
Напредък за подобряване на социалната инфраструктура 

отчита докладът  за общинския план за развитие на Стражица    

Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за 
развитие на Община Стражица предстои да бъде приет на следващата сесия, 
съобщи председателят на Обс Илиян Маринов. Всеки момент доклада, 
свързан с изпълнението на  стратегическите цели на общината ще бъде 
внесен за разглеждане в Икономическата комисия и в комисията по ТСУ към 
Обс. В момента тече петата година от изпълнението на Общинския план за 
развитие, който е за период 2007- 2013 г. През м.г. бе изготвена Междинна 
оценка и бе приет актуализиран документ за изпълнение на приоритетите за 
периода 2011 – 2013 г. Освен това бяха приети Стратегия за развитие на 
социалните услуги в Общината/ 2011- 2015/, както и годишни планове за 
развитие на тези услуги. Във връзка с Приоритет  I „Постигане на устойчив 
растеж и увеличаване на заетостта чрез повишаване на 
конкурентноспособността на общинската икономика”от общинския план , 
заключенията в доклада са, че продължава неблагоприятното въздействие на 
световната финансова криза върху икономическия живот на Общината: 
нивото на безработицата продължава да е високо, а социалните 
характеристики на живота – влошени. Препоръчва се предприемането на 
активни действия за маркетинг и привличане на инвеститори с цел 
разкриване на нови работни места и подобряване на бизнес-климата в 
общината. В същото време много безработни лица са били подпомогнати 
чрез различни мерки за осигуряване на заетост. Мерките са били 
реализирани съвместно с общинската администрация и социални партньори- 
работодатели и организации. Към 31.12. 2011 г. равнището на безработицата 
в общината е било 29,5%  след преброяването на населението и отчитането 
на много по-малък брой на икономически активните хора. За сравнение през 
2010 г. нивото на безработицата е било 18,4%. През м.г. 58 безработни лица 
са преминали през курсове за професионална квалификация по професиите 
„Работник, отглеждащ цветя”, „Спасител при бедствия, аварии и катастрофи”, 
„Деловодител”, „Работник поддръжка пътища”. За 48 от обучените е 



осигурена последваща заетост. По последни статистически данни, на 
територията на Общината функционират 314 предприятия. Реализиран е 
проект на български инвеститор за изграждане на фотоволтаична централа 
край с. Владислав.  По отношение на развитието на земеделския отрасъл, за 
м.г. са създадени и 25 дка трайни насаждения- лешници, в землището на 
Ново градище. Нови поливни площи няма. Фермите, отговарящи на 
европейските изисквания, според общинска служба „Земеделие” са едва 
близо 3%, пет ферми в общината са първа категория, две- втора категория и 
212- трета категория.  По Приоритет II „Развитие и модернизация на 
инфраструктурата”, годишният доклад отчита напредък при изпълнение на 
целите. Подобрената пътна инфраструктура през последните години включва 
ремонт и рехабилитация на отсечките „Благоево- Балканци- Кесарево”, 
„Стражица—Полски Тръмбеш”, „Стражица- Бряговица”, „Царски извор- 
Сушица”, „Стражица- Кесарево”,, разклон до с. Кавлак, както и ремонт на 
улици в селата Балканци, Благоево, Бряговица, Владислав, Виноград, Горски 
Сеновец, Камен, Ново градище, Лозен. Подобрена е ВиК –инфраструктурата в 
селата Николаево, Царски извор и Любенци чрез реконструкция на напорен 
водопровод, извършена е подмяна на корозирали водопроводи на ул. Цар 
Симеон II” в Стражица. Единствено в Стражица има изградена канализация , в 
момента са стартирали проекти за изграждане на пречиствателни 
съоръжения и канализация по Програмата за развитие на селските райони в 
селата Камен, Сушица и Кесарево. Над половината от населението в 
общината е с подобрен транспортен достъп. С подобрена информационна 
инфраструктура са читалищата в с. Сушица и Камен по проект „Глобални 
библиотеки”. По отношение на социалната инфраструктурата, също е отчетен 
сериозен напредък- ремонтирани са Центъра за социална рехабилитация и 
интеграция  в града,училище за изнесено обучение за деца с увреждания в 
Горски Сеновец, Общински детски комплекс в Стражица, в който е обособен 
кабинет за чуждоезиково обучение към центъра, ремонтирани са кметствата 
в Бряговица и Г. Сеновец, покрива на културния дом в с. Сушица, както и 
Дома за деца, лишени от родителски грижи в Стражица. Довършен е храма 
„Св. св. Кирил и Методий” в Балканци, извършени са ремонтни работи на 



църквата „Рождество Богородично” във Виноград, изграден е параклис и 
ограда към църквата „Рождество Богородично” в Стражица.  

По Приоритет III „Опазване на околната среда  и повишаване качеството на 
живот”,     се отчита подобрение параметритена околната среда. През м.г. са 
закупени 1122 допълнителни съдове за битови отпадъци и е постигнато 
подобрение на систематана сметосъбиране. Извършен е ремонт на общински 
склад на територията на „Варово стопанство” в града и негодните пестициди 
са преместени. През 2011 г. е започна изпълнението на проект „Картиране и 
определяне на проридо-защитното състояние на природни местообитания и 
видове- фаза 1”, възложен за изпълнение от МОСВ и финансиран по ОП 
„Околна среда”. През м.г. по националната програма от „От социални 
помощи към осигуряване на заетост” са почистени 32 сметища в 22 населени 
местас обща площ 49,95 дка. Реализиран е проект за укрепване на активно 
свлачище на път IV -5355, III- 40 82  Теменуга- Водно, финансирано по ОП 
„Регионално развитие”.  

Във връзка с цел 3 от Приоритет III „Превръщане на общината в 
привлекателно място за живот”, са реализирани редица социални и здравни 
услуги.  В доклада се дава добра оценка на подобряване условията на живот 
на уязвимите групи. Домашен социален патронаж е предоставял услуги на 
145 лица средномесечно в Стражица и Горски Сеновец. В Защитено жилище 
за възрастни подкрепа са получили 10 потребители, а в Центъра за 
настаняване от семеен тип- 9 деца. В Дневния център за деца и младежи с 
увреждания в Горски Сеновец подкрепа са получили 21 деца, в Дома за деца, 
лишени от родителски грижи в Стражица, и дома в Горски Сеновец са 
отглеждани и възпитавани 86 деца. Новоразкрития Център за социална 
рехабилитация и интеграция е с попълнен капацитет от 50 места, а в новия 
Център за обществена подкрепа услуги са получили 27 лица и семейства 
средномесечно. През м.г. в общината стартира услугата „Приемна грижа”, на 
територията на общината има три приемни семейства. Услугата „Личен 
асистент”, изпълнена по ОП „Развитие на човешките ресурси” е била 
предоставена на 61 потребители, а услугата „Домашен помощник”, 
финансирана по същата оперативна програма- на 206 потребители. 



Сдружение „Приятели на детски дом Горски Сеновец” в партньорство с 
общината са предоставили услугата „Социален асистент” на 66 потребители. 
62 лица са получили услуги по медицинска рехабилитация в Центъра за 
социална рехабилитация и интеграция в града. За м.г. са реализирани и 
редица образователни проекти в СОУ „Ангел Каралийчев” и в основните 
училища в селата Асеново, Виноград, Кесарево, Камен, Царски извор. Към 
Общински детски комплекс- гр. Стражица функционира кабинет за 
чуждоезиково обучение, което е безплатно за децата. За предходната година 
са организирани 32 културни събития, в които са взели участие 5 320 души.     


