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Приемат се проекти по
две мерки на МИГ
До 30 октомври ще се
приемат заявления за
подпомагане по Мярка
323Б „Опазване и възстановяване на културното
наследство” на Местна
инициативна група (МИГ)
Лясковец-Стражица. Дейностите, с които ще се
кандидатства, трябва да
се осъществяват само на
територията на общините Лясковец и Стражица.
Постоянният адрес на
кандидатите също трябва да е в рамките на общините, а те могат да
бъдат: юридически лица,
регистрирани по Закона
за юридическите лица с
нестопанска цел; общините Лясковец и Стражица; лица, регистрирани
по Търговския закон, Закона за кооперациите и
Закона за занаятите; читалища; физически лица.
Финансират се следните
дейности:
Инвестиции в материалното културно наследство

Дейности по съхраняване, възстановяване и обновяване на културното
наследство на региона,
като например:
- създаване,
съхраняване или обогатяване на
сбирки (исторически, етнографски и т.н.)
- съхраняване, възстановяване, почистване и
поддържане на значими
обекти от културно-историческото наследство на
региона;
- дейности по планиране
и устройстване на селския ландшафт;
- информационни дейности като реклама, плакати, статии, радио и ТВ
предавания, свързани с
популяризиране на материалното културно наследство.
Инвестиции в оборудване и/или обзавеждане на
сгради от културното наследство на дадения регион.
Дребномащабни инвестиции за осигуряване на
достъпна среда и инфра-

структура до обекти от
културното наследство на
региона. Обектите следва
да са с местно значение.
Инвестиции в нематериалното културно наследство
Проучване и изработване
на материали във връзка с документирането,
изследването или съхранението на елементи от
нематериалното културно
наследство.
Дейност, свързани със
съхраняване и популяризиране на местния фолклор, на историческото и
културното наследство на
региона.
Популяризиране, предаване и възраждане на
различни аспекти на културното наследство.
Осигуряване на признаване, уважение и популяризиране на нематериалното културно наследство
сред обществеността посредством:
- информационни дейности;
- програми за повишава-

не на заинтересоваността и информираността на
обществото за опазване
на природните пространства и на мемориалните
места;
- неформални способи
за предаване на знанията
и информацията за местното културно наследство.
Информиране на обществеността за опасностите,
които заплашват културното наследство, както
и за инициативите, осъществявани за неговото
опазване.
Дейности, свързани с промоция на проектите.
Повече информация за
мярката може да бъде получена на интернет адрес
www.mig-zaedno.eu.
До 1 октомври пък се приемат проекти по Мярка 313
„Насърчаване на туристическите дейности”. Целите на мярката включват
насърчаване на растежа
на доходите и създаване на заетост в селските

градския образ на Стражица през `60-те, `70-те и
`80-те години на ХХ век.
Трифон Ралчев често се
шегува, че е атеист, но
все пак изповядва една
религия, наричаща се
Стражица. За цялостния
си принос към икономиче-

Мандатът му съвпада с
разрушителното земетресение от 7 декември 1986
г., когато поема ръководството на Общинския щаб
по възстановителните работи. Той оказва компетентна помощ за всички
сектори на икономиката
и обществения живот на

общината. През `80-те и
отново през `90-те години
той е директор на радиаторния завод. Днес той е
уважаван от всички свои
съграждани, а цялостният
му принос в икономическото, инфраструктурното
и социалното развитие на
град Стражица и общината му донесе званието
„Почетен гражданин”.
През кметския мандат на
Трифон Ралчев (19671969 г.) Стражица е обявена за град. Негова е
заслугата след три неуспешни опита за изграждане на водоснабдяване
от местни водоизточници,
то да стане факт, но от
яз. „Йовковци”, от където
и до днес Стражица черпи водата си. Той активно
участва в изграждането на

райони чрез подпомагане
развитието на интегриран
селски туризъм, както и
разнообразяването
на
туристическата
инфраструктура и атракциите за
посетителите на селските
райони. Финансират се
следните дейности:
Инвестиции за изграждане или обновяване
на туристическа инфраструктура, съоръжения
или атракции за посетителите:
- атракции за посетителите и места за отдих и
развлечения;
- посетителски центрове за представяне на
Продължава на стр. 2
местното културно наследство;

Инж. Цанко Цанев и Трифон Ралчев са
почетните граждани на Стражица за 2012 г.

Званието „Почетен гражданин на град Стражица”
беше присъдено на бившите кметове на общината инж. Цанко Цанев и
Трифон Ралчев на празника на града.
Инж. Цанко Цанев е кмет
на Община Стражица
за периода 1986-1990 г.

ското, инфраструктурното
и социалното развитие на
град Стражица и общината той беше почетен със
званието „Почетен гражданин”.
Фоторепортаж от празника на град Стражица
– на 4 страница.
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Традиционните илинденски седенки
отпразнуваха в Балканци и Владислав
Традиционни илинденски
седенки отпразнуваха за
поредна година през уикенда в стражишките села
Балканци и Владислав.
Седенките са съхранена
традиция в тези две села,
която се отбелязва в деня
на Свети пророк Илия в
навечерието на 2 август
още от началото на миналия век. По Илинден
възрастните хора се събирали на раздумка пред
читалището, а младите
се забавлявали с различни игри и забави. Смята
се, че на тази традиция
слагат началото преселници от Еленския Балкан,
чиито родове се заселват

в селата. През последните години седенките са
превърнати в общоселски
празници.
На 3 август всички жители
на Балканци, техни гости
и роднини от близки и далечни краища се събраха
на централния площад.
Празникът започна с тържествена служба в обновения храм в селото, отслужена от предстоятеля
на храма отец Василий
в съслужение с отец Димитрий от Стражица. Домакин и организатор на
събитието бе кметският
наместник Даринка Бонкова. Акцент на празника
бе кулинарната изложба,

Седенката в Балканци
съвпадна с тържественото откриване на новоизградения пенсионерски
клуб. Той се намира в

помещение на местното
читалище, което дълги
години тънеше в разруха.
Днес то вече е ремонтирано с общински средства и предлага уют за
всички жители на селото.
Лентата на новата придобивка прерязаха кметът
инж. Детелина Борисова
и заместника й Йордан
Димитров.

Продължава от стр. 1 туристически маршрути,
заслони, съоръжения за
- изграждане на мал- безопасност и т.н.
ки по размер атракции, Разработване и маркецентрове за занаяти и тинг на туристически
временни изложения с продукти:
- разработване на тутуристическа цел;
- съоръжения и места ристически маркетингови стратегии на местно
за спорт и отдих;
- туристически и коло- ниво и информационни
ездачни пътеки; инфра- материали;
структура и съоръжения - разработване на елекза рафтинг, пешеходен тронни системи за разери планински туризъм и вации в селските райони
на местно ниво.
други спортове.
Съоръжения за общест- Проектни предложения
вената инфраструктура: се приемат на адрес
информационни пункто- гр. Лясковец, ул. „Трети
ве, табла и табели за март” №1, ет. 2, офис 1.

открита в читалището. Тя
включваше местни специалитети: пълнени чушки със сирене на фурна,
ястия с пуешко и пилешко месо, домашни погачи
баници, курабии по местни рецепти и др. Жените
от Балканци се бяха постарали при приготвянето на специалитетите. Те
показаха сръчност и майсторство и в изложбата
на плетива и шевици. В
празничната програма се
включиха
самодейците
на Балканци и самодейните състави от читалищата в селата Благоево
и Владислав, които радваха присъстващите със

скечове и фолклорни изпълнения.
На следващия ден се проведе илиниденска седенка в с. Владислав, където

гостуваха вече изявилите се самодейци от Балканци. Празникът отново
беше уважен кмета инж.
Борисова.

Бряговица и Кесарево
ни представиха на
„Фолклорен извор”
От 2 до 5 август в село Царевец, община Свищов,
се проведе Вторият Национален фолклорен фестивал „Фолклорен извор”,
в който участваха близо
5000 колективни и индивидуални изпълнители от
цялата страна. Професионално жури под председателството на Юлия
Цанкова, радиоводеща в
Българското национално
радио, оценяваше участниците. На сцената на
фестивала Община Стражица беше представена достойно от битовата
група при народно читалище „Самообразование
1921”–Бряговица и от народния хор от читалище
„Възпитател – Кесарево
– 1895”. Журито присъди

първа награда и златен
медал на Бисер Борисов
от Бряговица за индивидуалното му участие. С
първа награда и златен
медал бяха отличени и
изпълнителите от Кесарево с ръководител маестро
Петьо Кирев. Възторжени

министър на културата на
Гърция.
Първоначално
“Градовете на културата”
се избират на ротационен принцип, следвайки
азбучния ред на страните-членки. Всяка от тях
поема отговорност за
финансирането, като за
целта упълномощава определена
организация
или специален орган.

През 1990 г. се допуска
възможността, след завършването на ротацията
през 1996 г., да участват
и представители на други
европейски страни, основали своите действия
на принципите на демокрацията и плурализма.
Съгласно
регламента,
през 2019 г. европейски
столици на културата ще

аплодисменти
заслужи
малката певица Деница
Кирова, която знае всички
песни от репертоара на
народния хор от Кесарево и не пропуска възможностите за изява на сцена
по различни поводи.

Район Велико Търново кандидатства за
европейска столица на културата
Всички кметове на общини и областният управител на Велико Търново
застанаха зад предложението на Даниел Панов за
издигане на кандидатурата „Регион Велико Търново - кандидат за европейска столица на културата”
през 2019 г. Мотото на кандидатурата е под наслов
„Духът на България”.

Инициативата “Европейски столици на културата”
е най-мащабният опит в
съвременната
история
на Стария континент да
се заяви публично европейската
идентичност,
както и богатото европейско културно наследство.
Началото е поставено на
13 юни 1985 г. от Мелина
Меркури, която тогава е

бъдат градове от България и Италия. Поканите
за кандидатстване ще бъдат публикувани от българското правителство до
края на годината. Срокът
за кандидатстване е 31
октомври 2013 г.
Повече информация за
конкурса очаквайте в
следващите броеве!
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Проведе се публично обсъждане на
инфраструктурни проекти в Камен и
Кесарево
Публични обсъждания на
поемането на общински
дълг във връзка с изпълнението на два големи
инфраструктурни проекта по Програмата за развитие на селските райони
(ПРСР) се проведоха на
23 август в Стражица.
Става въпрос за проектите за вътрешна канализационна мрежа в селата
Кесарево и Камен. В заседателната зала на общината на двете публични обсъждания присъстваха представители на
местния бизнес, общински експерти и жители на

двете села. Служители
от дирекция „Регионално
развитие и устройство на
територията” в общинска
администрация запознаха участниците с целите
на проектите, начина на
финансирането им, както
и с ангажиментите, които
Община Стражица следва да поеме във връзка с
реализацията им.
И двата договора за проектите бяха сключени
през май 2010 г. и се изпълняват по мярка 321
на ПРСР. Те предвиждат
изграждане на вътрешна канализационна сис-

тема с пречиствателно
съоръжение в двете найголеми стражишки села.
Чрез
модернизираната
ВиК инфраструктура ще
се подобрят условията на
живот в населените места, ще се засили инвестиционният интерес към тях
и трайно ще се подобри
икономическата перспектива в района.
Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ за проекта в
с. Камен е 4 328 246 лв.
без ДДС, като общината
е получила до момента
50% от сумата. Полови-

ната от парите по проекта за с. Кесарево също
са преведени в общината, като общата стойност
е 4 734 798 лв. без ДДС.
Според
постановление
на МС от 29.12.2011 г.
е допустимо искане за
финансиране на разходите по ДДС към заявка
за авансово плащане до
20% от одобрената сума
към заявката за плащане
от ДФ „Земеделие”.
В края на обсъждането
участниците и в двете
срещи единодушно дадоха своята обществена
подкрепа общината да

встъпи в дълг в размер на
54 464 лв. за заявяване
финансирането на разходи за ДДС към заявката
за авансово плащане по
проекта за село Камен и
да поеме дълг за 58 110
лв. за заявяване финансирането на разходи за ДДС
към заявката за авансово
плащане по проекта за с.
Кесарево. Предстои да се
изготви запис на заповед
и общинските съветници
да дадат своето съгласие
за поемане на общински
дълг, за да продължи изпълнението на проектите.

Общинският съвет отчете
дейността си до
края на юни
Общинският съвет на
Стражица се сформира
на 7 ноември 2011 г. и от
тогава до 30 юни 2012 г.
е провел 10 заседания.
На тях са обсъдени 139
предложения, отчети, информации и молби. 108
от тях са внесени от кмета на общината, 15 – от
председателя на Общинския съвет, 14 – от постоянните комисии и два
материала от звеното за
вътрешен одит. Обсъжданите материали и взетите решения са с широк
обхват, но сред ключовите са за приемане на
бюджета на общината за
2012 г., по управление и
разпореждане с общинска собственост, такива,
даващи право на общината да участва в различни проекти, в сферата на
образованието и културата. За всяко тримесечие
местният парламент приема и отчет за текущото
изпълнение на бюджета
на общината.
През отчетения период
беше реализирана идеята за стая на общинския
съветник. Тя функционира от декември 2011 г., в
нея се провеждат приемни дни. За срещите си с

граждани я използват и
народните представители
от Великотърновски район, посещаващи Стражица. Добра атестация за
работата на Общинския
съвет е фактът, че за отчетения период нито едно
от неговите решения не е
оспорено от областния
управител на Област Велико Търново проф. Пенчо Пенчев или от кмета
на Община Стражица инг.
Детелина Борисова.
Сред последните решения на местния парламент
беше и съгласието Община Стражица да участва
съвместно с останалите
общини от област Велико Търново като регион в
инициативата “Регион Велико Търново - кандидат
за европейска столица на
културата 2019”.
Към Общински съветСтражица действат 7
постоянни комисии: по
икономическо развитие,
бюджет и финанси, по
ТСУ, общинска собственост, жилищна политика
и приватизация, по земеделие и гори, по култура,
образование, младежки
дейности и спорт, по труда, социалната защита и
здравеопазването, по еко-

логия и опазване на околната среда и за връзка с
обществеността и интеграция на малцинствата.
Членовете на Общинския
съвет са 16, а председателското място е поверено на Илиян Маринов.

Започна рехабилитацията на ул. „Кимион Георгиев” в квартал „Гарата”.
Основно се ремонтира

отсечка с дължина 250 също бордюри и тротометра и ширина 6 метра, ари. Ремонтът се извършкато предстои тя да се ва с общински средства.
асфалтира. Изграждат се
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Фоторепортаж от празника на град
Стражица

15 август започна с тържествена
литургия в храма „Успение Богородично”.

Родители, приятели и почитатели на хубавата музика се забавляваха с изпълненията на
местни самодейци от всички поколения.
Рано сутринта дъждът спря, за да могат децата
на Стражица да нарисуват на асфалта своя роден
край.
Всички малки художници
получиха грамоти и похвали за таланта си.

Успоредно с това течеше
и изложението за занаяти
„Който го може, си го може”.
Гостите разгледаха художествената експозиция на
Стражица, която от скоро
се помещава във временни изложбени зали.
С много емоции протече конкурсът „Мини Мис и
Мини Мистър Стражица”.

Официалните гости бяха посрещани в общината лично от кмета инж. Детелина Борисова.
Празника
уважи и вицепремиерът
и министър
на вътрешните работи
Цветан Цветанов.

Вечерта на сцената на Лятното кино излезе вечната
Силвия Кацарова.

