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Н

а 15 септември първия учебен звънец събра 184 първокласници в седемте общински училища в общината. В
СОУ „А. Каралийчев” 73 първолаци с трепет
и вълнение за пръв път прекрачиха прага
на училището. Учители и ученици ги посрещнаха и тържествено ги въведоха в класните им стаи, където на всеки чин ги чакаха
буквара и тетрадките.

В цялата община учебната година
беше открита нормално. Във всички
училища са осигурени учебници за учениците до 7 клас. Всички училища разполагат със задължителната документация за нормално протичане на учебния
процес.

“Годеж” на Варненска сцена
Много съм послушна,
много съм добричка,
много грижи имам аз съм ученичка!
Първите уроци
виждат ми се тежки как да ги науча,
без да правя грешки?
Четенето лесно,
писането лесно,
но от таз задача
иде ми да плача.
О, кога ще стана
толкова голяма
че да зная всичко,
както знае мама!
Елисавета Багряна

С

амодейците от читалище „Станчо Станчев” с. Сушица за девети път бяха гости на
варненския морски флот и участваха в тържествата по случай 130 г. от създаване на
военноморски флот Варна.
Пред своите приятели театралите представиха постановката „Годеж” от Светослав Минкович. Ръководството на военноморска база подари на самодейците двучасов круиз по Черно
море с кораба Капитан I ранг Димитър Добрев, където се срещнаха с известни български артисти и режисьори дошли във Варна за ежегодния кинофестивал „Любовта е лудост”.
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ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТРАЖИЦА
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГРАД СТРАЖИЦА ПРЕДУПРЕЖДАВАТ
ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНАТА

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ИЗМАМИ!
•

Винаги се отнасяйте с подозрение към лесните сделки.

•

Не говорете за бизнес с непознати.

•

Не забравяйте, че в повечето измами участват двама или трима престъпници, които се правят, че са непознати.

•

Никога не теглете пари от банката по искане на непознати, дори и да ви предлагат голяма изгода.

•

Преди да извършите пращане или да подпишете документи, консултирайте със специалисти, четете ситните букви и внимателно оглеждайте всичко, свързано с датата, сумите, печата и подписа.

•

Искайте да ви се идентифицират лицата, които идват в дома ви за ремонт, проверки, плащания и др.

•

Проверете дали тези дейности са законни, като позвъните на фирмата.

•

Съществува широк спектър от измами, при които потърпевшият, изкушен от желанието за лесна печалба, се оставя да го излъжат – “Има-няма”, обмен на пари, услуги в институции и др.

•

Ако по телефона Ви се представят за служител на МВР или Следствието и Ви поискат пари да освободят Ваш близък, който
извършил ПТП или е убил дете или друг човек, винаги питайте първо КОЙ СЕ ОБАЖДА? и веднага позвънете на тел.166,
после говорете и с Вашия близък човек. Даването на подкуп е престъпление и от този, който го дава!
ПАЗЕТЕ СЕ ОТ КРАЖБИ ПРИ ПЪТУВАНЕ !

•

Носете само необходимите неща.

•

Наблюдавайте чантите си, багажа и принадлежностите.
НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА!

•

Избягвайте да изваждате на показ големи суми пари на обществени места.

•

По възможност извършвайте плащанията по сметка.

•

Пазете чантата и портфейла си сред множеството от хора.

•

Дръжте портфейла си в най-скрития джоб.

•

Когато извършвате значителни плащания или вземания на пари, някой да ви придружава.

•

Понякога спукването на гума се използва да ви оберат.

•

Ако някой любезен човек ви каже, че сакото или палтото ви са изцапани, докато ви помага, може да открадне портфейла ви.

•

Помнете, че блъсканиците могат да се използват, за да се крадат портмонета и портфейли.
У ДОМА !!!

•

НЕ ПРАВЕТЕ СДЕЛКИ, ПОКУПКИ ИЛИ ХУМАННИ ЖЕСТОВЕ С НЕПОЗНАТИ.

•

Не пускайте в дома си търговци на животни, цветни и черни метали, лица които искат да им размените голяма банкнота на
по-малки купюри, както и лица, искащи пари в заем, за да платят разноските по нещастен случай, станал с техни или ваши
близки.

•

ПОМНЕТЕ,ЧЕ ПОНЯКОГА СЕ ИЗПОЛЗВАТ МНОГО БЛАГОВИДНИ ПОВОДИ, ЗА ДА СЕ ВЛЕЗЕ В ЖИЛИЩЕТО ВИ.

•

НЕ ОТВАРЯЙТЕ ВРАТАТА НА ВХОДА НА НЕПОЗНАТИ, КОИТО КАЗВАТ, ЧЕ ОТИВАТ ПРИ ВАШИ СЪСЕДИ.

•

НЕ СЕ ДОВЕРЯВАЙТЕ, КОГАТО ВИ ПРЕДЛАГАТ ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ, КОИТО НЕ СТЕ ИСКАЛИ.

•

НЕ ПУСКАЙТЕ В ДОМА СИ КУФАРНИ ТЪРГОВЦИ.

•

НЕ ПУСКАЙТЕ В ДОМА СИ ЛИЦА, КОИТО ВИ ОБЕЩАВАТ БЪРЗИ ПЕЧАЛБИ ОТ РАЗЛИЧНИ ТЕЛЕВИЗИОННИ ИГРИ СРЕЩУ ПРЕДВАРИТЕЛНО ДЕПОЗИРАНА МАЛКА СУМА.

ПРИ КОНСТАТИРАНА КРАЖБА ИЛИ ДРУГ ПРОБЛЕМ ОТ КОМПЕТЕНЦИЯТА НА ПОЛИЦИЯТА, СВОЕВРЕМЕННО ПОЗВЪНЕТЕ НА ТЕЛ. 166, 06161 20-02, 06161 25-01. НАПИШЕТЕ ТЕЗИ ТЕЛЕФОНИ НА ВИДНО МЯСТО В ДОМА СИ.
ПОСЕТЕТЕ ВАШИЯ ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР ИЛИ МЛАДШИ ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР В ПРИЕМНАТА МУ И ГО
ЗАПОЗНАЙТЕ С ПРОБЛЕМИТЕ СИ.

СТРАЖИЦА

ИНФОРМАЦИОНЕН

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

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

На 10 септември 2009 г. в гр. Лясковец се откри Информационен/оперативен
офис
на
проект
„Придобиване на умения и постигане на обществена
активност за потенциална местна инициативна група
на територията на общините Лясковец и Стражица”
по Програма за развитие на селските райони за периода 2007—2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Проектът се реализира от Община Лясковец в партньорство с Община Стражица, фирма „Прити-95”
ООД и Сдружение ”Развитие на гражданското общество”.
На официалната пресконференция в залата на
общината присъстваха представители на двете общини, партньори и граждани. Гостите получиха информация за „Подходът ЛИДЕР”- минало, настояще, бъдеще. Какви са предизвикателствата и възможностите по
Програма за развитие на селските райони за територията на МИГ – Лясковец - Стражица. Както и бяха презентирани основните цели, задачи и дейности за изграждане на умения и капацитет сред представители на
местната власт, частния и гражданския сектор, свързани с разработване и прилагане на стратегия за местно
развитие и създаване на Местната инициативна група
като инструмент за устойчиво развитие на територията.
По време на тържественото откриване на офиса по
проекта се извърши тържествен водосвет, гостите разгледаха реновирания и оборудван за работа офис, както
и получиха информационни материали.
Офисът на МИГ – Лясковец - Стражица ще бъде
отворен за граждани, ключови представители на заинтересовани страни и
партньори по график, обявяван на
следните
адреси:
www.lyaskovets.net,
http://strazhitsa.egov.bg. Всички желаещи да получават
информация по проекта, да участват в дейностите или да се срещнат с екипа
по проекта могат да се обаждат на следните телефони:
0878779101, 0884492645. През тази седмица офисът ще бъде
отворен за посетители на 16, 17 и 18 септември от 08.00 ч.
до 17.00 ч. Адрес на офиса: гр. Лясковец, ул. ”Трети
март” №1, втори етаж.
ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНА СТРАЖИЦА
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ

Инвестираме във вашето бъдеще

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма Околна среда 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие/Кохезионния фонд.”
В община Стражица осми месец се изпълнява Проект за техническа помощ: „Инвестиционен проект – доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа град Стражица” по Договор № 58-131-С001/ 12.01.2009
г. с Министерство на околната среда и водите, проект № 58-131-01-01 по
оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” (ОПОС), съ-финансирана
от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
(ЕФРР) и Кохезионния фонд (КФ). Проектът е с продължителност 12
месеца и е на стойност 14 500,00 лева. Целта му е изготвяне на инвестиционен проект за доизграждане и реконструкция на канализационна
мрежа в гр. Стражица. С реализацията му ще се създаде предпоставка
за преодоляване на екологичните проблеми в районите с неизградена и
амортизирана канализационна мрежа в града, опазване и подобряване
състоянието на водите и качеството на живот.
Съгласно графика на проекта през месец септември се изпълнява
работното проектиране по договора с проектантската организация,
който следва да приключи в края на месеца. С готовия инвестиционен
проект Община Стражица ще има възможности да кандидатства за финансиране по оперативните програми за изграждане канализацията на
индустриалната зона, разположена в югозападната част на града, реконструкция на канализацията в района на Обединено детско заведение „Ангел Каралийчев” и канализационната мрежа на жилищни сгради, находящи се на централната улица на града – „Михал Друмев” в
участъка от № 1 до № 10.

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

На 11 и 12 септември в залата на Конферентен център
„Лесопарка”, гр. Лясковец се проведе първото обучение по проект
„Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините
Лясковец и Стражица” по Програма за развитие на селските райони за
периода 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони.
Темите на двудневното обучение бяха свързани със Стратегическото планиране за ключови представители на общността на територията на
МИГ-Лясковец-Стражица. В обучението активно участие взеха 20 ключови представители на основните целеви групи по проекта-граждански сектор, социална политика, култура, образование, здравеопазване, местен
бизнес, селско стопанство и др. Основни теми на обучението: 1.Подхода
„Лидер” и възможностите, които предоставя. 2. Какво трябва да имаме
предвид при планирането на стратегия за територията на МИГ. 3. Европейският опит при разработването на Стратегия за местно развитие
(СМР). Проведе се и интерактивно практическо занятие: Разработка на
примерни СМР, подходящи за населените места в рамките на територията на МИГ Лясковец - Стражица. По време на обучението бяха сондирани
мнения и препоръки относно бъдещата оперативна комуникация между
представителите на целевите групи, както и започна избора на бъдещи
фасилитатори.

