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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

 

 

От 1 януари 2009 г. в Об-
щина Стражица стартира 
Проект: Техническа помощ за 
инвестиционен проект 
”Рекултивация на общинско 
депо за битови отпадъци - 
Стражица”, по оперативна 
програма “Околна среда 2007-
2013г.” (ОПОС), съфинансира-
ни от Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР) 
и от Кохезионния фонд (КФ). 
Проекта е с продължителност 
18 месеца и е на стойност 
69 120,00 лв. Целта на проек-
та е изготвяне на инвестици-
онен проект за рекултивация 
на общинско депо за битови 

отпадъци гр.Стражица с ко-
ето ще се създаде предпос-
тавка за преодоляване на 
екологичните проблеми в ра-
йона на града и опазване и 
подобряване на състоянието 
на почвите. С реализирането 
на проекта ще се направи 
първа стъпка към реализи-
рането на изискванията на 
Директива 1999/31/ЕО, 
според която до 16.07.2009г. 
е необходимо общините да 
предприемат необходимите 
мерки за закриване на депа-
та, обслужващи населението 
и се премине към регионал-
ни депа. 

ПГ по транспорт „В.Друмев” 
гр. Стражица и ПГСС с. Камен 

В проекта вземат участие 
1014 ученика от горепосочени-
те средни училища на терито-
рията на община Стражица. 

Дейност 2 „Разширяване на 
системата от междуучилищни 
конкурси” от проекта приклю-
чи. В провеждането на Общин-
ския конкурс „Коледна обред-
ност”взеха  участие 50 ученика 
от трите училища в следните 
направления: „Коледна кар-
тичка”, „Коледен обреден хляб” 
и „Най- хубава сурвакница”. 

На уредената изложба-базар 
през месец декември 
2008г.   децата имаха възмож-
ност да оценяват сами  най-
добре изработените експонати 
- коледна картичка, коледен 
обреден хляб и сурвакница. 
Беше извършена разпродажба 
на коледни картички, обредни 
хлябове и сурвакници. 
През м. януари 2009 год. коми-
сия от ученици и ръководители 
отчете  крайните резултати. 
Със събраните средства от раз-
продажбата бяха закупени 
награди  за децата, чиито екс-
понати бяха отличени за най-
добра творческа  идея и изпъл-
нение. Реализацията на проек-
та продължава с дейност 3 – 
„Ритуализация на училищния 
живот”. 

BG051POO1/07/5.2-01 
Грижа в семейна среда за неза-
висимост и достоен живот на 
хора с различни видове увреж-
дания и самотноживеещи хора 
– дейности  „Социален асис-
тент” и  „Домашен помощ-

ник”,  
Договор BG051POO1/07/5.2-
01/D01/0024  „Домашни по-

мощници – Община Стражица” 
В Община Стражица ус-

пешно продължава реализаци-
ята на проект „Домашни по-
мощници – Община Стражи-
ца” финансиран по Оператив-
на програма „Развитие на чо-
вешките ресурси” по сключен 
Договор BG 051POO1/07/5.2-
01/D01/0024. Проекта е с про-
дължителност 12 месеца и е на 
стойност 85903,08лв. 

Бенефициенти по проекта 
са болни възрастни хора и са-
мотно живеещи  лица. Проек-
тът се осъществява на терито-
рията на 16 населени места в 
Община Стражица – гр. Стра-
жица и селата Асеново, Бал-
канци, Бряговица, Виноград, 
Владислав, Г. Сеновец, Камен, 
Кесарево, Лозен, Мирово, Ник-
лаево, Н. Върбовка, Н. Града-
ще, Сушица и Ц. Извор. По 
проекта се предоставят след-

ните социални услуги: подпо-
магане при хранене; помощ за 
поддържане на личната хигие-
на; поддържане на хигиената 
в жилищните помещения оби-
тавани от обгрижваното лице; 
закупуване на хранителни про-
дукти, хигиенни материали и 
вещи от първа необходимост; 
закупуване на лекарствени 
средства; извършване на пла-
щания за битови услуги със 
средства на обгрижваното ли-
це; осигуряване на отоплител-
ни материали. 

 Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресур-
си” Схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова по-

мощ 
BG051PO001/07/4.2-01/63 
„Да направим училището 

привлекателно за младите хо-
ра” Проект „Желано училище” 
Продължава  реализацията 

и на проект „Желано училище”, 
финансиран  по Оперативна 
програма „Развитие на човеш-
ките ресурси”, съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Ев-
ропейски социален фонд по 
сключен Договор BG 
051PO001/07/4.2-01/63/02.07.2008г. 
Проектът  е с продължителност 
12 месеца и е на стойност 
28 925.04 лв. 

Бенефициент на проекта е 
община гр. Стражица, а парт-
ньори са СОУ „А.Каралийчев”, 

 

 

 

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 

Януари 2009 

Брой 11, Година 3 



ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ОТ ЯНУАРИ ДО ЮЛИ 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ДОБРОВОЛНИ   ФОРМИРОВАНИЯ 

В ъв връзка с изискванията на Зако-на за защита при бедствия в края 
на миналата година в Община Стражи-
ца беше създадено доброволно форми-
рование от 15 доброволци, чиято зада-
ча е  да подпомага населението на об-
щината  при възникване на кризисни 
ситуации -  пожари, наводнения, сне-
гонавявания  и други бедствия и лик-
видиране последствията от тях. Добро-
волците са   набрани от Общинско 
предприятие „Странични дейности” 
Стражица  и ще използват съществува-
щата техника и средствата на малката 
механизация на предприятието. Доб-
роволния общински отряд ще се състои 
от  две отделения – противопожарно от 
8 човека и техническо от 7 човека. 
За доброволците е предвидено обуче-
ние   от квалифицирани преподавате-
ли на гражданска защита, ще им бъдат 
осигурени лични предпазни средства и 
ще са окомплектовани с необходимата 
техника, екипировка и съоръжения.  

администрация, читалища-
та в с. Кесарево и с. Суши-
ца 
Деца в национални носии 
обхождат домовете. Пеят 
песни за здраве и берекет, 
а домакините им слагат в 
кошничките  яйца, които 
ще боядисат на Великден 

АПРИЛ 

• Общински детски пленер 
"Пролет, здравей!” 

Дата – месец  април  
Организатор-Общинска адми-
нистрация 
Уреждане изложба и награжда-
ване на най-добрите рисунки  

МАЙ 

•  Гергьовден 
Дата – 6 май  
Място– Парка  до Общинс-
ки пазар 

В  мразовития - Йорданов ден, на моста над Голяма река в Стражица се събраха по стара 
традиция много стражичани, за да участват в 
богоявленския водосвет. За здрава и благодатна 
година бяха отправени послания, а най - бърз в 
състезанието за изваждането на кръста се оказа 
18- годишният  

 Пламен Иванов Статев  

Моста до ресторант 
“Бялото мече” гр.Стражица 
Ритуал за изваждане кръс-
та от Стара река  

ФЕВРУАРИ 

• “Мъжка сватба”- На-
роден обичай 
Дата - месец  февруари  
Място – с. Сушица 

МАРТ 

• 130 години от Ос-
вобождението на 
България 

Дата - 3 март 
Място - Паметник на рус-
ките освободители 
Организатор - Общинска 
администрация 

• Лазаруване 
Дата – Лазаров ден 
Организатор – Общинска 

ЯНУАРИ 

•  Ладуване  
Дата  -  1 януари 
Място на провеждане - с. 
Виноград 
Организатор-Читалище 
“Л.Н.Толстой” 
Традиционен празник  - 
наричане на момински 
пръстен. На Васильовден 
момите се отправят към 
селската чешма. Най - 
малката мома носи менче 
с вода, украсено със здра-
вец и босилек, в което има 
ечемик и са поставени 
пръстените. Момите запя-
ват и се изважда първия 
пръстен. Песента предс-
казва какъв ще бъде же-
ниха.  

• Йордановден 
Дата – 06 януари 
Място на провеждане – 

  

тел: 06161 43 43 
факс: 06161 25 68  

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

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

Върху бюлетина работиха: 

Николай Христов, Петя Стоянова, 

Найле Кясимова, Красимир Василев, 

Мария Рашкова, Стела Иванова 

МОЖЕТЕ ДА ЧЕТЕТЕ И В САЙТА НА 
ОБЩИНАТА 

HTTP://STRAZHITSA.E-GOV.BG 
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Н а обществено обсъждане в Стражица на 29 януари беше представен докла-дът на експертите от РЕКО инженеринг ЕООД – София, в който са изло-
жени техните становища, бележки и препоръки при определяне на бъдещата 
площадка за регионално депо за оползотворяване и обезвреждане на твърдите 
битови отпадъци от общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, 
Стражица, Елена и Златарица. Шестте общини преди време с решения на об-
щинските съвети създадоха сдружението „За чисти общини”, което възложи 
това експертно проучване. 
Направената оценка за въздействие върху околната среда е сравнителна за 
двете площадки № 4 и № 5, които са в района на селата Шереметя и Драгижево 
и площадка № 22, която се намира на границата на землищата на Асеново и 
Стражица по всички съпоставими компоненти на проучването. Експертите мо-
тивират предварителното си заключение, че площадка № 22 е крайно неподхо-
дяща за изпълнение на регионалното депо за битови отпадъци поради свлачищ-
ни процеси. Като компонент за тази площадка се изтъква и сеизмичната актив-
ност в района. Според геоложките проучвания и заключението на геолозите ко-
гато една площадка е в сеизмичен район и на действащо свлачище, за нея няма 
възможни предписания, които да я определят като годна. Другите две площад-
ки са съпоставими, макар че и двете по определени позиции не осигуряват пъл-
но удовлетворяване на изискванията на Закона за управление на отпадъците и 
поднормативните му актове, както и на Закона за биологичното разнообразие. 
Община Стражица има проект за рекултивация на съществуващото сметище и 
до датата на изграждане на депото там трябва да има зелени площи. Ако проб-
лемите, които сега си прехвърлят различните министерства не намерят решение 
в срок, държавата ще остави най-бедните общини в задънена улица. 

Н ародно читалище „Станчо Станчев” с.Сушица откри новия театрален 
сезон. Самодейците подготвят  ролите 
си  за  новата  постановка „Годеж” от 
Светослав Минкович  

Организатор – Общинска 
администрация и НЧ 
”Развитие” Стражица  

• Каралийчеви дни на 
културата 

Дата – от 14 май  до  24 
май 
Провеждат се ежегодно в 
Стражица 
Организатор-Общинска ад-
министрация и читалища-
та в общината 

ЮЛИ 

• Петровски панаир 
Дата – от 10 до 11 юли 
Провежда се ежегодно 
Организатор – кметство, 
НЧ “Възпитател” с. Камен   
Концерт на открито, тра-
диционен панаир 


