване качеството на живот на хората,
запазване на природното
и културно наследство и
достигане на европейските параметри на жизнена

среда. Наясно съм, че на
някои това може да прозвучи изтъркано, но това са
всъщност основните задачи, които трябва да решим
като управляващи общината. На първо място, хората
очакват от нас мерки, които
да подобрят качеството им
на живот. Подобни мерки
включват както развитието
на транспортната инфраструктура, така и закупуването на модерна медицинска апаратура. Включват,
разбира се, подкрепа за
бизнеса, стимулиране на
всяка дейност, която би
дала достойно препитание
на жителите на общината,
но също и грижа за децата
и възрастните.
И все пак кои са основните
цели,
които
конкретно си поставяте
през мандат 2011-2015-а?
На първо място като
инженер поставям инфраструктурата. Но тук нямам
предвид само развитието и
модернизацията на транспортната и инженерно-техническата, а обръщане на
специално внимание и на
социалната и културната
инфраструктура на общината. Това, от една страна,
би повишило качеството на
живот на тези групи граждани, които се възползват
от социалните услуги. От
друга страна, близостта ни
до някои от най-популярните туристически обекти
в България направо ни задължава да помислим как
можем да развием и популяризираме интересните
места за културен туризъм
в общината. Намираме се
между Царевец и Мадарския конник и е престъпление да не се възползваме
от тази локация. За пример
мога да дам етнографската
колекция, изложена в читалището в с. Сушица, от
която бях много приятно
изненадана. Не твърдя, че
общината ни е уникална.
Но малките съкровища, които, убедена съм, си стоят
забравени в не едно и две
населени места, могат да
се експлоатират.

Какво планирате по
отношение на транспортната и инженерната инфраструктура?
Общинската
пътна
мрежа е в лошо състояние
и се нуждае от рехабилитация. А състоянието й е
много важно за подсигуряване на икономическата
активност в общината. Същевременно с това смятам,
че трябва да се погледне
сериозно на идеята за газификация на гр. Стражица. Общината има добре
развита водоснабдителна
система, която обхваща
100% от населението. Въпреки това един от основните проблеми е загуби по
разпределителните мрежи
и липсата на съоръжения
за съхранение и складиране на вода. По данни на
ВиК загубите на вода при
преноса до крайните потребители са средно 88.2%
в зависимост от възрастта
и вида на тръбите и налягането в мрежата. Планираме да предприемем поетапна реконструкция на
разпределителната водопроводна мрежа и на водопроводните отклонения.
Как смятате да стимулирате икономическата активност в общината, освен с набелязаните
приоритети в сферата на
инфраструктурата?
С всички правомощия
на местна власт. От ключово значение е целесъобразното и прозрачно финансиране на общинските
проекти. Обществени средства не бива да се прахосват. По този начин, първо,
ценим труда на всеки данъкоплатец, второ, даваме
пример за финансова дисциплина и контрол. Планираме да подобрим и усъвършенстваме системата
от услуги за гражданите и
бизнеса. Община Стражица трябва да се възприема
като партньор, като място,
където всяка бизнес инициатива може и ще получи
съдействие. Стремежът ни
е да водим открито упра-

вление и израз на това са
регулярните ни приемни
– всеки четвъртък аз съм
на разположение на всеки, който иска да сподели с
мен проблем, идея, инициатива. Зам.-кметовете Стефан Иванов и инж. Йордан
Димитров приемат във
вторник.
Всъщност всеки предприемач знае, че това, от
което се нуждае като съдействие от общината не
е толкова много. Той вече
има идеята, има визията
как да я реализира. Оттам
насетне му трябва една отворена врата, където да го
посрещне квалифицирана
администрация, която не
го спъва, напротив помага
му. На предприемача му
трябват яснота по отношение на нормативната база,
трябва му актуална и коректна информация. Тези
неща ще се постараем да
предложим на бизнеса.
Така, в съчетание с подобрената инфраструктура,
ще имаме много по-позитивна среда за развитие на
конкурентна икономика.
Как работите с новия
Общински съвет? Все пак
ГЕРБ няма мнозинство, а
общо представените партии са шест.
От моя гледна точка, работата върви добре.
Това може лесно да се проследи по предложенията
ми, които са приети от Общинския съвет. Всъщност
досега колегите не са отхвърлили нито едно и вярвам, че причината за това
е общото желание за конструктивност, за работа без
излишно политиканстване.
Изборите минаха отдавна
и преди тях, мисля, всички
си дадохме сметка за няколко неща. Първо, трябва
да останем хора, защото
след това ще се гледаме в
очите всеки ден, ще се срещаме по улицата и в общината. Второ, политиката е
ограничена във времето,
а извън нея има купища
наболели проблеми, които
нас чакат. Смятам, че за

трите месеца кметуване
вече показах, че при мен
се работи в диалог, че когато едно решение е добро,
то няма партийна окраска.
Самият факт, че в самото
начало подкрепихме кандидатурата на Илиян Маринов от БСП за председател на Общинския съвет, е
показателен.
Каква промяна искате да видите в края на
мандата и кое е това, което искате да остане непроменено за вас, а и за
общината?
Искам след 4 години Община Стражица да
е едно по-добро място за
живот. Надявам се да сме
спрели процеса на миграция на младите, да има
работа за хората в активна
възраст.
Същевременно
с това има неща, които са
характерни за малка община като нашата и които не
ми се ще да се променят.
Например искам и след
четири години да сме спокойни, когато децата ни излязат да играят на улицата
и през лятото се прибират
по тъмно. Сигурна съм, че
ще сме все така близки помежду си и със съседите
си, ще си ходим на гости и
на празници, независимо
от религията и социалното
положение.
В личен план си пожелавам след 4 години семейството ми да е все така
сплотено, да сме здрави,
дъщеря ми да е наближила
финала на следването си
по „Архитектура”, а синът
ми да е успешен абитуриент и кандидат-студент. А
това, което не искам да се
променя, са принципите
ми. Всеки управляващ, независимо на какъв пост е,
трябва често да препрочита „Приказка за стълбата”,
за да не ослепява и оглушава за реалността. Пожелавам си хората и след
четири години да ме търсят
с откровени мнения и препоръки.
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Започна подготовката на
Каралийчевите дни

ника са и провеждането на
лекоатлетическа щафета,
конкурс за най-добра погача „Житената питка”, крещи
с български писатели.

и английски, свързан с живота и делото на писателя,
като идеята беше приета
много добре от участниците в срещата.

Богата програма очаква жителите и гостите на
общината през май

Заедно с директора на
великотърновската библиотека „П. Р. Славейков” Иван
Александров бе уточнена
организацията по провеждането на кръглата маса
с участието на преподаватели от Великотърновския
университет „СВ. Св. Кирил и Методи” и специалисти по детска литература.
Александров предложи да
се издаде юбилеен двуезичен сборник на български

Най-обсъжданите дати
за провеждането на традиционното честване са 1118 май, тъй като след това
учениците ще са ангажирани с външно оценяване и
матури.

В Община Стражица
се проведе работна среща,
с която се даде начало на
тазгодишната подготовка
на Каралийчевите дни. На
нея присъстваха зам.-кметът инж. Йордан Димитров,
експерти от общинската
дирекция
„Хуманитарни
дейности”, директори на
учебни заведения, кул-

турни дейци и педагози,
както и ръководството на
Народна библиотека „П. Р.
Славейков”-Велико Търново. Участниците в срещата
обсъдиха множество идеи
за културната програма на
тазгодишните чествания.
Сред акцентите в нея се
очаква да са детско карнавално шествие на герои от
каралийчевите приказки,
както и множество конкурси: за най-добра драматизация на каралийчева при-

Младеж от Стражица
участва в кастинг на БНТ

17-годишният Ицо Алианов от Стражица участва в
„Кастинг” – риалити продукция на БНТ, която издирва
таланти за снимки в следващия сериал на телевизията. До Велико Търново,
където се проведе кастингът, младежът от Центъра
за настаняване на деца,

лишени от родителски грижи беше заведен лично от
кмета на Община Стражица инж. Детелина Борисова. Тя остана с него през
цялото време и му стиска
палци с пожелание да впечатли журито. „Чувствам се
много щастлив, че има на
кого да разчитам. Благода-

казка, за тематично есе и
рисунка. Очаква се голям
интерес да предизвика изработването на хвърлича
с мотиви от Каралийчеви
приказки.

Уточняването на програмата ще продължи, тъй
като тази година се очаква
тя да е особено богата и
тържествена. Причината е,
че се навършват 110 години от рождението на Ангел
Каралийчев, който е родом
от Стражица. Сред идеите
за отбелязването на празрен съм на кметицата, че е
толкова човечна и отзивчива”, сподели след кастинка
Ицо, а в началото на февруари ще стане ясно дали
е сред избраници, които
ще продължат участието
си в риалити формата на
БНТ.
Предаването „Кастинг”
търси 10 нови лица, които
ще участват в актьорско
съревнование, но само
един от тях ще спечели
голямата награда – роля
в нов сериал, който БНТ
ще продуцира през 2012 г.
Прослушванията се проведоха в рамките на 11 дни в
градовете Велико Търново,
Варна, Бургас, Пловдив и
София, а участниците бяха
хиляди. Няма съмнение,
че всеки, който е дръзнал
да се запише за участие,
вярва в своя талант. За да
го покажат пред камерите
обаче, желаещите имаха
само по 3 минути. Заключението на Голямото жури
от изминалите дни обобщиха режисьорът Димитър
Коцев–Шошо и драматургът Яна Борисова: „Всеки
нов човек, който влезе, е
интересен по своему и на-

В следващите ни броеве очаквайте подробности за конкурсите за есе и
рисунка по каралийчевите
приказки!

Уважаеми читатели, ако искате да известите
Вашите роднини и приятели навсякъде в Община
Стражица за хубаво събитие в дома ви – нова рожба, сватба, рожден ден – пишете ни и изпращайте снимки на електронен адрес vestnik_strajica@
abv.bg или на пощенския адрес на Община Стражица ул. „Дончо Узунов” №5, гр. Стражица 5150,
за „Вестник за Община Стражица”.
Скъпи приятели, информирайте ни за всичко, което Ви е направило впечатление в нашата
община. Ако искате да похвалите местна инициатива или пък да подадете сигнал за нередност,
пишете ни на електронен адрес vestnik_strajica@
abv.bg или на пощенския адрес на Община Стражица ул. „Дончо Узунов” №5, гр. Стражица 5150,
за „Вестник за Община Стражица”.
дявам се изненадите да
продължат не само за нас,
но и за зрителите. Имаше
изключително много кандидати, имаше професионалисти, хора, които за
свое и за наше учудване
проявиха изключителен артистизъм”.
В рамките на 17 епизода “Кастинг” ще покаже процеса на търсене и
намиране на ново лице
за българското кино и ще

представи една различна
гледна точка към актъорската професия, цената
на успеха и безпощадната
конкуренция. Кои са водещите и кой ще направи
съдбовния избор, екипът
все още държи в тайна. Но
подсказва, че участие във
формата вече са потвърдили едни от най-известните
български актьори, режисьори, както и специални
гости от чужбина.

Отбелязаха Бабинден в Балканци и Кесарево
Празнично беше отбелязан Бабинден в селата
Балканци и Кесарево през
януари. На този ден се
засвидетелства уважение
към акушерките, здравните
служители, които се грижат
за раждащите жени, както
и към възрастните жени по
селата, които някога са помагали за първата глътка
въздух на много новородени.
В Балканци Мария
Дякова и Ани Василева,
главни експерти в отделите „Култура” и „Социални
дейности и здравеопазване” към Община Стражица,
поднесоха на най-възрастната жена в селото букети,

сипещият се сняг.

Балканци
а присъединилите се жители почерпиха с бонбони.
След ритуала „Къпане”,
който е най-важния еле-

мент от отбелязването на
Бабинден, празникът продължи с неизменните хора,
на които не попречи дори

В Кесарево кметът
Николай Яламов поздрави
служителките в местната
здравна служба. Празникът беше организиран от
пенсионерски клуб „Здравец”, който е известен в цялата община с ентусиазма
на членовете си при отбелязването на традиционни български празници. Те
извършиха ритуала „Къпане” и не забравиха, че за
здраве се раздават хляб и
мед, на които най-много се
зарадваха децата. В празничното хоро в Кесарево
се включи и г-н Яламов.
Поздравителни адре-

Кесарево

си към празнуващите и в
двете села изпрати кметът
на Община Стражица инж.
Детелина Борисова, в които тя пожела запазване
на българските традиции и
предаването на красотата
им на младите поколения.

