Каралийчевите
дни –
на 4 стр.
Брой 17, май 2013 г.

Разпространява се безплатно.

Издава Община Стражица

Печат: Дуо - В

Стратегия за управление на
общинската собственост 2013-2015 г.
Общинският
съвет
в
Стражица прие Стратегия за управление на общинската собственост за
периода 2013-2015 г. Конституцията на Република
България дава статут на
юридическо лице на българската община с всички
произтичащи от този факт
последици. Сред тях е и
правото на общините да
притежават своя собственост с цел постигане на
тяхната икономическа са-

мостоятелност. Правото
на собственост на всяка
община й осигурява възможността да съставя
самостоятелен бюджет, в
който важно перо са приходите от управление на
общинското имущество,
както и възможността
да извършва стопанска
дейност. В условията на
финансова
децентрализация на общините
нарасва значението на
неданъчните
приходи,

голяма част от които се
формират въз основа на
упражняване на правото на собственост на общината. Ефективното и
планирано управление е
предпоставка за успешното реализиране политиката на общината във
всички сфери. Общинската собственост е постоянен, автономен източник
на приходи за общинския
бюджет и обезпечава финансирането на голяма

част от общинските дейности.
Основни цели на стратегията
Създаване на условия за
устойчиво и ефективно
управление на общинската собственост
Мерките за постигане на
тази цел включват:
• Разработване и приемане от Общински съветСтражица ежегодно на
Програма за управление
и разпореждане с общин-

ска собственост
• Максимална идентификация и актуване на
обектите общинска собственост и продължаване
на действията за придобиване на имоти, в т.ч. и
от държавата.
• Утвърждаване публично оповестения конкурс
и публично оповестения
търг с конкретно поети
инвестиционни ангажи

Учители и ученици от
Полша, Румъния, Турция,
Норвегия и Германия
бяха на посещение в СОУ
„Ангел Каралийчев”-Стражица. Те са партньори
на местната гимназия по
проекта „Осъзнали кул-

турните си корени, градим многоцветна Европа”
– част от европейската
програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Коменски”. Гостите
участваха в прояви заедно с децата и педагозите

от стражишкото училище,
сред които изготвяне на
изделия от рециклирани
материали. Представителите на петте държави
разгледаха и най-интересните културни забележителности във Велико

Търново, Русе и „Етъра” в
Габрово. В етнографския
комплекс чуждестранните ученици представиха
свои традиционни танци и
обичаи, опознаването на
които е част от проекта. В
последния ден на визита-

та гостите взеха участие и
в урок по история, в който
показаха какво са научили за България по време
на престоя си.

В Стражица пристигнаха
осемте най-добри отбора
от България в четирите
зонални групи. Класираните във финалите бяха:
ХК „Етър’64”-Велико Търново, ХК „Панагюрище”Панагюрище, СКХ „Васил Левски”-Нови пазар,
ХК
„Левски”-Стражица,
СКХ
„Русе”-Русе,
ХК
„Белене”-Белене,
ХК

„Владислав”–с. Джулюница и ХК „Бъки”–Габрово.
Съдии на срещите бяха
дългогодишни деятели с
международен авторитет
Галин Караджов, Светослав Петров, Пламен Павлов, Васил Лампаров,
делегат на първенството
Милен Белев. От страна
на домакините основни
организтори бяха Иляна
Петрова и Боянка Николова.
След поредица от оспорвани срещи в двете групи
на първенството на финала се срещнаха двата
най-добри отбора от Панагюрище и Стражица.
Двубоят премина в оспорвана надпревара, като в
първото полувреме двата
отбора играха гол за гол
с 7:7. Във второто полувреме стражичани смениха тактиката и това се

усети още в 10-тата минута, когато напреднаха с 5
гола. До края на срещата
левскарките не позволиха разликата в головете да падне под четири.
Крайният резултат 18:14
в полза на стражишките
девойки ги направи републикански шампиони по
хандбал за момичета във
възрастова група 13 години. На финалната среща
да подкрепят стражишките момичета дойдоха
кметът на общината инж.
Детелина Борисова, заместниците й инж. Йордан Димитров и Стефан
Иванов, председателят
на Общинския съвет инж.
Илиян Маринов и неговия
заместник д-р Емилия Георгиева, директорът на
дирекция „Хуманитарни
дейности” Дилян Братованов, като те взеха учас-

тие и в награждаването.
Състезателките получиха
и индивидуални награди.
Мадлен Тодорова бе призирана като най-добър
ляв гард и голмайстор на
първенството, Иванела
Димитрова получи награда за най-полезен играч
на първенството, а Александрина Нейкова – за
най-добър вратар на първенството.
Гости на първенството
бяха Симеон Съев, член
на Управителния съвет
на Българската федерация по хандбал и главен
секретар на зона „Мизия”,
Георги Атанасов, член на
УС на БФХ и президент на
ХК „Панагюрище”, Христо
Коев, дългогодишен деятел на хандбал в България и междунарен съдия
и Кирил Грозданов, дългогодешен деятел и доайен в зона Мизия.

Продължава на 3 стр.

Гости от пет държави посетиха
гимназията в Стражица

Девойките от Стражица станаха
републикански шампиони по хандбал

От 31 май до 2 юни Стражица домакинства на финалите на държавното
първенство по хандбал
за момичета във възрастова категория 13 години.
Хандбален клуб „Левски
1920”-Стражица
даде
всичко от себе си за перфектната
организация
по посрещането на 90
деца, треньори и съдии.
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Стратегия за развитие на
социалните услуги в Община
Стражица 2011-2015 г.
Настоящата стратегия за
развитие на социалните
услуги в община Стражица за периода 2011-2015
година е стартов етап за
постигане на следната визия: В Община Стражица
да се развиват и предоставят социални услуги основно в семейна и близка
до семейната среда от
институции и организации, работещи в мрежа,
с качество и обхват, задоволяващи в максимална степен потребностите
на всички рискови групи.
Така формулираната визия ясно очертава амбициите на всички заинтересовани страни, участвали
в процеса на общинско
планиране, да се работи
в партньорство и с непрекъснат фокус върху проблемите на нашите съграждани в нужда, независимо от местоживеене,
социален, демографски и
друг статус.
Водещи в дейностите по
реализацията на настоящата стратегия ще са

следните основни ценности:
• повишаване
качеството на живот на всички
хора в риск на територията на Община Стражица;
• зачитане на човешките
права и достойнството на
отделната личност;
• недискриминация, обществена солидарност и
толерантност към всички
социални групи;
• съответствие на социалните услуги с националното законодателство
и международно признатите норми и стандарти;
• при планиране и предоставяне на социални
услуги, водещи са потребностите и интересите на
хората в риск;
• семейната среда е основен ресурс за преодоляване на социалното
изключване и за развитие
на потенциала на всеки
индивид;
• грижата да се предоставя преимуществено в
общността, а не в институции;

• услугите трябва да са
насочени както към превенция, така и за социално включване и деинституционализация.
В процеса на работа всички представители на институции и организации,
включени в изпълнение
на настоящата стратегия,
ще съблюдават и следните основни принципи:
Равен достъп за всички
потребители на социални
услуги и толерантност в
общуването с всеки нуждаещ се без значение на
етническа
принадлежност, пол, увреждане,
възраст, социално положение; недискриминация,
обществена солидарност
и толерантност към всички социални групи.
Направления и приоритети на общинската стратегия:
Превенция за деца и семейства в риск – Това са
широк кръг от услуги в
общността за деца и семейства в риск, насочени
към превенция на риско-

вите фактори за развитието на децата и уязвимостта на семействата,
превенция на изоставянето и настаняването на
деца в специализирани
институции; развитие на
приемна грижа и осиновяване; работа с деца с
поведенчески проблеми,
асоциалното поведение и
насилие; закрила на деца,
жертви на насилие, малтретиране и неглижиране; съдействие на деца,
отпаднали или в риск.
Цел: Да се подобри грижата за децата в семейството, като се предотврати
появата и развитието на
рискови фактори по отношение на децата и се
постигне максимално намаляване на броя на децата, отглеждани в специализираните институции
Социално включване на
общности в неравностойно положение и уязвими
групи – Като процес социалното включване означава създаването на
условия за равнопоставе-

ност и равни възможности
пред уязвимите групи от
хора в различни сфери
на обществения живот,
които да осигурят и улеснят тяхното пълноценно
участие в зависимост от
техните желания и избор.
Стратегията ще допринесе за създаването на добър модел на подкрепа
за пълнолетните лица в
неравностойно социално
положение, чрез осигуряване на достъп до качествени социални услуги в
общността, така че нуждаещите се да не са принудени да напускат своя
собствен дом и общност,
а да подобрят достъпа си
до здравни услуги и образование, да получат шанс
за интегриране на пазара
на труда.
Цел: Да се създадат условия за социално включване/интегриране на максимален брой хора в неравностойно положение и
уязвими групи

Правителството предостави на Община Стражица държавни имоти за
реализиране на социални дейности от местен
характер. На заседанието
си от 15 май министрите
взеха решение общината
да получи безвъзмездно 17 помещения, които
вече сне са необходими
на Националната агенция по приходите. Те се

намират в четириетажна
административно-стопанска сграда на ул. „Михаил
Друмев” № 10. Общината
има намерение да ремонтира цялата сграда като
част от проекта за подобряване облика на града.
Преди няколко мандата
тази сграда е била общинска, но е дадена на
държавата, за да приеме
данъчната служба. След

това данъчните, събиращи местните налози,
бяха прехвърлени към
общините и помещенията останаха пусти, обясни кметът на Стражица
инж. Детелина Борисова.
„Сега в тази сграда сме
настанили Бюрото по труда, общинската служба по
земеделие. Тя ни е нужна
и за други общински ведомства”, коментира инж.

Борисова и още: „По проекта ни за местна инициативна група с Лясковец
ще ремонтираме сградата, която се нуждае от
смяна на дограмите, покрива и санитарните възли и изолация. Условие
за проекта ни пред Държавен фонд „Земеделие”
е сградата да е общинска
собственост”.

„Ангел
Каралийчев“–
Стражица,
преминават
следните детски градини:
ЦДГ–Царски извор – 1
група, ЦДГ– Бряговица –
1 група.
• Във филиали на ОДЗ
„Сава
Цонев“–Стражица, преминават следните
детски градини: ЦДГ–Асе-

ново – 2 групи, ЦДГ–Сушица – 1 група.
• Във филиали на ЦДГ
„Гинка Маркова“–Камен,
преминават следните детски градини: ЦДГ–Лозен
– 1 група, ЦДГ–Виноград
– 2 групи.
• Във филиали на ЦДГ
„Калинка“–Кесарево, пре-

минават следните детски
градини: ЦДГ–Благоево –
1 група, ЦДГ–Владислав
– 1 група.
Както писа в априлския си
брой „Вестник за Община
Стражица”, преструктурирането се налага заради
понижена посещаемост

на децата, демографските показатели, както и затруднената събираемост
на таксите. Мерките се
налагат и за да не се стигне до закриване на едногрупните детски градини
по селата, както и да се
запази персоналът в тях.
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Община Стражица си връща сграда

Обнародвано е преструктурирането
на детските градини
В брой 47 на „Държавен
вестник” от 28 май беше
обнародвано решението на Общинския съвет в
Стражица за преструктуриране на детските градини в общината. От 1 юни
се предприемат следните
мерки:
• Във филиали на ОДЗ
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Стратегия за управление на
общинската собственост 2013-2015 г.

Продължава от 1 стр.

менти като основна формата при разпореждането
с общинска собственост.
• Отдаване под наем и
извършване на разпоредителни сделки с неефективната и ненужната общинска собственост.
• Подобряване състоянието на общинската
собственост в сферата
на техническата, образователната, социалната и
културната инфраструктури чрез разработване
на проектни предложения
за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ от фондове на ЕС.
• Осъществяване на текущ контрол по изпълнение на задълженията по
концесионни
договори,
договори за продажба
със задължения от проведени конкурси и договори
за наем.
Стимулиране на инвестиционната активност и
осигуряване на прозрачност при управление на
общинската собственост
Мерките за постигане на
тази цел включват:
• Обявяване в официалния сайт на Община
Стражица на свободните
обекти, сгради и терени,
процедури по публични
търгове и публично оповестени конкурси.
• Създаване и поддържане в актуално състояПродължава от 2 стр.
Деинституционализация
на деца – От решаващо
значение за реформата
в социалната политика е
процесът на деинституционализация т.е. създаване на условия за живот
на хората от уязвимите
групи в тяхната нормална среда в обществото,
а не за тяхното отделяне
и социална, културна и
образователна изолация
в институции. Деинституционализацията на грижите за деца ще донесе
коренната промяна в социалните услуги в Община Стражица, закриване
и трансформиране на
специализираните институции за деца в рамките
на стратегията. Деинсти-

ние на публичен електронен регистър на общинската собственост.
• Проектиране и изграждане на нова довеждаща
техническа инфраструктура към терени, предназначени за производствени, складови или обслужващи дейности.
Разработване програма
за изграждане и управлението на общинския жилищен фонд
Мерките за постигане на
тази цел включват:
• Определяне на терени
с цел учредени права на
строеж на инвеститори
срещу обезщетение за
общината – готови жилища.
• Осъществяване на обществен контрол по настаняването в общински
жилища.
• Ефективно управление на общинските жилища като основа за решаване социалните проблеми на гражданите с ниски
доходи.
• Устойчиво управление
на земеделските земи и
горите от общинския и
остатъчния поземлен и
горски фонд и стимулиране на инвестиционната
активност
Мерките за постигане на
тази цел включват:
• Предоставяне
под
наем на обработваеми
земеделски земи, мери и
пасища в съответствие с
туционализацията ще се
осъществява чрез развитието на максимално
широка мрежа от услуги с
цел извеждане на децата
от специализираните институции, превенция на
изоставянето и подкрепа
за семействата в риск за
подобряване на грижата
за децата в семейството.
Цел: Да се създадат условия за развитие на социални услуги в общността,
които да „затворят" входа
към
специализираните
институции и услуги от
резидентен тип, което да
доведе до трансформиране и закриване на институциите за деца
Развитие на услуги в общността за възрастни хора
– Приоритет в планирането на грижите за стари

разпоредбите на ЗСПЗЗ.
• Контрол по изпълнението на задълженията
по сключени договори за
наем и аренда за земеделска земя общинска
собственост.
• Увеличаване на площите на трайните насаждения върху общински
земеделски земи.
• Добив на дървесина за
местното население и за
заведенията на общинска
бюджетна издръжка.
Основни приоритети в

работата на общинската
администрация по придобиване, управление и
разпореждане с общинска собственост са:
• Развитие на конкурентноспособна общинска икономика, основана
на знанието и иновациите.
• Доизграждане и модернизиране на инфраструктурата.
• Увеличаване на общинската
собственост
чрез придобиване на нова

собственост.
• Ефективност в управлението и разпореждането с общинско имущество с цел увеличаване
на собствените приходи
на общината.
• Привличане максимални средства от държавата
и европейските фондове
за реконструкция и модернизация на общинската собственост в сферата
на инфраструктура, образование, здравеопазване,
социални дейности и др.

На 13 май в стажишкото
село Асеново беше открит нов пенсионерски
клуб, наречен "Люляци".
На освещаването присъстваха кмета на Община Стражица инж. Де-

телина Борисова, както и
заместниците ю Стефан
Иванов и инж. Йордан
Димитров. Лентата прерязаха инж. Борисова и
кметът на селото Никола
Павлов.
Пенсионерски

клуб "Люляци" има 47
членове и в него ще се
развиват художествена
самодейност и занимания по интереси.

хора са услугите в общността, които им предоставят подкрепа на място
и в домашна среда. Този
подход осигурява по-дълготрайни възможности за
старите хора да живеят
в своя дом и да избягнат
или поне да „отдалечат"
във времето необходимостта от резидентна
грижа. Чрез услугите
предоставяни от Домашен социален патронаж
се предвижда да бъдат
задоволени нуждите на
по-голям брой възрастни
хора при доставяне на
храна и други услуги. Поспециално внимание ще
се обърне и на доказващи
своята ефективност мобилни услуги за обхващане на малките изолирани
населени места в община

Стражица; домашен помощник, социален асистент, личен асистент.
Цел: Да се развие широка мрежа от услуги в общността за осигуряване
на условия за спокоен и
достоен живот на старите
хора в семейна среда в
Община Стражица
Предоставяне на грижи
и услуги за хора с трайни увреждания в Община
Стражица – Приоритет в
планирането на грижите
и услугите за хора с трайни увреждания са свързани с рехабилитацията и
интеграцията на лицата
с увреждания. Предоставяне на социални услуги
в общността като социален асистент, домашен
помощник и личен асистент, които осигуряват

подкрепа на потребителя
при задоволяване на ежедневните
потребности.
При невъзможност да се
справят сами, лицата с
трайни увреждания могат
да ползват услугата Защитено жилище.
Цел: Да се осигурят условия за пълноценен и
достоен живот на хората
с увреждания в семейна
среда чрез разкриване на
услуги в общността за социална интеграция и рехабилитация.
В следващия брой на
„Вестник за Община Стражица” очаквайте представяне на планираните дейности според Стратегията
за развитие на социалните услуги в общината.
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За първа година
Каралийчеви дни и в селата
За пръв път традиционните Каралийчеви дни
се проведоха не само в
Стражица, но и в селата
на общината. Организаторите от общината решиха да направят съпричастни към празника
на популярния детски
писател, родом от Стражица, образователните
институции и населението в част от селата в
Стражишко. Културният
форум се проведе от 15

На 15 май в градския киносалон се проведе мини-феста „Аз пея и танцувам”. В празника се
включиха танцови и певчески състави от общо
девет училища и детски

За втора година в рамките на Каралийчевите
дни се организира драматизация по приказка
на популярния детски
писател. В инициативата се включиха ученици
и деца от шест училища
и детски градини. Възпитаниците на СОУ „Климент Охридски” в Камен
представиха приказката
„Глупавият Шишо”, на-

до 30 май и включваше
Фестивал „Аз пея и танцувам”, Драматизации на
приказки по Каралийчев,
Детски карнавал „Приказният свят на Ангел
Каралийчев", преглед на
художествената
самодейност. В честванията
попадна и отбелязването
на Деня на българската
просвета и култура и на
славянската писменост
24 май.

Карнавално шествие се
проведе в с. Виноград,
като участие взеха деца
от детската градина и от

градини от общината.
Едни от най-аплодираните в препълнената
зала бяха учениците от
ОУ „Николай Райнов” от
с. Асеново с танцовата
композиция „Сияние”.

чалното училище в Сушица – „Майчина сълза”,
основното училище във
Виноград – „Най-малкото пате”, а СОУ „Ангел
Каралийчев”-Стражица
– „Три умни глави”. Малчуганите от ОДЗ „Ангел
Каралийчев” се подготвиха с драматизация на
приказката
„Житената
питка”, а от ОДЗ„Сава
Цонев” – на „Топлата ръкавичка”.

началното училище. Те
демонстрираха
своите
таланти пред жителите на
селото.

Близо 250 герои от
приказки дефилираха
в оригинални костюми
в центъра на Стражица. Сред приказните
герои бяха Тошко Африкански, тримата братя и златната ябълка,
Ането, Житената питка и др. Карнавалът
откри с приветствие
кмета на града инж.
Детелина Борисова, а
на събитието се стекоха множество жители
на общината.

На 22 май Асеново се
превърна в сцена за
каралийчевите
герои.
Участниците от ЦДГ „Детелинка” и от ОУ „Николай Райнов” представиха празнична програма
в двора на училището,
а след това се включиха
в карнавално шествие.
На 27 май пък светът на
Ангел Каралийчев оживя

в с. Сушица с активното
участие на учениците от
началното училище.
В Деня на славянската писменост и култура бяха наградени още
девет малки таланти от
Стражица, които са победители в общинския
конкурс за детска рисунка „Приказният свят на
Каралийчев”.

Десетокласничката Мария Стефанова от СОУ
„Ангел
Каралийчев”Стражица е тазгодишния
носител на Каралийчевата награда в града. Тя е
излъчена с решение на
Общинския съвет в Стражица. Мария Стефанова спечели първо място
в националния конкурс,
посветен на творчеството на Ангел Каралийчев
„Моите детски мечти”, със
своя прозаична творба в
категорията „Литературно
творчество”. Десетокласничката получи Каралийчевата награда лично от
кмета на града инж. Детелина Борисова по време на тържествата на 24
май.

В навечерието на „Каралийчеви дни – 2013”
в Стражица дойде новината за поредното отлично представяне на
младите
литературни
творци в националния
конкурс
„Вълшебният
свят на Ангел Каралийчев”, организиран от
Министерството на образованието, младежта
и науката и Националния дворец на децата.
В конкурса за написване
на приказка, разказ, есе
и стихотворение по мотиви от творчеството на
сладкодумния писател

на първо място за проза
във втора възрастова група е Анджела Наку, на 12
г., за приказките „Есенен
бал” и „Вълшебните билки”, а на второ – Велислава Боянова, на 13 г., за
есето „Вълшебният свят
на Ангел Каралийчев”.
Двете момичета са представителки на литературен клуб „Пегас(чета)”
при Общинския детски
комплекс. В трета възрастова група първото място
за поезия е присъдено на
Мария Стефанова, на 16
г., от СОУ „Ангел Каралийчев” за стихотворението

„Ангелска светлина”. На
трето място в тази група
е Ралица Радева, на 17 г.,
от „Пегас(чета)”, за стихотворението „Вълшебнико”. Мария Стефанова
печели и в направление
проза първото място за
приказката „Най-голямото богатство”. С поощрение е отличена Михаела Кожухарова от СОУ
„Ангел Каралийчев” за
стихотворението „Колко малко ни трябва”. На
Ралица Радева е присъдена и специалната награда на Националния
дворец на децата.

