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Брой 18, Година 3
Октомври 2009
В този брой:
Празник в ОДЗ “Ангел
Каралийчев”
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ПРАЗНИК В ОДЗ ”АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ”
Преди 5-6 години едно слънце изгря жизнерадостно в детска люлка и озари фоайето
на ОДЗ „Ангел Каралийчев” в Стражица. И
стана един от символите на атмосферата в
този дом на весели игри и
зараждащи се приятелства. Дойде и празничният
миг да се появи в люлка
от цветя на знамето на
детското заведение, което събра на 19 октомври
дечицата, колектива и
много гости за тържествен водосвет.

беше и зам.-кметът на общината Красимир Василев. С песни и грейнали слънчеви усмивки в деня на свети Иван Рилски – небесния закрилник на всички
българи, децата за пореден
път сбъднаха своя любим девиз – ВЕСЕЛИ ИГРИ С ПРИЯТЕЛИ ДОБРИ, ПРИКАЗНИ
МЕЧТИ В ЛЮЛКА ОТ ЛЪЧИ!

Отец Димитрий от
православния
храм
„Рождество на света Богородица” в Стражица отслужи празничния водосвет, а децата
бяха главни участници. Сред техните гости

ПОДГОТОВКА ЗА ЗИМА 2009-2010
Есен
“Сбогом, слънце!” – нека кажем.
Отиде си топлото лято
и по небесните етажи
отлита и последното ято.
Но преди да дойде зима
и светът да побелее
да видим есента красива
и чуем песните, които пее.
Падат изсъхнали листа
и дъждът предания шепти,
повяхват нежните цветя
и се раждат новите мечти.
Да, тук дошла е есента
с лека танцова стъпка
и обгръща нежно света
в своята златна прегръдка.
Паулина Никова – VІІІ в клас
СОУ „Ангел Каралийчев”

На 6 октомври се състоя заседание на общинския съвет за сигурност, ръководено от кмета
на общината инж. Стефан Стефанов. Подготовката за предстоящата зима докладваха представителите на кметствата и кметските наместничества, на фирми и служби, които имат преки задачи по създаването на нормални условия за живота в общината при зимни условия. Беше актуализиран съставът на съвета за сигурност, уточнени бяха задачите и отговорниците
по оперативния план на общината за действия през зимата.
До 15 ноември трябва да бъдат сключени новите договори за снегопочистване между кметовете, кметските наместници и фирмите, които разполагат с подходяща и надеждна техника. Бяха припомнени слабости и неудачи в организацията на работа през последната зима,
когато обстановката за кратко време стана бедствена и припомнянето е първото условие да
се предприемат правилните мерки от длъжностните лица.
Кой ще почиства участъците от първокласната и третокласната пътна мрежа на нашата
територия? Как да избегнем дублирането при избор на техниката за дежурства и снегопочистване, каквото беше допуснато през последната зима? Извършено ли е най-неотложното почистване на храсти и клони по четвъртокласната пътна мрежа, за което имат грижа и кметовете и кметските наместници? Осигурени ли са нужните количества пясък в кантоните и в
най-трудните участъци на нашите пътища? Как са подготвени за отоплителния сезон училищата, детските градини и детските домове? Тези въпроси бяха в дневния ред.
Общината има осигурени средства за снегопочистване до края на годината, независимо
от кризата.
За нуждите на общината вече е осигурен роторен снегорин, във военното поделение има и
друга надеждна техника, която ще се ползва при необходимост. А при честите смени на ръководството и имената на Изпълнителна агенция „Пътища”, при неясното бъдеще на районните
пътни служби и работещите в тях кадри кметовете и другите членове на оперативния щаб все
още не знаят кого ще търсят за координация при обилен снеговалеж и затруднения в снегопочистването.
Кметът на общината беше категоричен, че почистването на сняг и опесъчаване на подстъпите към „Спешна помощ”, и службата за пожарна и аварийна безопасност трябва да са първостепенна грижа на фирмата, която отговаря за почистването на града.
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Успешно и резултатно учебно пътуване за представители на МИГ
„Лясковец-Стражица” в Унгария

Преди няколко дни от учебно пътуване в Унгария се завърнаха представители на Местната инициативна група
„Лясковец-Стражица”. Обменът на опит и знания при
осъществяването на подхода ЛИДЕР е дейност по Проект
№: 431-2-03-47/18.09.2008 г. с бенефициент Община
Лясковец в партньорство с Община Стражица, фирма
”Прити 95” ООД и Сдружение ”Развитие на гражданското
общество”. В посещението на два селски района и две
действащи Местни инициативни групи от района на
Средна Тиса - окръг Сайол и окръг Амбадсалок участваха
9 ключови представители на работните групи в рамките
на МИГ Лясковец-Стражица и представители на партньорите. Основна цел на посещението беше подпомагане
структурирането на МИГ ”Лясковец-Стражица” и засилване на мотивацията на местните представители от българска страна за участие в подхода. Ключови резултати
от проведения учебен обмен по подхода ЛИДЕР в Унгария са следните:
Посетени 8 селски общини и проведени 20 работни срещи с кметове на общини, граждански сдружения, местни
организации, частни фирми, представители на селското стопанство, бизнеса и туризма.
Извършен обмен на знания и умения за внедряване на подхода ЛИДЕР с действаща МИГ по ЛИДЕР - район Сайол и действаща МИГ по ЛИДЕР - район Амбадсалок.
•

Посетени са 10 обекта, реализирани по ЛИДЕР, с акценти: туризъм, атракции и свободно време; изграждани
спортни съоръжения; изградени „селски домове” – бит, култура, места за събития и обучения; биологичен
чифлик; биологична ферма за отглеждане на рядка порода - „унгарско сиво говедо”; реставриран църковен
храм; възстановяване на занаяти - дърворезба и колекционерство, къща за гости и кулинария. С отговорниците на всяко посетено място са осъществени контакти и са водени разговори за допълнително сътрудничество.

•

Посетени бяха 12 потенциални обекта по ЛИДЕР, които в момента са подали проекти към местните офиси по
ЛИДЕР и защитават своите идеи за финансиране със следните акценти: туристически атракции в къщи за
гости - изграждане на инфраструктура, реклама; цех за производство на алкохолни напитки - сертификация, маркетинг и разширяване на мощностите; засяване на биологично гледани площи с местни сортове череши; разширяване на мощностите и модернизация на фирма за производство на елементи – малки селски
пречиствателни станции; фирмен проект на месопреработвателна фабрика за обновяване на производствените мощности и възстановяване производството на традиционни месни продукти; национална сбиркамузей на куклите - за реклама и благоустрояване като атракция; национален музей на плюшените мечета благоустрояване и реклама за целите на туризма; проект на гражданско сдружение за възстановяване на
местен традиционен празник – фестивал ”Колене на прасета”; частен културен институт - проект за възстановяване на „Хунските гробници” и обучения за стрелба с лък и др.; няколко проекта на местни дружествачленове на МИГ-овете за ремонти и изграждане на места за отдих, спорт и развлечения под формата на културни селища, селски домове и публично-частни партньорства.

•

Българските участници присъстваха на 4 работни срещи на МИГ-овете домакини, като се запознаха на
практика как протича едно работно заседание на МИГ за определяне на приоритети и проекти в местната
общност.

•

МИГ ”Лясковец-Стражица” постигна резултат за надграждане на отношенията с домакините от Унгария и
прие поканата от страна на МИГ - Средна Тиса и Задива за нов общ проект за сътрудничество между двете
ЛИДЕР-групи през 2010 г. с конкретни дейности за обмяна на опит и добри практики.

•

Проявен интерес и постигнати три споразумения за сътрудничество и побратимяване на европейската територия на ЛИДЕР между с. Джулюница със селската община Тисасентимре, между с. Козаревец и селската община Надикйорйо, между град Стражица и град Бешенисйог. В селските райони на Средна Тиса и Задива,
готовност за включване в партньорски инициативи, проекти и сътрудничество имат още пет общности, като
координацията и администрирането на създадените връзки предстои да се извърши в рамките на проекта.

•

Създадени са работни взаимоотношеиня за сътрудничество в сферата на спорта между СКО ”Браунтим” и
спортен клуб в селище Бешенсйог. Предстои участие на български спортисти в спортни състезания в Унгария през април 2010 г. както и гостуване на унгарски младежи в България.

•

Създадени са работни връзки и идентифицирани бъдещи намерения между стражишкото Сдружение за туризъм „Тасладжа” и Асоциация пo Селски туризъм.

На 22 октомври 2009 г., в Конферентната зала на Община Лясковец имаше пресконференция за учебното пътуване и презентация на участниците в снимки и материали. Поканени бяха всички заинтересовани граждани, организации, партньори и участници в МИГ Лясковец-Стражица да посетят събитието и да се запознаят отблизо с добрия унгарски опит за реализиране на подхода ЛИДЕР.

СТРАЖИЦА
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Върху бюлетина работиха:
Николай Христов, Петя Стоянова,
Красимир Василев, Стела Иванова

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
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О

коло 270 000 лв. са осигурени от община Стражица чрез
проект по ОП “Регионално развитие” за укрепване на свлачището по пътя за Теменуга и Водно. Свлачището се появи преди
3-4 г. и застрашаваше да разруши пътя между двете селища. Общината внесе и проект за финансиране по Програмата за развитие
на селските райони за ремонт и на пътния участък между двете села. Пътят е от четвъртокласната пътна мрежа, а отсечката, която ще се ремонтира, е
9 км.
Във Водно и Теменуга живеят около 40 души, но през
летните месеци, заради уникалната природа и планински въздух мястото е предпочитано за отдих и туризъм.

ПРОЕКТИ

Н

а 27 октомври 2009 г. Община Стражица подписа с Държавен Фонд
Земеделие два договора за отпускане на финансова помощ по мярка
322 „Обновяване и развитие на населените места” от програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013г. (ПРСР), подкрепена от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
ДФ „Земеделие” предоставя безвъзмездна финансова помощ за възстановяване
на храм „Св.Димитър” в с.Бряговица в размер на 180 694.00лв. и за
„Конструктивно укрепване на храм „Св.Архангел Михаил” в с. Г.Сеновец в размер на 175 832.00 лв. Съфинансирането от държавния бюджет е двадесет
процента.

храм „Св.Архангел Михаил” в с.
Г.Сеновец

О

бщина Стражица спечели проект на стойност 785 433 лева за ремонт на основното училище в село
Виноград. Ремонтът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие. Целта на ремонта
е да се осигурят приветлива среда и съвременна инфраструктура за осъществяване на образователните и
възпитателните задачи в училището, в което се учат 93 деца.
Училищната сграда е построена през 1937 г. и не е правен основен ремонт. С предстоящия ремонт се
предвижда изграждане и на съвременна отоплителна система, тъй като до сега стаите са отоплявани с
твърдо гориво. Проучват се възможностите по време на ремонта да се осъществят редица мерки за енергийна ефективност. Строителните дейности предвиждат още ремонт на покрива, подмяна на дограма, подови настилки, топлоизолация, външно и вътрешно боядисване.
Ремонтът на виноградското училище трябва да започне от 1 април 2010 година и да продължи около 3
месеца. Получени са съответните разрешения от РИОКОЗ и Регионалния инспекторат на МОМН някои от
дейностите да се извършват успоредно с учебния процес без да го нарушават.

ОБЩИНСКА ПАНОРАМА

Д

о края на годината трябва да бъде готов
православният параклис в Благоево, изграждането на който започна с дарения от местното население, а общината помага с кадри и
техническо съдействие според възможностите.
Сградата на православния храм „Свети Димитър” в Благоево е силно повредена още от земетресението през 1977 г. с епицентър Вранча, допълнително пострада през 1986 г. при стражишките земетресения, сега е напълно необитаема и е
обявена за събаряне.

Местните хора започнаха да събират средства
още преди около 5 години, някои помагат и с материали за строежа, с доброволен труд. Единственото желание на мнозина от възрастните хора е
да не ходят чак в съседните селища, за да запалят
по някоя свещ.
Кметът на Благоево Иван Йорданов сподели с
благодарност, че за параклиса вече са подарени
24 икони. Икона като подарък чакат и от светата
Рилска обител, която е светиня за всяко българско сърце.

