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СТРАЖИЦА ОТНОВО
ИМА СТОЛЕТНИЦА

На 6 август
2010 г.
АНКА МИХАЙЛОВА
ИЛИЕВА
от Стражица навърши

Денят на Успението на света Богородица винаги е ден за среща с
близки и приятели. За Стражица,
която преди години го избра и за
празник на града, той е духовно
завоевание и силен знак за родолюбие и преклонение към вековната традиция. Силата на въздействието на този ден след построяването на православния
храм „Рождество на света Богородица” се умножи. Камбанният
звън в ранно утро събира за тържествена света литургия млади
и стари.

ви свещици и очите им с особена сила отразяваха игривите пламъчета.
След литургията, отслужена от йеромонах Димитрий прозвучаха „Аве
Мария” и църковни песни в изпълнение на Йордан Кайшанов и дамска
вокална група.

100 години.
За нейния юбилей,
който се превърна в празник и за близките, роднините и съседите, от
Франция си дойдоха нейни
правнуци. Радостното събитие получи и по-широк
отзвук, тъй като преди
около две години Стражица имаше други две столетнички.
Специален поздравителен адрес пристигна до
столетницата от президента на Република България Георги Първанов. Точно на рождения ѝ ден
представители на общинската администрация поднесоха на юбилярката поздравителен адрес от кмета на общината инж.
Стефан Стефанов, празнична торта и букет красиви цветя./продължава на
стр.2/

Вечерта на празничния ден за-

И тази година стотици почетоха
в новия храм Божията майка, запалиха свещи за починали близки
и за здраве.
Много бяха и стражичани, които
живеят и работят далеч от родното място и бяха пристигнали за
среща с роднини и близки. Те с
вълнение пристъпваха в храма, а
малки деца запалиха своите пър

почна с молебен за здравето на
жителите на град Стражица и
общината, отслужен от Негово
Високопреосвещенство Великотърновският Митрополит Григорий. В Стражица бяха дошли кметове и председатели на общински съвети от други общини, кметове от нашата община, ръководители на институции от Великотърновска област.

С

празнично приветствие към присъстващите в летния театър се обърна кметът на общината инж. Стефан
Стефанов.
/продължава на стр.2/
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Той благодари на всички, които със своя упорит
труд допринасят за успешното развитие на града и
общината, въпреки трудностите, породени от икономическата криза, на всички пожела здраве и благоденствие.

Поздравителни адреси бяха получени от Георги
Първанов, президент на Република България, от министър-председателя Бойко Борисов, от министри,
кметове на общини, председатели на общински съвети.
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продължение от стр.1

Музикален спектакъл

за жителите и гостите на
Стражица изнесе вокалното трио „Уникалните
гласове” – тенорите Веселин Вачев, Борис Луков и
Георги Петров. Продуцент на спектакъла е Христо
Димитров от ансамбъл БЪЛГАРЕ, а магията на песните завладя публиката от всички поколения. Прозвуча специален поздрав за всички с име Мария, за
всички влюбени, за цялата публика. От италианската класика до най-свидните за всяко българско сърце „Една българска роза” и „Моя страна, моя България” – такъв беше полетът на празничния възторг в
края на поредния 15 август.

ОБЩИНСКА ПАНОРАМА

В БЛАГОЕВО ИМАТ НОВ ПАРАКЛИС
На 9 юни тържествено беше осветен новият православен параклис „Свети Архангел Михаил” в село Благоево, община Стражица.
Гости на благоевчани бяха кметът на общината инж. Стефан Стефанов, Верка Божкова и Красимир Василев, зам.-кметове на общината,
кметовете на съседните кметства. Тук бяха и дарители, с чиято неоценима помощ стана възможно селото отново да има храм на православието.
Негово Високопреосвещенство Великотърновският Митрополит Григорий в съслужение с йеромонах Димитрий от храм
„Рождество на Света Богородица” в Стражица, който ще обслужва и този храм, йеромонах Борис от храм „Света Троица” в Дряново и протоиерей Тодор Цанев от храм
„Свети Георги” в Горна Оряховица извърши освещаването на новата придобивка и
пожела на кмета на Благоево Иван Йорданов и на жителите на селото в по-добри години да стане възможно издигането и на големия православен храм, който е със сериозни повреди от земетресенията през 1986 година.
Параклисът в Благоево е седмият по ред православен храм, който влиза в действие в общината в последните години, след като повечето храмове пострадаха от двете
разрушителни земетресения. Във всички селища общината е помагала според възможностите си, въпреки трудностите.

СТРАЖИЦА ОТНОВО
ИМА СТОЛЕТНИЦА
/Продължение от стр.1/

Баба Анка е отгледала двама сина и три дъщери, които я даряват с
11 внука и 6 внучки, а нейните правнуци и правнучки са вече 31! Тя има и
прапраправнуци, а във вторнични дни обича да слиза на пазар по домашни
терлици!
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ИНФОРМАЦИОНЕН
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ПРОЕКТИ

Програма за развитие на селските райони. Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

На 11 август 2010 г. Община Стражица подписа с Държавен фонд «Земеделие» договора за отпускане на финансова помощ по Мярка 322 «ОБНОВАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ
МЕСТА» от ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 г. ПОДКРЕПЕНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ.

Договор № 04/322/00057 „Довършване на храм Св.Св. Кирил и Методий” с. на стойност 58
488,00 лв., от които 46 758,40,00 лв. се осигуряват от Европейския съюз и 11 689,60,00 лв. от Държавния
бюджет на Република България. Средствата са за довършителни работи по църквата, изработване на
иконостас , изпълнение на стенописна украса, изработване и монтаж на дървени столове Горе цитираната стойност на договора за финансова помощ не включват данък добавена стойност, който ще бъде осигурен от Държавния бюджет, съгласно ПМС № 81 от 23.04.2010 г..

Към настоящия момент община Стражица реализира още четири проекта по Програмата за развитие на селските райони:
„Възстановяване на храм ”Свети Димитър” в с.Бряговица” и „Конструктивно укрепване на храм
”Св. Архангел Михаил с.Горски Сеновец”, финансирани по Мярка 322 «ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ
НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА»
”Вътрешна канализационна мрежа с пречиствателно съоръжение в с. Камен – етап І” и „Вътрешна
канализационна мрежа с. Кесарево” , финансирани по Мярка 321 ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ» .

ОБЩИНСКА ХРОНИКА
Новини от общинския съвет
На 29 юли се състоя редовното заседание на общинския съвет, в дневния ред на което бяха включени 18 точки. Като допълнителна точка беше включено предложението за приемане на бюджет на Община
Стражица за 2010 година, изменен и допълнен в съответствие с разпоредбите на Закона за изменение и
допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 година.
По т. 1 общинските съветници приеха информацията за касовото изпълнение на приходите и разходите на бюджетните и извънбюджетните сметки и фондове в Община Стражица към 30 юни 2010 година.
Към 30 юни разчетът за бюджетните приходи на общината възлизаше на 9 621 123 лева. Направените
разходи за издръжка на дейностите през отчетния период са в размер на 2 407 623 лв. За периода Община
Стражица няма просрочени задължения, но има просрочени вземания в размер на 104 808 лева. Найголям е делът на несъбраните суми от наеми и концесии на общинско имущество. Наеми за жилищни
имоти, ползвани от социално слаби граждани, несъбрани такси за детските градини, пак от такива семейства и забавени плащания в размер на 18 250 лв. от граждани и фирми за услуги, извършени от ОП
„Странични дейности” пак остават грижа на съответните длъжностни лица от общинската администрация и общинското предприятие /продължава на стр.5/.
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ОБЩИНСКА ПАНОРАМА

Уникални учебни кабинети имат в СОУ
„Ангел Каралийчев”
в Стражица
В прекрасни кабинети ще учат учениците от СОУ
„Ангел Каралийчев” в Стражица през тази учебна
година. Педагозите с много труд превърнаха няколко класни стаи в място, където малчуганите да влизат с желание и радост и по-лесно да усвояват новите знания.
За началото на учебната година са готови един кабинет по литература и кабинетът по история. Няма
финансови възможности за обновяване на всички
кабинети в кратък срок, но всички се радват на създадената красота. Поне във Великотърновска област няма такива красиви кабинети – категорична е
оценката на експерти от Регионалния инспекторат
по образованието.
От гипскартон са направени специални ниши, в които са изрисувани образите на Кирил и Методий и
Климент Охридски. В една от нишите е изписана и
родната азбука. До дъската е подреден олтар на знанието, в който през определен период от време учителите ще поставят различни книги. Около 500 лв.
струва ремонтът на кабинета по литература. Средствата и голямата част от труда са дарение. Училището си е купило само материалите.

ОТНОВО СМЕ С МНОГО
УЧАСТНИЦИ НА СЪБОРА
В КОПРИВЩИЦА
Около 13 000 участници и
над 200 000 гости от днес живеят
с вълненията и красотата на юбилейния Десети национален събор
на народното творчество в Копривщица. По време на прегледа на

Крепостта ЦАРЕВЕЦ ще украсява кабинета
по история. Тя също е от гипскартон, релефна е и
въздействието ѐ като каменна твърдина е впечатляващо. Царевец, както и портретите на просветителите са с художествено осветление, въздействието е като в приказка.

„Със свои средства и усилия успяхме да преобзаведем учителската стая. Намерили сме вече
фирма, която ще ни направи опънати тавани с географски карти, които ще имат дори художествена
стойност, за кабинета по география”, споделя директорката на училището Пенка Димитрова. След това допълва, че мечтаят да превърнат и кабинета по
физика в истинска Вселена, някой ден на тавана му
ще бъде изрисувана цялата Слънчева система.
Заедно с педагогическия колектив на училището работи Ашли Солтис от Корпуса на мира, която вече
втора година е в читалище „Развитие 1895” в Стражица. Там тя работи с деца от общината. Ашли си тръгва през октомври, но нейната слънчева усмивка остава като магия в красивия кабинет по литература.

читалищната самодейност в рамките на Каралийчеви дни –
2010 през май за участие в събора от нашата община бяха определени двата най-добре подготвени състава, тези от читалищата
в Бряговица и Виноград.
Извън класацията останаха
много други кандидати за големия празник в Копривщица. И
така се появява необходимостта

от още една сцена, освен седемте
по регламент в м. Воеводенец - за
онези колективи, които поемат с
лични средства и със съдействието
на спомоществователи пътуването
и пребиваването си на събора, водени от обичта към народното
творчество.
Сред многото такива колективи в този събор са самодейците
от Кесарево и Царски извор.

СТРАЖИЦА

ИНФОРМАЦИОНЕН

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

Новини от общинския съвет
продължение от стр.4

Намалява се и субсидията за
капиталовите разходи с 49 900 лева, това е най-вече за сметка на изграждане и основен ремонт на общински пътища. За по-добри времена се отлага ремонтът на една от
пътните отсечки.

Общинският съвет прие решение и намали капацитета на Дома за деца, лишени от родителски
грижи, от 71 на 54 места. Съгласно
последните критерии за социални
услуги за деца, в 18-те спални на
стражишкия детски дом могат да
бъдат настанени по 3 деца. Тази
промяна няма да наложи намаляване на персонала и е продиктувана
единствено от новите изисквания
за подобряване на условията за децата и влиза в сила от 1 януари
2011 година.

По една от точките в дневния
ред на заседанието отчет за дейността на Общинския съвет за периода от ноември 2009-та до юни
2010 година внесе инж. Катя Петрова, председател на Общинския
съвет. За периода общинският съвет е приел 92 решения, прецизното предварително обсъждане на материалите в постоянните комисии
без политически оцветени позиции
на отделните съветници даде отражение и на крайния резултат – само
две решения са върнати от областния управител за ново разглеждане
и след нужното прецизиране са
приети.
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ОБЩИНСКА ХРОНИКА

Върху бюлетина работиха:
Николай Христов, Петя Стоянова,
Найле Кясимова, Елена Йорданова

п.к. 5150 гр. Стражица
ул. “Дончо Узунов” № 5

БЮЛЕТИН

За нуждите на двата
най-нови клуба на пенсионерите в Горски Сеновец и
Лозен общинският съвет
предостави с право на безвъзмездно ползване подходящи помещения в двете
села. На богатата и разнообразна духовна дейност, на
пълноценен отдих, организиран в тези клубове разчитат хората в пенсионна възраст от Стражица, Кесарево, Бряговица, Царски извор, Сушица, Ново Градище
и Камен, а с новите два клуба вече имаме сериозно
представителство в сдружението „Съюз на пенсионерите – 2004”, което е легитимен член на Европейската пенсионерска организация.

Като предпоследна
точка в дневния ред на заседанието влезе предложението за бюджета на общината.
На обсъждането му от всички комисии, което беше в
последния час преди сесията, бяха изяснени детайлите
и по време на гласуването
не се стигна до напрежение.
Разделението на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата и заложените по-ниски
стандарти в Решение № 463
на Министерския съвет от 5
юли 2010 г. за някои делегирани от държавата дейности
не наложи промени за функциите „Отбрана и сигурност”, „Образование” и
„Социално осигуряване,
подпомагане и грижи”.

Във

функцията
„Социално осигуряване,
подпомагане и грижи” субсидията се намалява със
76 472 лева във връзка с на-

малението на капацитета на Дома
за деца с умствена изостаналост в
Горски Сеновец.

Във функция „Почивно дело,
култура и религиозни дейности” са
разчетени и средствата за читалищна дейност. Финансирането на читалищата е по единен разходен
стандарт, който е намален с 10 на
сто със ЗИД на Закона за държавния бюджет на Република България
за 2010 г. Така върху годишна база
от 6417 лева става 5775,30 лв.
Средствата са разпределени по читалища от комисия, определена със
заповед на кмета на общината, в
която участва представител на общината и на всяко читалище.

Новини от общинската
Администрация

За

трайни резултати по проблемите на екологията Община
Стражица беше удостоена със
специална грамота „ОБЩИНА
НА ГОДИНАТА-2010”, а главния еколо г на о б щинат а
инж.Паша Илиева е сред получилите награди от Министерството
на околната среда и водите.

