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Проект за Регионален план
за развитие на Северен
централен район 2014-2020 г.
Проектът за Регионален
план за развитие на Северен централен район
за периода 2014-2020 г. е
предложен от Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. Мнения и препоръки по документа могат
да се изпращат на следните електронни адреси:
office15@veldergroup.com
или scr_ruse@abv.bg.
Предлагаме на Вашето
внимание избрани извадки от документа, а пълният му текст е в рубриката
„За публично обсъждане”
на интернет адреса на
Община Стражица www.
strazhitsa.e-gov.bg.

Република България
Министерство на
регионалното
развитие и
благоустройството
Съобразявайки се с очакванията на хората от района, кратко формулираната визия за развитието
му е
СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН

РАЙОН – бързо и устойчиво развиващ се
европейски регион, интегрална част от Дунавското пространство, където младите хора виждат своето бъдеще и
личностна реализация.
В така формулираната
визия е заложена прогнозата, че районът ще
преодолее изоставането
в икономическото развитие, ще се достигнат
средните показатели за
районите от дунавското
пространство и като краен желан резултат ще се
подобрят условия за живот на хората.
Стратегическите цели на
предложения за публично

обсъждане план са:
Стратегическа цел 1:
Икономическо
сближаване – достигане на
средните нива на заетост, производителност
на труда и приложение
на иновации в икономиката, характерни за
районите от Дунавското
пространство.
Приоритети в рамките на
Стратегическа цел 1:
•
Развитие на устойчива конкурентоспособна
икономика, основана на
знанието, иновациите и
новите технологии;
•
Популяризиране
на природното и културно
наследство и развитие на
основан на него силен ту-

Обява до обществеността:

ристически сектор;
•
Развитие и подпомагане на силен селскостопански, горски и рибарски сектори и разнообразяване на икономическия
профил на териториите с
предимно селски характер.
Стратегическа цел 2:
Социално
сближаване – преодоляване на
междурегионалните и
вътрешнорегионални
различия в социалната
сфера и ограничаване
на риска от социална
изолация.
Приоритети в рамките на
Стратегическа цел 2:
Продължава на 2 стр. 		

Инвеститор ще изгражда
инсталация за биомаса
Уважаеми съграждани,
Уведомяваме Ви, че фирма Бест Пропъртис България ЕООД със седалище
в гр. София има следното
инвестиционно предложение: изграждане, монтаж
и експлоатация на мини
електрическа централа с

инсталирана мощност до
1.2 МВт, работеща чрез
термична газификация на
биомаса и/или биоразградими фракции от промишлени и битови отпадъци.
Термичната
газификация на биомаса – главно отпадъци от селското

стопанство (слама, царевичак,
слънчогледови стъбла и др.) е добре
известна технология (от
преди повече от 60-70 години), състояща се в процес на непълно горене,
при който се оформят три
зони в реактора – окис-

лителна, редукционна и
зона на подсушаване на
горивото. Предвижда се
монтаж на два или три газификационни реактора с
оглед устойчива и гъвкава работа на системата.
В окислителната зона на
реактора се извършва го-

рене на част от горивото с
въздух, кислород или кислородо-парна смес. Въздухът в тази зона трябва
да бъде подаван равномерно, за да се оформи
сравнително равномерна
зона за горене.
Продължава на 2 стр.

Американецът Реймънд
Стиърс, който от няколко
години живее в с. Ново
Градище,
Стражишко,
бе сред най-запалените
зрители на тридневния
филмов фестивал, който
се проведе между 21 и
23 февруари в Стражица.
Инициативата е част от
проявите, с които регион
Велико Търново кандидатства за културна столица на Европа за 2019 г.

и се провежда като фестивал на Югоизточното
кино.
Стиърс доскоро е живял
в Портланд, щата Орегон и е сменил различни
професии като композитор, музикант, звукозаписен инженер, системен
администратор на Linux,
дизайнер на няколко американски
софтуеърни
фирми, а сега основно
се занимава с филмова

режисура. Преди няколко години напуска САЩ
и решава да се засели
завинаги в Европа. След
като обиколил България и
Черноморието, избрал тихото и спокойно стражишко селце Ново градище.
Стиърс вече е готов и със
сценарий за свой филм,
който ще снима в околностите на Стражица. Филмът е с работно заглавие
Продължава на 2 стр.
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ПК „Златна есен”
с отчет за 2012 г.
и завеждащият Дирекция
„Хуманитарни дейности”
Дилян Братованов. Беше
прочетен поздравителен
адрес от кмета на Община Стражица инж. Детелина Борисова.
За ръководен състав на
събранието бяха избрани: председател Величка
Иванова и секретар Ива-

ничка Блажева. В специален доклад се посочиха
мероприятия, в които клубът взе участие през 2012
г. Най-важните безспорно
са участието клуба в изложбата –базар „Който го
може”, където от продадени артикули са спечелени
57 лв., и участието в празника „Житената питка”. В

проведения конкурс за
тестени продукти „Златна есен” завоюва първото
място и грабна голямата
награда – 250 лв. и 10 кг.
Брашно. Друго значимо
мероприятие през 2012
г. беше посещението на
клуба във варненското с.
.Казашко. Целта на посещението беше запозна-

ването с местната група
за руски народни песни и
с певческата група „Младост” от Варна. Срещата
беше ознаменувана от
съвместен концерт. По
време на отчетното събрание Веска Славева
изнесе доклад за финансовото състояние на клуба.

Продължава от 1 стр. територията и населените места.
•
Изграждане на ус- Приоритети в рамките
тойчив и развит пазар на на Стратегическа цел 3:
труда;
•
Изграждане
на
•
Подобряване
на приоритетни инфраструктурни коридори и прилечовешкия капитал.
Стратегическа цел 3: жащите им съоръжения;
Интегрирано устойТериториално
сближа- •
ване – свързаност и ба- чиво градско развитие
лансирано, интегрирано и укрепване на полицени устойчиво развитие на тричната мрежа от сели-

ща;
•
Формиране
на
партньорства за местно
развитие между местната
власт, бизнеса и неправителствения сектор в общини със сродни характеристики.;
•
Подобряване
на
трансграничното сътрудничество.
Стратегическа цел 4:

Опазване на околната
среда, съобразно предизвикателствата
на
климатичните промени
и прилагане на европейските и национални
стандарти за ограничаване на замърсяването
и енергоемкостта и стимулиране
развитието
на добив на енергия от
ВЕИ.

Приоритети в рамките на
Стратегическа цел 4:
•
Околна среда и ресурси – опазване и ефективност;
•
Развитие на нисковъглеродна икономика,
смекчаване на последствията и адаптиране към
климатичните промени.

дени в генераторни групи
с двигатели с вътрешно
горене или турбинни генератори.
Предстои проектът да се
изгради в съществуваща
промишлена зона с отстояние от жилищни сгради
повече от 500 м. Предвид
предлаганата технология,
реализирана в затворена
среда, обхватът на въз-

действие е незначителен.
Площадката не е в близост и не засяга защитени
територии или защитени зони, или територии с
обекти на културното наследство.
При експлоатацията ще
се използват главно биоразградими
отпадъци
от селското стопанство
– около 10 000 тона го-

дишно – което е косвен
стимул за развитие на
селскостопанското производство в района. Ще се
използва съществуващо
водовземане за промишлени нужди чрез обществено водоснабдяване. Не
се предвижда генериране
на съществени количества отпадъци. Генерираната пепел е до 80 тона

за година и се предвижда
да се използва като суровина – за добавка в минерални или естествени
торове. Предвижда се да
се предава на стопани, с
които има договори за закупуване на биоразградими отпадъци или на производители на торове за
селското стопанство.

Продължава от 1 стр.
„Имунитет” и ще бъде
черно-бял психологически трилър от типа филмноар. В процедура по
кастинг е за набиране на
актьорите, като основно това ще са софийски
професионалисти. Освен
това има идея за пътуващо кино, което да показва
из България. Стиърс съвсем наскоро е създал и
добри контакти с кмета на

общината инж. Детелина
Борисова и с експертите
по култура в администрацията, и се зарича да е
гост на всяко културно събитие в града. Той бе и в
пълния салон на Зимното
кино, на прожекциите на
българските филми „Малка нощна приказка” и на
„Love net.”
Фестивалът на Югоизточното кино гостува във
всички десет общини от

областта в края на месец
февруари. В Стражица
прожекциите се проведоха на 21, 22 и 23 февруари в Зимното кино в
града, като входът беше
свободен. На 21 февруари беше прожектирана
продукцията от Черна
гора „Местен вампир”. На
следващия ден се излъчи
българският „Love net.” на
режисьора Илиян Джевелеков и с участието на

звездите Владимир Пенев, Христо Шопов, Йорданка Кузманова, Койна
Русева, Захари Бахаров
и др. В последния ден от
маратона стражичани се
насладиха на на още един
български филм – „Малка
нощна приказка”. Сценарист на създадената през
2006 г. кинолента е Людмил Станев, а режисьор
– Николай Акимов.

На 07 февруари Пенсионерски клуб „Златна
есен”-Стражица проведе
годишно-отчетно събрание за 2012 г. Събранието
бе открито от председателката Иваничка Петрова, която представи присъстващите представители на общината: зам.-кмета инж. Йордан Димитров
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Продължава от 1 стр.

При правоточен процес
на газификация, който се
прилага в предвижданите
съоръжения, катраните,
попадащи в редукционната зона, се разлагат почти
напълно чрез окисление
и крегинг. Изходните газове се очистват и охлаждат
до степен да бъдат пода-
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Стражица ще пази обичаите
по селата с проект
„Да съхраним родното за
бъдното” е заглавието на
проекта, с който Община
Стражица кандидатства
чрез Местната инициативна група „Стражица-Лясковец” за финансиране по
Програмата за развитие
на селските райони. Проектът е с основна цел да
съхрани и популяризира
нематериалното културно

наследство в общината
– танцов и песенен фолклор, местни предания и
легенди, гатанки, приказки, автентични ритуали
и празници в населените
места в стражишко.
Разработването на проекта се наложи, тъй като
след задълбочен анализ
общинските
експерти
стигнаха до извода, че

автентичният фолклор и
обичаи и селската културна идентичност са сериозно застрашени заради
миграционните процеси
и застаряването на населението. С реализацията
му обаче ще се създадат
условия те да бъдат съхранени за поколенията.
Проектът обхваща 14
читалища в Стражица и

населените места от общината, към които функционират 11 самодейни
състава. По проекта ще
бъдат закупени народни
носии за самодейните
състави, както и логистика за сценичните изяви
на талантите – модерна
подвижна сцена, озвучителна техника и осветление. В продължение на

цялата година читалищата ще бъдат домакини на
фестивалните изяви под
надслов „Да съхраним
родното за бъдното”.
Стойността на проекта е
48 890 лева и предстои
той да бъде разгледан и
окончателно одобрен от
ДФ „Земеделие”.

Под този наслов в СОУ
„Ангел Каралийчев” в
Стражица се състезаваха най-смелите ученици
от седми „а”, „б” и „в” класове под зоркото око на
млада публика и прецизните оценки на жури, в
което имаше и ученичка.
Знания, точност, съобразителност и скоростно
записване на верните отговори определиха победителя. В крайна сметка
награди имаше за всички

участници, даже и за публиката, най-знаещите от
която отговориха на допълнителните въпроси,
докато журито пресмяташе точките на трите отбора за крайното класиране.
С това състезание се възроди една позабравена
традиция. А за учениците, които учат упорито и
чужди езици, е сериозно
предизвикателство
да
проверят себе си в позна-

ването на тънкостите на
родния език. Техните преподавателки по български и литература Тодорка
Цонева и Галина Русева
бяха приготвили за младите състезатели такива
задачи, за които отговори
няма и в интернет. Верните отговори се проверяваха след изтичане на контролното време на екрана
в залата. При желание на
учениците скоро се предвижда провеждането на
още подобни състезания.

изолация. Около 40 деца
посещават детската градина. За подобряване условията и привеждане в
съответствие със съвременните изисквания за качествена среда на възпитателния процес сградата
се нуждае от направа на
отоплителна инсталация.
Общинският съвет даде
съгласие за кандидатстване по „Красива България” с този проект.
Отоплението в ЦДГ с.
Кесарево се осигурява с
локално парно (водно),
което е обща парова централа, обслужваща сградите на ОУ „Николай Райнов”, физкултурен салон
към училището и детската градина. Намира се в

двора на училището. Съществува разминаване в
режима на организация
на двете образователни
институции. За нуждите
на детското заведение е
необходимо да се изгради самостоятелна отоплителна
инсталация.
Същата ще има за цел
да осигурява оптимална
температура от +18 градуса през целодневния
престой на децата. Реализацията на проекта ще
доведе до намаляване на
разходите и осигуряване
на по-качествена грижа
за децата.
Последният проект, за
който Общински съветСтражица даде съгласие
за кандидатстване, е за

Центъра за социални услуги в общинския център.
В корпус Г и В на центъра, І етаж функционира
Защитено жилище за възрастни хора. Отоплителната инсталация на защитеното жилище се нуждае
от ремонт. С реализацията на проекта се цели подобряване качеството на
предлаганата социална
услуга.
Проектите се подават по
мерки „Подобряване на
социалната инфраструктура” и „Социални услуги
от резидентен тип”, а финансовият принос на общината общо за четирите
проекта се предвижда да
е по-малко от 80 000 лв.

Ученици мериха знания
в състезание „Знаете ли
български?”

Общината кандидатства с четири
проекта по „Красива България”
Общинският съвет даде
съгласието си за четири
предложения на кмета
инж. Детелина Борисова
за кандидатстване с проекти по „Красива България”.
В с. Горски Сеновец функционира Дневен център за
деца и младежи с увреждания, който се намира в
пристройка към сградата
на ДДУИ. Отоплението на
центъра се осигурява от
отоплителната инсталация на дома, която е на
твърдо гориво – икономически неизгодна и енергийно не ефективна. За
намаляване разходите за
отопление и подобряване
на вътрешния климат се
налага ремонт на отопли-

телната инсталация. Затова Общинският съвет
даде съгласие Община
Стражица да кандидатства с проект: „Ремонт на
отоплителна инсталация
– Дневен център за деца
и младежи с увреждания,
с. Горски Сеновец” за
финансиране по Проект
„Красива България”, Мярка 02 – „Подобряване на
социалната инфраструктура”.
Сградата на Целодневната детска градина в
село Асеново се отоплява с печки на дърва. С
финансиране от същия
донор през миналата година е извършен ремонт
на покрива, сменена е
дограмата, направена е
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Цар на виното заряза
лозите в Стражица

С дегустация на домашно
вино и празнична програма в Стражица бе отпразнуван Трифон Зарезан.
Основен герой в празничните тържества бе Царят
на виното – читалищният
деец Иван Колев, титулуван така от колегите си
самодейци от НЧ „Развитие”. Още сутринта виненият цар заряза ритуално
лозите, последван от кмета инж. Детелина Борисова. Две писани каруци,
съпровождани от духова
музика, направиха по-зрелищен ритуала. В едната
се возеха общинари, а в
другата стражичанка, която представяше домакинята с традиционните
атрибути от зарезанската

трапеза – пълнено пиле
и погача. На централния
площад фолклорни състави от местното читалище и пенсионерките от
клуб „Златна есен” радваха стражичани.

В специално разпънати
шатри представители на
читалища от осем села и
винопроизводители бяха
изложили своята продукция – вино и ракия,
домашно производство.

Тричленно жури с председател зам.-кмета Йордан Димитров дегустира
от продукцията и излъчи
победители. Първа награда инж. Борисова връчи
на читалището в с. Владислав за „Каберне”, реколта 2009. Втора награда
грабнаха производителите от село Лозен за „Мавруд”, реколта 2008. Трета
награда бе присъдена на
читалището в Сушица,
които се представиха с
„Мускат”, реколта 2012.
Кметът връчи парични

награди и грамоти, както
и керамични бъклици на
победителите.
За всички празнуващи
стражичани от общината
бяха осигурени домашни питки, скара и вино от
изба „Тотал Вини” в с. Камен - „Тотал Вини”.
Трифон Зарезан се отпразнува по традиция и
в селата Асеново, Камен
и Сушица. Кметът инж.
Борисова посети и трите
села и лично поздрави
жителите им.

Работи се срещу отпадането
на децата от училище
Колективът на СОУ „Ангел
Каралийчев” в Стражица
продължава да работи
по проекти, чрез които
постига масово участие
на учениците в извънкласни и извънучилищни
дейности. При поредното
емоционално включване
на децата в проект „Намаляване на отпадането
на децата от училище”

те имаха възможност да
представят свои драматизации в организирания
Ден на приказката. Главни действащи лица бяха
учениците от Х полуинтернатна група, които бяха
подготвили в часовете за
занимания по интереси
приказките „Хитър Петър”
и „Легенда за рома”.

