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БЯЛА НАДЕЖДА
От слънцето по-силно засияла,
тя кацна на онази дълга жица.
Една вълшебна лястовица бяла –
правнучката на Йовковата птица.
И оживя поверието старо
в зората на избухналото лято.
Любов, надежда, истина и вяра,
и божи знак в едно небесно ято.
Върни се, моя лястовице бяла
на жиците на моя кръстопът.
Вълшебната си песен не допяла,
ти отлетя в незнаен земен кът.
Край жицата гори една надежда,
а светлината сякаш тук е спряла.
Вълшебен миг живота пренарежда
и Бог се ражда в звездното ми тяло.
Една пътека идва от безкрая
и си отиват земните стихии.
А моята молитва днес една е:
тя да ми върне бялата магия!
Върни се, моя лястовице бяла
на жиците на моя кръстопът.
Вълшебната ти песен е начало
на нова радост в някой райски
кът.
Николай Христов

Н

а 20-ти и 21-ви октомври 2008 година
в Общинска администрация Стражица беше проведен сертификационния
одит по проекта на МДААР "Промотиране на системи, инструменти и добри практики за управление на качеството в администрациите", който се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативната програма " Административен капацитет ", съфинансирана от Евро-

пейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Базирайки се на резултатите от този одит и показаното ниво на развитие
на системата, одиторският екип от SGS Bulgaria
Ltd. препоръча сертификацията на Системата за
управление на качеството
на Общинска администрация град Стражица да
бъде разрешена.
Официалното връчване
на сертификата ще се
състои през м.декември.

СПЕЧЕЛЕНИ ПРОЕКТИ

В

Община Стражица от 1
октомври стартира одобреният проект "Желано училище”, финансиран по Оперативна програма "Развитие на
човешките ресурси” по сключ е н
д о г о в о р
B G
051PO001/07/4.2-01/63/ от 2
юли 2008 г. Проектът е с продължителност 12 месеца и е на
стойност 28 925,04 лв. Бенефициент /ползвател/ по реализацията на проекта е Община Стражица, а партньори са
СОУ "Ангел Каралийчев” и ПГ
по транспорт "Васил Друмев” –
Стражица, и ПГ по селско стопанство в село Камен.
С реализацията на проекта Община Стражица цели да се подобри достъпът до образование и обучение чрез разширяване и разнообразяване на извънучилищните дейности. Други цели са да се засили усещането на учениците за тяхната
принадлежност към училището, тяхното личностно развитие, както и развитие на
творческите им способности.
Друга важна цел е да се предотврати отпадането на учениците от училище и те да бъдат
възпитани като граждани на

Република България и на света
с активна позиция по обществено значимите проблеми.
Общината подпомага училищните ръководства за създаване
на по-добри условия за социализация на учениците в рамките на училището като институция. Възможностите, които
ще имат учениците, за да докажат себе си с участието си в
проекта ще ги мотивират и за
участие в извънучилищните
дейности. От подрастващите
техните ръководители ще
изискват критично отношение
към жизнената среда, както и
активност в работата за нейната естетизация. Така те ще
бъдат ангажирани и отговорни
за поддържането и. Крайната
цел на проекта е да се постигне трайно въздействие върху
личностното развитие на учениците и техните творчески
способности, както и възпитание в дух на толерантност и
работа в екип.

О

бщина Стражица получи
финансиране от Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерски съвет по 2 проекта за обекти: „Укрепване
подпорна стена на ляв бряг на

р.Стара река, с. Кесарево”, на
стойност 966 772 лв. и „Ремонт
покрив на Дом за деца лишени
от родителска грижа”, на стойност 68 283 лв. В момента се
извършват
строителномонтажните работи и на двата
обекта след проведени процедури по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за избор на изпълнител.

П

о Национална програма
„Оптимизация на училищната мрежа” за ремонт на СОУ
„Ангел Каралийчев”, Стражица
и доставка на оборудване Министерство на образованието и
науката осигури 230 000 лв., с
които се извършиха строително-ремонтни работи: изкърпване на мазилки, боядисване,
подмяна на луминисцентни
лампи, подмяна на радиатори
и ремонт на спортната зала за
139 000 лв. и с останалата
част от сумата, съгласно одобрените проекти, са обзаведени
и подновени изцяло всички
кабинети. Закупени са нови
500 ученически стола, 60 компютърни и още толкова тапицирани столове, 220 двуместни маси, 36 учителски бюра,
150 чинове, шкафове и друго
училищно оборудване.

СТРАЖИЦА

ИНФОРМАЦИОНЕН

Върху бюлетина работиха:
Николай Христов, Петя Стоянова,
Елена Йорданова, Боряна Аврамова,
Мария Рашкова, Стела Иванова

БЮЛЕТИН
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В спортната зала на Стражица ученици,
учители
и
граждани
тържествено
засвидетелстваха своето преклонение пред
делото на народните будители. Такива празници
се проведоха и в другите селища на общината,
където има училища.
В празничната програма в Стражица участваха деца от детските градини, ученици от двете училища и самодейци
от читалище „Развитие – 1895”. Хубавото
време и летните температури направиха
празника още по-вълшебен за най-малките
участници в него, които имаха възможност да
си поиграят на воля.

п.к. 5150 гр. Стражица
ул. “Дончо Узунов” № 5
тел: 06161 43 43
факс: 06161 25 68

E-mail: postmaster@strazhitsa.e-gov.bg
E-mail: obstr@abv.bg

МОЖЕТЕ ДА ЧЕТЕТЕ И В САЙТА НА
ОБЩИНАТА
HTTP://STRAZHITSA.E-GOV.BG

Общинска
администрация
Стражица
организира и проведе среща с фермери от
нашите селища. Експерти от Областната
служба за съвети в земеделието запознаха
присъстващите с най-важните моменти при
набавянето на документите за кандидатстване
по мярка 112 „Създаване на стопанства на
млади фермери”, както и с всички необходими
документи за кандидатстване по мярка 141
„Подпомагане на полупазарни стопанства в
процес на преструктуриране”. Важна част от
обсъжданите въпроси беше за икономическата
ефективност при полупазарните стопанства.
Промяната в мисленето и бързата реакция на
фермерите при адаптиране на нашата
нормативна база към тази на Европейския съюз
са пожеланието, което отправиха експертите
към участниците в срещата.

В с. Кесарево тържествената света литургия
за Димитровден беше отслужена от Негово
Високопреосвещенство Великотърновският
митрополит Григорий в съслужение с отец
Николай от Кесарево и свещенослужители
от други храмове. Гости в този празничен ден бяха кметът на общината
инж. Стефан Стефанов и зам.-кметът Верка Божкова. Оживяха имената
на всички, които през изминалите 150 години са вградили не само
имената си, а и по частица от своята духовна сила в божия храм, за да
го завещаят достойно на бъдните поколения.

ОБЩИНСКА ХРОНИКА

В

тържествена обстановка
отпразнуваха
годишнините
от
своето
създаване Професионалната
гимназия
по
селско
стопанство „Марко Ангелов”
в Камен, която стана на
половин век, и ПГ по
транспорт „Васил Друмев” в
Стражица, която навърши 40
години от създаването си.
Двете
големи
училища
посрещнаха
с
добра
равносметка
тези
свои
празници.
Срещнаха
се
бивши учители, директори,
зам.-директори, спомниха си
по-младите
години
и
завещаха
на
по-младите
днешни учители и ученици
да се гордеят със своите
училища и да умножават
добрите дела в техния
летопис.

М

ладите
творци
от
литературен
клуб

„Ангел Каралийчев”, които
учат и в едноименното
средно общообразователно
училище в Стражица, на 2
октомври проведоха своята
първа сбирка за новата
учебна година. За първи път
децата чуха гласа на писателя
от
запис,
съхранен
в
ЗЛАТНИЯ
ФОНД
на
Българското
национално
радио и не скриха своето
вълнение. Те приеха с радост
идеята да посветят част от
творческата си енергия за
издирването на спомени,
снимки и други материали,
съхранени в различни селища
на родината, които по
някакъв начин са свързани с
патрона на училището и
литературния клуб. А в
навечерието на Деня на
народните
будители
спечелиха
награди
от

различни
страната.

конкурси

в

Н

еотдавна в Стражица
беше показана високоефективна технология за производство на биоенергия. На
презентацията присъстваха
зам.-министърът на Министерството на извънредните
ситуации Александър Филипов, областният управител
Тошко Никифоров, ръководители от общината, еколози
и представители на бизнеса.
Лично кметът на общината
инж. Стефан Стефанов запозна гостите с предимствата на
новата технология при неограничения на практика ресурс от биомаса, която е изходната суровина за производство на биоенергия.
При изгарянето на преработената отпадъчна дървесина
от дърводобива в специално

разработения котел, който
струва около 50 000 лева,
добиваната топлинна енергия
е 4 пъти по-евтина от найевтината електроенергия и
два пъти по-евтина от енергията, която дава природният
газ. От един декар горска
площ отпада около 1 тон дървесина, която би могла да се
оползотворява и да носи доходи на общината, както и да
решава насъщни социални
проблеми. Това е и същността на проекта, който общината осъществи в партньорство
с фирмите, които приеха идеята. От трите готови инсталации едната ще се ползва за
отопление на защитеното жилище в Стражица, осъществено също с проект. Втората ще
бъде монтирана в жилищна
сграда, а третата ще доказва
ефективността си в Ихтиман.

