
                                                                               

 

Ïåñåˆ  ÏàÈ  2008 „.  

 
 
 
 

 
 
 

На последната сесия на 22 април  тази 
година общинските съветници разгледаха и 
приеха доклада за изпълнение на Програмата за 
реализация на плана за развитие на Община 
Стражица за 2007 година, внесен от кмета инж. 
Стефан Стефанов. По тази точка беше обсъдена и 
приета и Програма за реализация на плана за 
развитие на общината през 2008 година, както и 
Програма за развитие и инвестиции на населените 
места за периода до 2013 година, която е 
неразделна част от общинския план за развитие. 
 Различни инициативи са осъществени по 
един от главните приоритети на общината – 
постигането на устойчив растеж и увеличаването 
на заетостта чрез повишаване на 
конкурентоспособността на общинската 
икономика. Осезаема е намесата на общината при 
изготвянето на бизнеспланове и проекти, при 
определянето на подходящи терени извън 
населените места за изграждане на ферми, за 
създаването на нови лозови масиви край 
Стражица, Владислав и Царски извор и за 
разширяване на лозовия масив край Камен. Край 
Нова Върбовка е създадена нова овощна градина, 
в ход е подготовката за новите зеленчукови 
масиви за производство на домати, пипер и зеле. 
Тук ще се намира  едната от суровинните бази за 
консервния цех край Камен, който е в процес на 
възстановяване.  
 В съответствие с предвидените срокове е 
оформянето на нова индустриална зона в кв. 170 
на Стражица, разработен и внесен за одобрение е 
и проект за такава зона в кв. 148. 

 Гише на предприемача ще заработи скоро 
към Общинския център за услуги и информация, 
където  ще се предлага компетентна и конкретна 
помощ на граждани, които са осъзнали мястото на 
общината при създаването и развитието на техния 
бизнес. За всичко, което общината е осъществила 
по този приоритет, тя беше сертифицирана с 
отлична оценка. 

Общинските съветници обсъдиха и приеха 
статут за годишна общинска награда на името на 
Ангел Каралийчев, която да бъде присъждана на  
талантливи деца и младежи. Със статута на тази 
награда ще ви запознаем отделно. 

♦  ♦  ♦ 

Общинският съвет гласува решение да бъде 
отпусната еднократна помощ за възстановяване 
на паметника на загиналите във войните от Нова 
Върбовка. Войнишките паметници са общинска 
собственост, но морален дълг е за тях да се 
грижат и потомците на доблестните българи, 
загинали за България. Похвална е стъпката, 
направена от инициативен комитет с председател 
Стефан Станев от Нова Върбовка, вече е събрана 
и известна част от нужната за ремонта сума. 
Преди 2 юни, Деня на Ботев и загиналите за 
родината, ремонтът ще бъде завършен. 
 По традиция в навечерието на 
абитуриентските балове общинският съвет със 
свое решение подпомага финансово деца без 
родители или от социално слаби семейства. И сега 
на 20 ученици, които завършват своето обучение, 
ще бъде оказана помощ, по предложение на 
ръководствата на трите средни училища и двете 
комисии на общинския съвет – икономическа и  
младежки дейности.    

 
♦  ♦  ♦ 

 
Вече е осигурена интернет-връзка на 

кметствата в Камен, Асеново, Сушица, Лозен, 
Бряговица, Владислав, Кесарево, Благоево и 
Виноград. Чрез разработване и защитаване на 
проекти по различни програми е осигурена 
трудова заетост на безработни от всички  селища, 
а общината бе отличена със специална награда от 
МТСП за особен принос в намаляването на 
безработицата.  

Чрез дирекция “Бюро по труда” – Горна 
Оряховица, и нейния филиал в Стражица се 
осъществиха курсове за професионална 
квалификация на безработни в професии, 
свързани с озеленяването, парковото 
строителство, административното обслужване, 
строителството и охранителната дейност. Много 
от задачите бяха свързани с усъвършенстването 
на социалната и техническата инфраструктура, 
обекти в различни селища на общината бяха 
ремонтирани, открити са и нови обекти. 

 
 

♦  ♦  ♦ 
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Община Стражица вече има годишна 
награда на името на Ангел Каралийчев, която ще 
се присъжда на ученик или ученичка с отличен 
успех и със значими резултати от участия в 
извънкласни форми, в регионални, в национални 
или в международни състезания, конкурси, 
олимпиади. Комисия ще определя кой е най-
достойният от номинираните ученици. 
Училищата ще предлагат своите най-изявени 
ученици от V до ХІІІ клас, а на тържеството по 
случай 24 Май – Деня на славянската писменост, 
на българската просвета и култура, всяка година 
кметът на общината ще връчва на победителя в 
благородното състезание наградата на името на 
най-любимия писател  на няколко поколения 
български деца Ангел Каралийчев. Тя включва 
художествена пластика, почетна грамота  и 
парична премия в размер на 500 лева. 

 
 

♦  ♦  ♦ 
 
 

Бистра Ботева, директор на Дома за деца в 
Горски Сеновец, беше удостоена с националния 
приз “Мениджър социални услуги – 2007”. На 
специално тържество в София в една от залите на 
Централния военен клуб, в присъствието на 
повече от 250 гости, ръководители и експерти от 
МТСП, Бистра Ботева получи своето голямо 
отличие. Бяха поканени и директори на домове за 
деца от страната. 
 Основанията директорката на Дома за деца в 
Горски Сеновец да получи високото отличие на 
управителния съвет на Фондация “Човешки 
ресурси в Република България и евроинтеграция”, 
редакционната колегия на списание “Човешки 
ресурси” и Агенция “Социално подпомагане” са 
на базата на постигнатите през последните години 
много добри резултати в социализацията и 
възпитанието на децата със специални нужди от 
детския дом, който ръководи Бистра Ботева. 
 С  прецизно разработени и добре защитени 
проекти в дом “Слънчице” бяха създадени 
отлични условия за работа на колектива и за 
отглеждане и възпитание на децата. Помощ на 
колектива оказват както български, така и 
чуждестранни партньори, а колективът не разчита 
само на добрите традиции и на минала слава. 
Завоеванията са плод на доказан висок 
професионализъм в трудните делници, посветени 
на грижите за децата.  

 
 
 
 
 
 

♦  ♦  ♦ 
 

В Стражица заработи първото защитено 
жилище за възрастни хора, създадено по проект 
на общината, финансиран с 65 000 евро по 
програма ФАР. В това жилище ще бъдат 
настанявани възрастни хора, които нямат близки 
и не могат да осигуряват сами основните си 
жизнени потребности. Капацитетът на жилището 
е за отглеждане на 10 човека, които отговарят на 
нужните условия за такава социална услуга. 
Грижи за тях ще полагат медицинска сестра, 
рехабилитатор, психолог и социален работник.   
 Защитеното жилище е част от Центъра за 
социални услуги, който Община Стражица 
създава с прието неотдавна решение на 
общинския съвет, а този център се изгражда в 
съседство с Медицинския център. Възрастните 
хора ще бъдат настанявани в стаи за двама, 
жилището разполага с 5 такива стаи със собствен 
санитарен възел и кухненски блок. В двора към 
жилището има условия за градинарство и 
цветарство и за създаване на допълнителни 
условия към жизнената среда, ако обитателите се 
почувстват в добро здравословно състояние и 
преценят, че имат нужда от повече разнообразие и 
активни занимания. 

 
  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

♦  ♦  ♦ 
Министерството на културата и Центърът за 
развитие на човешките ресурси в София обявиха 8 
май 2008 година за Ден на международния 
диалог, посветен на Европейската година на 
международния диалог. В хотел “Шератон” в 
столицата по този повод се проведе национална  
конференция, на която наред с другите прояви от 
богатата програма бяха наградени и участници в 
конкурса за детско есе на тема “Децата на Европа 
– еднакви и различни”. Деляна Евгениева Генова, 
ученичка от ІV клас на СОУ “Ангел Каралийчев” 
– Стражица, беше отличена с грамота и награда за 
творческо участие в конкурса във възрастовата 
степен ІV-V ІІ клас. 

 

 
 

♦  ♦  ♦ 
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Децата от клуб “Традиция” при читалище 
“Развитие – 1895” в Стражица с художествен 
ръководител Росица Милева внасят жизнерадост 
и колорит в много от празниците на своя град.  

Едно от най-вълнуващите им участия 
съвпадна с Деня на Европа - 9 Май и беше 
включено в богатата програма на Старопланински 
събор “Балкан Фолк – 2008” във Велико 
Търново.  

В събора край паметника “Майка България” 
в старата столица участваха група за  народни 
песни при пенсионерски клуб с. Сушица, трио 
„Ведира” при читалище „Станчо Станчев” с. 
Сушица, което получи адмирациите на журито за 
своите изпълнения, група за автентичен фолклор 
при читалище „Лев Н. Толстой” с. Кесарево, 
мъжка певческа група при читалище „Развитие” 
Стражица. Всички състави бяха отличени от 
журито с грамоти и почетен знак на събора, а с 
най - високо отличие – лауреати на събора беше 
наградена  мъжката певческа група от Стражица. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Робърт Ангелов и Светлозар Христов, 
ученици от СОУ “Ангел Каралийчев”, бяха 
нашите участници в четвъртия Национален 
конкурс за млади изпълнители на популярна 
песен “Звездици за Лора”, проведен на 4, 5 и 6 
април в Свищов. Четвъртият пореден конкурс в 
памет на младата певица Лора Николова, загинала 
преди 4 години заедно с още 11 свищовски деца 
във водите на река Лим, събра близо 90 деца от 
цялата страна.  

 Робърт и Светлозар представиха достойно 
Стражица, а носителка на голямата награда стана 
16-годишната Михаела Филева от детско 
естрадно студио “Румина” – Велико Търново.  

 

♦  ♦  ♦ 
 

 На 2 май в село Драганово, община Горна 
Оряховица, приключи вторият Национален 
преглед на селските любителски театри. Успешно 
беше участието на театралите от народно 
читалище “Станчо Станчев” – Сушица, които 
представиха постановката “В старо село накрай 
света”. Две от общо 25-те награди бяха за 
актьорското майсторство на Димитранка Калева, 
кмет на село Сушица, и Стоян Стоянов, служител 
в Община Стражица, които са и изявени 
самодейци на читалището в Сушица.  
 

♦  ♦  ♦ 
 

  Изложба на художествена керамика в 
Общинския детски комплекс в навечерието на 
Великденските празници събра ценители на 
красотата от всички възрасти. Децата от школата 
по художествена керамика с ръководител 
Валентина Стойнева се трудиха дълго и упорито. 
Тук бяха и техните последни керамични творения, 
които бяха предназначени за подарък на най-
близките и любими хора за Великден. Детската 
фантазия и желанието да се представят по най-
добрия начин обогатиха изложбата с най-
причудливи сюжети. Приходите от ценните 
детски творби, които на символична цена 
намериха купувачи, децата ще вложат за 
закупуване на материали, които са им нужни за 
занятията в школата 

 

 


