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ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ БЮДЖЕТ 2008 г .
На 20.02.2008 г. в Стражица се проведе публично обсъждане на проектобюджет 2008 г. На
обсъждането присъстваха граждани, служители от общинската администрация, Общинско
предприятие „Странични дейности”, общински съветници. Директора на дирекция „Общинска
финансова политика” Пенка Иванова даде подробен отчет за това как е изразходван бюджет
2007г. и запозна присъстващите с основни моменти от проектобюджет 2008 г. Съгласно Закона за
държавния бюджет за 2008 г.всички училища преминават на делегиран бюджет. Заложени са
30 000 лв. за дофинансиране на училищата. Гражданите се интересуваха ще има ли промяна в
данъците и такса смет, както и на какви цени ще си купуват дървата за огрев.
Във връзка с общественото обсъждане на бюджета в общината бяха организирани две кръгли маси.
Първата е с представителите на бизнеса в общината, а втората с директори и представители на
училищата, на нея се обсъди бюджета на общообразователните училища и формулата за
разпределяне на средствата. Участниците в срещата предложиха в Наредбата за местни данъци и
такси да се прибавят такси за издаване на дипломи, свидетелства за завършено образования и
различни видове удостоверения.
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДА ЗА
АВТОМАГИСТРАЛА „ХЕМУС”

Във връзка с предстоящото проектиране на
отсечката от автомагистрала “Хемус”, която ще
пресече землищата на села и в Стражишка
община, на 5 март 2008 г. в залата на общинската
администрация се състоя обществено обсъждане
на доклада за оценката на въздействието върху
околната среда. Срещата бе ръководена от инж.
Виктор Лебанов, представител на Фонд
“Републиканска пътна инфраструктура”, а
специалисти, които са участвали в изготвянето на
оценката, отговориха на въпросите, зададени от
присъстващите в залата.
Още не се знае окончателният вариант на
трасето, но ще бъдат отчетени в максималната
възможна степен предложения от кметствата и
общинската администрация. От горския фонд и от
земеделските земи ще отпаднат стотици декари,
но ще се предвидят проходи за животните и
земеделската техника в землищата на Сушица,
Лозен, Камен и Горски Сеновец, през които почти
е сигурно, че ще премине автомагистралата. Тя
няма да засегне съществуващите водоеми,
стремежът е да се осигури и достатъчно
разстояние между нея и населените места, за да се
спазят нормите за въздействието на шума.
Отчуждаването на земеделските земи ще
става съгласно действащите пазарни правила.
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ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ
Одобрен е проекта “Домашни помощници”,
с който Община Стражица кандидатства по
оперативна програма „Човешки ресурси, Схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG 051 POO /07/5.2-01, Грижа в семейна среда за
независимост и достоен живот на хора с различни
видове увреждания и самотноживеещи хора”,
Дейности „Социален асистент” и „Домашен
помощник” за сумата от 85 903,08 лева.
Основната цел на този проект е да се подобри
качеството на живот на болни възрастни хора и
самотни лица в Стражица и 14 села на общината.
От услугата ще могат да се възползват хора, които
не се справят сами във всекидневието си, а по
този начин ще намалее и рискът за хората, които
се нуждаят от помощ за обслужване.
УЧИЛИЩА
На 15 февруари ученици от СОУ “Ангел
Каралийчев” се включиха във фестивала “Руски
театър”, който по традиция събира ученически
колективи от Великотърновска област и те
показват както наученото в часовете по руски
език, така и радостта от своето докосване до
художествените творби на руската култура,
пресъздавани в различни извънкласни форми.
Тази година фестивалът беше част от
инициативите, с които в родината отбелязваме
годината на руската култура и 130-годишнината
от освобождението на България от османско
владичество и от възстановяването на българската
държава и премина под наслова “Здравствуйте
братушки!”.
Децата от Стражица представиха на
фестивала във Велико Търново руската народна
приказка “Колобок”. Под ръководството на
Сашка Колева, учителка по руски език в СОУ,
учениците се бяха подготвили много добре и
журито ги отличи с грамота за отличното им
представяне.

♦ ♦ ♦
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На 27 февруари учениците от класовете по
моден дизайн в Професионалната гимназия
“Васил Друмев” показаха своите умения в богата
изложба, посветена на мартеницата
Гост на учениците от ПГ Васил Друмев” на
откриването на изложбата беше зам.-кметът на
общината Верка Божкова.На следващия ден
изложбата беше посетена от деца от ОДЗ “Ангел
Каралийчев” и ОДЗ “Сава Цонев”. Изложбата
беше показана и в клуба на пенсионера в града.

♦ ♦ ♦

На 14 февруари 2008 г. в СОУ “Ангел
Каралийчев” се проведе общинският етап от
националната конференция “Училището –
желана територия на ученика”. С доклади и
презентации се представиха за втора поредна
година основните училища от Кесарево, Камен и
Виноград, както и домакините от СОУ “Ангел
Каралийчев”.
ОУ “Николай Райнов” – Кесарево, представи
работата на учениците и учителите по темата
“Училището – желана територия на ученика чрез
вълшебството на музиката и танците”. Чрез добре
подбран видеоматериал беше показано участието
на децата в различни празници и конкурси, а
доклада изнесе учителката Лидия Каменова.
В ОУ “Св. Климент Охридски” във
Виноград бяха избрали темата “Нашите ученици в
“Работилница за кукли и театър”, а разработката
представи Надежда Сидерова.
В ОУ “Св. Климент Охридски” в Камен
докладът и презентацията бяха по темата
“Извънкласните форми – начин за приобщаване и
задържане на ромските деца в училище”, а темата
беше представена от Галина Георгиева.
СОУ “Ангел Каралийчев” представи
разработки по две теми. “Приносът на учениците
в реализацията на проект за превръщането на
училището в желана територия” е темата, по
която докладва учителката Галина Плачкова. С
активното
участие
на
учениците
беше
облагородена част от училищния двор, децата
засадиха млади борчета, декоративни храсти и
цветя, за които полагаха допълнителни грижи.
Втората тема на училището е “Организацията на
свободното време на учениците в СОУ “Ангел
Каралийчев” и беше представена от учителката
Сашка Колева. С тази тема нашата община ще
участва в областния етап на националната
конференция.

Ï.ÏàðÚ

ÎËñÚ

Младите художници от школата по керамика
и приложни изкуства в Общинския детски
комплекс успешно навлизат в тънкостите на
любимото изкуство и сами изработиха голяма
част от подаръците, които ще подарят на майките
и бабите на Осми март.
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при читалище “Развитие – 1895”, млади
танцьорки от клуб “Традиция” при читалището,
вокална група “Пеещи усмивки” от СОУ “Ангел
Каралйчев”. Ученици от същото училище
пресъздадоха с възстановка важни моменти от
Руско-турската освободителна война, съчетани с
мултимедийно представяне на събитията отпреди
130 години.

♦ ♦ ♦

ЧЕСТВАНЕ НА ТРЕТИ МАРТ
На 3 март – националния празник на
родината,
пред
паметника
на
руските
освободители се събраха за пореден път
признателни стражичани, да почетат с венци и
цветя саможертвата на освободителите. Мнозина
се отбиха и в храма, да запалят по свещица за
упокой на душите на загиналите. Кратко слово за
непреходната сила на подвига и цената на
свободата произнесе Верка Божкова, зам.-кмет на
Община Стражица. Прозвучаха вечните песни на
България, от които трепва всяко родолюбиво
сърце, а минутата мълчание на колене събра
мислите на множеството в една дума – памет.
Салонът на зимното кино се оказа тесен да
побере всички за художествената програма на
празника. Кметът на общината инж. Стефан
Стефанов припомни най-паметните щрихи от
историята на възродена България и поздрави
присъстващите с националния празник. В
празничната програма участваха деца от
предучилищна възраст, мъжката вокална група

♦ ♦ ♦

ПРАЗНИК ЗА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ ОТ
ДДМУИ В С. ГОРСКИ СЕНОВЕЦ
За децата от „Дом за деца с умствена
изостаналост” в с.Горски Сеновец, деца от
Германия бяха приготвили и изпратили с найдобри пожелания 60 пакета с подаръци.
Дарението беше получено в дома чрез пастор
Христо Йорданов от Евангелска петдесятна
църква в гр. Горна Оряховица.

♦ ♦ ♦

