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Х а н д ба л е н  
т у р н и р  
„ К у п а т а  
на кмета“ –  
на 4 стр.

Над 55 тона отпадъци 
събраха в Стражица
За поредна година общината се включи в 
кампанията „Да почистим България за един ден”

55 220 кг отпадъци събра-
ха на 20 април в Община 
Стражица участниците в 
кампанията „Да изчистим 
България за един ден”. 
Повече от 750 добровол-
ци се включиха в екоак-

цията – служители на об-
щинска администрация 
и жители на 16 кметства, 
служители на РУП-Стра-
жица, на ОП „Странич-
ни дейности”, педагози 
и деца от Дома за деца, 

лишени от родителски 
грижи в града, учители и 
ученици от СОУ „Ангел 
Каралийчев” и Профе-
сионалната гимназия по 
транспорт, работещите в 
Медицинския център, чи-
талщните дейци в Суши-
ца, военнослужащите от 
поделение 28130, както и 
групи организирани граж-
дани.   
Мръсните зони, които об-
щинските еколози марки-
раха на специализира-
ната карта на страната, 
бяха: района на Дома за 
деца, лишени от роди-
телски грижи, зоната край 
Медицинския център, 
дворното пространство 
на СОУ „Ангел Каралий-
чев", зелената площ в ра-
йона на бившата мелница 

и участъците край памет-
ника по пътя за с. Асено-
во. 
Рано в съботната сутрин 
общинските експерти, во-
дени от кмета на общи-
ната инж. Детелина Бо-
рисова, зам.-кметовете 
Стефан Иванов и Йордан 
Димитров, председателят 
на Общинския съвет Или-
ян Маринов, се разделиха 
на две групи за по-ефек-
тивно почистване. Едната 
група са зае да почиства 
зелената площ край би-
вшата мелница, а другата 
– района на автогарата. 
От сутринта на специа-
лен пункт пред сградата 
на общината се разда-
ваха чували и ръкавици 
на желаещите граждани. 
Общият брой на раздаде-

ните консумативи стигна 
до 1500 по обяд. Лекари 
и сестри чистиха пред 
сградата на Медицинския 
център, педагози, соци-
ални работници и възпи-
таници на Дома за сираци 
почистваха основно дво-
ра и зелените площи край 
социалното заведение. В 
района на паметника по 
пътя за Асеново ръчно и 
механизирано почистваха 
служителите на военното 
поделение. Организирани 
групи от граждани прави-
ха оборка и хигиенизира-
ха междублоковите прос-
транства в града. Към 
14:00 часа автомобилите 
на почистващата фирма 
„Титан Клинър” започнаха 
да събират и извозват от-
падъците. 

Облагородяват 
квартала на 
автогарата
Стражишкият квартал 
102, който се намира бли-
зо до автогарата, ще си 
има нова придобивка. По 
проект на общината, одо-
брен в кампанията на Ми-
нистерството на околната 
среда и водите „Обичам 
природата и аз участвам”, 
районът ще бъде почис-
тен и озеленен с туи и 
вечнозелени дървесни 
видове. С активното учас-
тие на гражданите ще 
бъде направена и нова 
детска площадка със съ-
оржения за игра. Пред-
видено е монтирането на 

пейки и кошчета за отпа-
дъци, както и нова бесед-
ка за отдих. Проектът е 
на стойност 10 хил. лева, 
финансира се от Пред-
приятието за управление 
дейностите на околната 
среда и по график трябва 
да се изпълни от 12 ав-
густ до 27 септември тази 
година. 
През миналата година 
стартира и изграждането 
на улична мрежа в квар-
тала, съществувал над 20 
години без нормална ин-
фраструктура.

Над 200 ученици от Об-
щина Стражица се вклю-
чиха в лекоатлетическа-
та щафета, посветена на 
Световния ден на земята. 
Участниците в спортната 
инициатива бяха разде-
лени в мъжки и женски 
отбори в четири възрас-
тови категории. В щафе-
тата участваха възпита-
ници на шест училища 

– СОУ „Ангел Каралий-
чев“ и Професионалната 
гимназия по транспорт в 
Стражица, СОУ „Св. Кли-
мент Охридски“ в Камен и 
на основните училища в 
Кесарево, Асеново и Ви-
ноград.
Старт на спортната ини-
циатива даде зам.-кметът 
на Стражица инж. Йордан 
Димитров. Осемте най-

добри отбора получиха 
призовите статуетки лич-
но от кмета на Стражица 
инж. Детелина Борисова. 
Класиралите се на второ 
място получиха медали, 
а заелите трето място – 
грамоти. 
Лекоатлетическата ща-
фета е сред традицион-
ните пролетни спортни 
прояви в Стражица.
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Одобрен е общински проект „Моят дом“
Предстои подписване на договора 
и официално стартиране

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ 
НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013 Г.

Европейски съюз Европейски социален фонд
В края на април от Аген-
цията за социално под-
помагане към Министер-
ството на труда и соци-
алната политика изпра-
тиха до кмета на Община 
Стражица инж. Детелина 

Борисова официално пис-
мо. В него се информира, 
че проектът на общината 
„Моят дом“ по компонент 
„Разкриване на социал-
ни услуги в общността“ 
по Оперативна програма 

„Развитие на човешките 
ресурси“ (ОПРЧР) е пре-
поръчан от оценителите 
за финансиране. На по-
следната си сесия Об-
щински съвет-Стражица 
взе официално решение 

общината да кандидат-
ства за финансиране, 
като се ангажира да съз-
даде социалната услуга 
Защитено жилище. Услу-
гата ще бъде поддържана 
минимум 5 години след 

създаването й. Одобре-
ната стойност на проекта 
е 99 128.30 лв. Предстои 
подписването на договор, 
с който ще се даде офи-
циален старт на проекта.

Общината кандидатства с проект по ОПАК
Близо 82 000 лв. е стой-
ността на проекта „Пови-
шаване компетентността 
на служителите в Общи-
на Стражица“, с който 
общината кандидатства 
по Оперативна програма 
„Административен капа-
цитет“ (ОПАК). На послед-
ната си сесия Общински-
ят съвет официално даде 
съгласие да бъде пода-
дена апликационната 
форма по подприоритет 
1.3 на ОПАК „Ефективна 
координация и партньор-
ство при разработване и 
провеждане на политики“. 
В решението на съвета е 
записано, че кандидат-

стването и потенциално-
то изпълнение на проекта 
съответстват с Приоритет 
4 „Регионално, трансгра-
нично и международно 
сътрудничество и парт-
ньорство и изграждане 
на съвременна институ-
ционална среда“, цел 2 
„Развитие на институци-
оналния и администра-
тивен капацитет“, мярка 
3 „Укрепване капацитета 
на местната власт“ от Об-
щинския план за разви-
тие на Община Стражица 
за периода 2011-2013 г.
Общата цел на проекта 
е да повиши капацитета 
на служителите от адми-

нистрацията и кметствата 
на Община Стражица. В 
специфичните цели е за-
писано:
повишаване капаците-
та на администрацията 
и кметствата в Община 
Стражица чрез подобря-
ване квалификацията на 
служителите;
повишаване капаците-

та на администрацията 
и кметствата в Община 
Стражица чрез засилване 
на мотивацията;
получаване на ключови 
компетентности от слу-
жителите от администра-
цията и кметствата на 
Община Стражица чрез 
обучение в екипна ефек-
тивност и лична ефектив-

ност.
Обект на обучението ще 
бъдат кмета и зам.-кмето-
вете на общината, кмето-
вете на кметства и кмет-
ски наместници, както и 
служители на общинска-
та администрация. Сред 
основните дейности на 
проукта са обучение за 
професионално развитие 
по теми на Института по 
публична администра-
ция, чуждоезиково обуче-
ние, обучение за работа с 
малограмотни граждани, 
с хора в неравностойно 
положение, в ключови 
компетентности.

Преструктурират 
детските градини 
в общината
Преструктуриране на 
мрежата на обединените 
детски заведения ицело-
дневните детски градини 
в Община Стражица прие 
на сесия Общинският 
съвет. Местните парла-
ментаристи подкрепиха 
предложението на кмета 
инж. Детелина Борисова 
детските заведения да се 
трансформират заради 
понижена посещаемост 
на децата, демографски-
те показатели, както и за-

труднената събираемост 
на таксите. Мерките се 
налагат и за да не се стиг-
не до закриване на едног-
рупните детски градини 
по селата, както и да се 
запази персоналът в тях.
Ще бъдат сформира-
ни четири основни дет-
ски градини ОДЗ”Ангел 
Каралийчев”,ОДЗ “Сава 
Цонев, ЦДГ с.Кесарево и 
ЦДГ с.Камен. Към всяка 
градина  ще бъдат при-
крепени по два филиала.

В началото на месец май 
беше открит завършени-
ят проект по укрепването 
на десния бряг на река 
Стара река в с. Кесарево. 
Проектът е на стойност 
990 168 лв. и включваше 
изграждане на подпорна 

стена с дължина 186 ме-
тра на реката, за да се 
защити откоса на ската 
от ерозионни процеси. 
Изпълнението на проек-
та, освен строителните 
работи по изграждане-
то на подпорната стена, 

включваше и 
с ъ п ъ т с т в а щ и 
дейности. Учас-
тъкът от реката 
е почистен от 
наноси и тиня, 
изсечени са дър-
вета и захрастя-
ване, извърше-
ни са залеси-
телни меропри-
ятия. Домакин 
на събитието 
беше кметът на 
с. Кесарево Ни-
колай Яламов, 
който посрещна 
кмета на Общи-

на Стражица инж. Дете-
лина Борисова, кмета на 
Община Велико Търново 
инж. Даниел Панов, кме-
та на Община Лясковец 
д-р Ивелина Гецова и 
бившия вицепремиер на 
РБ Цветан Цветанов.
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Отчета на кмета
На априлското си заседа-
ние Общинският съвет на 
Стражица прие отчета на 
кмета инж. Детелина Бо-
рисова за изпълнението 
н управленската програ-
ма през миналата година. 
Предлагаме на Вашето 
внимание някои основни 
моменти от този отчет:
Към декември 2012 г. об-
щата стойност на при-
влечените европейски 
средства в Общината 
възлиза на над 4 мили-
она лева. Към настоящия 
момент Община Стражи-
ца управлява над 20 ми-
лиона лева инвестиции. 
Тази сума надхвърля два 
пъти годишния бюджет 
на Общината. Спечеле-
ните средства обезпеча-
ват социалните услуги, 
осигуряват по-качествена 
жизнена среда, частично 
решават проблема с без-
работицата в града и по 
селата, дават заетост на 
местни изпълнители. За-
това един от най-важните 
приоритети е да бъдем 
активни при привличане-

то на европейските сред-
ства. 
Комунално-битови, со-
циални и здравни услу-
ги
За периода декември 
2011-декември 2012 г. 
бяха ремонтирани ин-
фраструктурни обекти в 
населените места, в това 
число: сгради на кмет-
ствата, огради, покриви 
на читалища, учебни и 
детски заведения, църк-
ви, гробищни паркове, 
укрепване на речни бре-
гове, спортни обекти и др. 
Ремонтите се извършиха 
с общински средства, със 
средства от републикан-
ския бюджет и евросред-
ства. Общата сумата въз-
лиза на 1 338 511 лв. При-
оритетно бяха извършени 
ремонти в Медицинския 
център в Стражица, който 
беше обезпечен с гориво 
за отопление на пациен-
тите в кабинетите и ча-
калните. Бяха подменени 
120 осветителни тела по 
селата с енергоспестява-
щи лампи. Също така бе 

възстановена и поднове-
на 4 км електропровод-
на мрежа на общинската 
територията на стойност 
9481 лв.
Образователна инфра-
структура
Разходваните средства 
само за една година в об-
щината за образователна 
инфраструктура са над 
600 хиляди лева. С тези 
средства са ремонтира-
ни две детски градини – 
с.Бряговица и с.Асеново. 
Успешно бе извършено 
сливането на двете учеб-
ни заведения в село Ка-
мен, като педагогически-
ят персонал и учениците 
започнаха новата учебна 
година в СОУ „Климент 
Охридски” безпроблемно. 
Спорт
През 2012 г. беше съз-
даден Обществен съвет 
по спорта, в който вли-
зат представители на 
Общинския съвет и на 
бизнеса, който ще бъде 
оперативно звено за раз-
виването на спортните 
дейности и туризма в Об-

щината. Сложено бе на-
чалото на спортния тур-
нир „За купата на кмета”, 
чието пролетно футболно 
издание предизвика го-
лям интерес. Специално 
внимание се обръща и 
на хандбалния клуб в об-
щината. Продължен бе и 
традиционният Коледния 
футболен турнир в края 
на годината. 
Културен живот
Първото издание на фес-
тивала „Житената питка”, 
който освен празнична 
и развлекателна част, 
включваше и сериозни 
дискусии на зърнопроиз-
водители, хлебопроизво-
дители и представители 
на бранша, премина при 
голям успех. Имаме амби-
цията този празник да се 
превърне от регионално 
към национално културно 
и обществено събитие.
Доразвихме и обогатихме 
отбелязването на „Кара-
лийчевите дни”, които 
са една от емблемите на 
Стражица. С нови иници-
ативи се обогати и праз-

ничната програма по слу-
чай 15 август – Празник 
на град Стражица. При 
висок интерес премина 
първото издание на кон-
курса „Мини-мис и мини-
мистър Стражица”. 
Общинският екип подпо-
мага и гостува на отбе-
лязването на различни 
местни празници и ри-
туали, на честването на 
традиционни християн-
ски и народни празници 
в града и по селата като: 
Коледа, Лазаруване, Бла-
говещение, Богоявление, 
Цветница, Трифон Заре-
зан, Великден, Еньовден, 
Илинден и др. 
През изминалата година 
макар и със скромни сред-
ства, успяхме да освежим 
и частично да ремонти-
раме зимното и лятното 
кино в града, за да може 
да ползваме тези бази за 
различни културни меро-
приятия. Обновена бе и 
художествената експози-
ция в Градската галерия.

Стражица се включи в националната 
кампания „Месец на Европа”

С голям концерт и излож-
ба на детски художест-
вени творби читалище „ 
Развитие 1895” в Стра-

По повод 120-годиш-
нината от рождението 
на Елисавета Багряна 
млади творци от лите-
ратурен клуб „Ангел Ка-

ралийчев” в Стражица 
си дадоха среща в една 
от залите на Общинския 
детски комплекс. С мул-
тимедийна презентация 
за живота и богатото ли-
тературно наследство на 
именитата наша поетеса 
и преводачка и с чете-
не на нейни стихотворе-
ния учениците и техните 
учителки се докоснаха 
до богатия емоционален 
свят на Багряна. Млади 
творци прочетоха и свои 
стихове, получили отли-
чия на различни нацио-
нални конкурси за учени-
ческо творчество.

жица се включи в нацио-
налната кампания „Месец 
на Европа” на 9 май. Кон-
цертът бе организиран в 

Зимното кино. Във фоайе-
то на киното бе изложена 
експозиция с произведе-
ния на деца от кръжока по 
изобразително изкуство 
към Общинския детски 
комплекс. Изложбата бе 
под надслов „Аз пътувам 
из Европа” и представи 
макети на емблематични 
за Европа културно-исто-
рически обекти и рисунки 
с пейзажи от европейски 
столици. 
Възпитаниците на Вален-
тина Стойнева представи-
ха със средствата на при-
ложното и изящното изку-
ство Айфеловата кула в 
Париж, наклонената кула 
в Пиза, Италия, Парте-
нона в Гърция, моста на 
Тауър в Лондон, римския 
Колизеум. В 16:00 часа 
самодейци, пенсионе-
ри, ученици, общинари и 
граждани напълниха са-
лона на читалището. Пре-
ди това те проявиха инте-
рес към щанда на ЕС, на 
който бяха изложени ин-
формационни материали, 
осигурени от Областния 
информационен център. 

Материалите включваха 
информация за бюджета 
на ЕС за 2013 г., за един-
ната европейска валута и 
валутния съюз, за кохези-
онната политика на ЕС, 
за структурите и служби-
те за съдействие в Общ-
ността и др. 
С музикална разходка из 
Европа започна концер-
тът на самодейните ко-
лективи към читалището. 
Дамска вокална форма-

ция представи популярни 
песни от Италия, Испа-
ния, Германия, Велико-
британия на различни 
езици. Солист на форма-
цията бе Атанас Дончев, 
който създаде с изпълне-
нията си много настрое-
ние у публиката. Много 
емоции и аплодисмен-
ти събра и самодейната 
женска фолклорна група 
с изпълненията на обича-
ни народни песни.
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Завърши второто издание 
на хандбалния турнир 
„Купата на кмета“

Във второто издание на 
спортния турнир взеха 
участие 11 отбора – 6 
мъжки и 5 женски. Учас-
тниците наброяваха 132-
ма от които 72 мъже и 60 
жени. Надпреварата за-
почна на 15 април, а фи-
налните срещи се изигра-
ха на 29 април в спортна 
зала на Стражица. 
В оспорвана среща между 
женските отбори на Поде-

ление 28130 и на ГЕРБ се 
стигна до равен резултат 
22:22 в крайната 40–а ми-
нута. В последните секун-
ди Петя Кръстева отбеля-
за дузпа в полза на По-
деление 28130. Борбата 
за шампион на женските 
състави се реши с двубой 
на дузпи по пет за всеки 
отбор. Поделението бе 
с по-точни попадения и 
грабна Купата на кмета в 

хандбалния турнир. 
Финалната среща между 
мъжките състави се игра 
от СЕН ТРОПЕ и Широко-
комбинативните. Двубо-
ят между двата тима бе 
оспорвана през цялото 
време. Ширококомбина-
тивните изграждаха так-
тиката и комбини между 
състезателите, което ги 
отведе на първо място с 
резултат 23:18 
Първите два отбора при 
мъжете и жените полу-
чиха купа, медали и при-
зове, на почетното трето 
място при мъжете дос-
тигна отбора на Община 
Стражица, а при жените 
– “Bad girls”. Двата отбора 
получиха почетния пла-
кет на името на покойния 
спортен деятел Добри До-
брев, допринесъл за раз-
витието на хандбалния 
спорт в Община Стражи-
ца.

Нашите деца – нашите цветя

В навечерието на големия 
пролетен християнски 
празник Цветница в село 
Асеново се събра пъстро 

множество от детските 
градини в цялата общи-
на на първия по рода си 
фестивал на цветята под 

наслов „Нашите деца – 
нашите цветя”. Двоен 
беше празникът за дома-
кините от ЦДГ „Детелин-

ка” в селото. След като 
сградата беше основно 
обновена със средства по 
проект от програма „Кра-

сива България” в края на 
миналата година, сега 
детската градина имаше 
и своя първи имен ден. 
Именуването на детската 
градина стана с решение 
на Общинския съвет след 
предложение на колекти-
ва на градината.
Йеромонах Димитрий от 
Стражица отслужи во-
досвет за здраве и благо-
получие на участниците 
във фестивала, освети 
сградата и поръси мно-
жеството. Със специални 
програми в Асеново гос-
туваха деца и учителки 
от Стражица, Кесарево, 
Камен и Виноград, а на 
площадката се развихри-
ха цветни феерични кар-
тини. Много танцуващи 
цветя и слънца създадо-
ха невиждано от десети-
летия празнично настро-
ение в Асеново. Песните 
и танците на гостите бяха 
специален поздрав за 
асеновските деца, за тех-
ните родители и за екипа 
на детската градина.


