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Приключи проектът по
укрепване бреговете
на Голяма река

Реализацията на проект
„Изпълнение на дейности
по укрепване на речните
брегове и дъно на р. Голяма река в регулацията
на Стражица и дейности
по укрепване на речните брегове и дъно на дерето в Горски Сеновец”
приключи. От 7 ноември
и двата обекта имат Акт
16, с който се въвеждат
в експлоатация. Това съ-

общи кметът на Община
Стражица инж. Детелина
Борисова.
Проектът продължи 22
месеца и се финансира по
Оперативна програма „Регионално развитие”. Той
е на стойност 1 049 926
лв., като общинското съфинансиране възлиза на
52 496,35 лева. С тези
средства, освен строително-ремонтните дейности,

бяха осъществени още
проектантските дейности,
строителният надзор и
управлението на проекта. С 810 031 лева бяха
укрепени и облицовани
със стоманено- бетонна
облицовка 654 метра от
бреговете и коритото на
Голяма река, която преминава през централната
част на Стражица.
Изпълнителите срещнаха

доста трудности, коментира инж. Станислав Статев, ръководител на проекта. Първо е трябвало
да се изрине дебел слой
тиня, да се насипе трошен камък и след това да
се положи облицовката.
Неколкократните изпускания на яз. „Ястребино”,
който се влива в Голяма
река, също са създали допълнителни затруднения,
тъй като са отнасяли диги
и кофраж. Но упоритостта
на изпълнителя е довела
до желания резултат и в
крайна сметка обектът бе
завършен окончателно на
10 септември.
Укрепването на бреговете и дъното на дерето в
с. Горски Сеновец струва
177 436 лв. Строителноремонтните дейности са
обхванали 512 критични
метра от дерето, в което
се изпускат преливниците на три микроязовира и
една чешма. Двата моста
над дерето също са ре-

монтирани.
Разписването на проекта
бе наложително за извършването на превенция на двата обекта. През
2010 г. язовир Ташлъ дере
край Горски Сеновец преля в резултат на обилни
валежи и селото бе под
заплаха от наводнение.
Изпускането на яз. „Ястребино” също често довежда до по-високи води
в Голяма река и това създава риск за града, обясни
инж. Борисова. Последното по-сериозно преливане
на реката извън коритото
беше през 2005 г., когато
се наводниха множество
мазета и приземни етажи
на къщи в града и водата
стигна до градския парк.
Проектант на обектите е фирма „Роса” ООД,
В. Търново, а изпълнител - „Водстрой ВТ”АД.
Строителният надзор на
обектите бе осъществен
от „Елатив Техноинвест”
ООД, София.

Коледа иде!
Репортаж от посрещането на Дядо Коледа в Стражица – на 4 стр.
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Община Стражица се подготвя
за предстоящия зимен сезон
До 25 ноември кметовете
и кметските наместници
на населените места от
Община Стражица бяха
длъжни да сключат договори за снегопочистването за предстоящия зимен
сезон.
Фирмата-изпълнител, която обслужва
общината съгласно десетгодишен договор, сключен през 2010 г., е осигурила три трактора Т-150,
два трактора ТК-80, два
песъкара, един ЗИЛ 131
и по един трактор модел „Кейс” и модел „Булгар” за почистването на
четвъртокласната пътна
мрежа. За опесъчаването
на цялата общинска пътна мрежа до момента са
осигурени 80 т. пясък и 20
тона сол.
От ноември стартира разпределянето на 15 тона
пясък по стръмните участъци на пътищата. За оптимална организация по
почистването на улици,
тротоари и площадки в

града и по селата са наети 74 човека по програмата за временна заетост.
За цялата община техниката, която е предвидена,
възлиза на 15 трактора
ТК-80, роторен снегорин,
фадрома,
собственост
на ОП „Странични дейности”, и УАЗ с висока
проходимост, собственост
на общината.
Почистването и поддържането на републиканската пътна мрежа, която
преминава през територията на Община Стражица, се извършва от
„Пътни строежи”-Велико
Търново съгласно сключен договор.
Екипи на „Енергоразпределе-ние”-Стражица вече
са извършили профилактични прегледи на кабелната преносна мрежа в
града и по селата. Там,
където се е наложило,
са изрязани клоните на
дърветата, опиращи и
застрашаващи
целост-

та на електропроводите
при натрупване на сняг.
Периодичната подмяна
на водопроводните тръби, почистените подходи
към водните резервоари
и на противопожарните
хидранти, са част от мерките, които бяха взети за
нормално водоснабдяване през зимния сезон. Извършена е организация и
за снабдяване населението с хранителни продукти и стоки от първа необходимост. Осигурена е
възможност на специализираните служби „Пожарна безопасност и защита
на населението” и ЦСМП
за нормално изпълнение
на дейността им при тежки зимни условия, като за
целта службите са включени в списъка за приоритетното снегопочистване. За извършване на
успешно пожарогасене и
оказване на спешна медицинска помощ екипите
ще бъдат подпомагани

с тежка техника при необходимост.
Общината
Стражица е осигурила
твърдо и течно гориво за
отоплителния сезон 20132014 г. в учебните и детските заведения и социалните домове. 8 детски
градини в града и селата
са обезпечени с дърва,
двете детски заведения в
града, както и в с. Царски
извор – с нафта. Учебните
и социалните заведения
също са заредени с нафта. Общината е заложила
в бюджета си 80 575 лева
за изпълнение на всички
мероприятия, свързани с
осигуряване нормалното

протичане на живота в
града и селата през зимата и още 20 хил. лева
за първоначални разходи
при бедствия и усложнения във връзка с тежките
зимни условия.
Информацията за пътната обстановка и ситуацията по населените места
ще се събира от кметовете им и от служителите в
пътните кантони. Оттам тя
ще се изпраща на оперативния дежурен в Общинския съвет по сигурност,
до кмета на общината
инж. Детелина Борисова
и до Областния съвет по
сигурността.

15 служители на общинското предприятие
„Странични дейности” в
Стражица са се записали за доброволци, съобщи пред регионалното
издание „Борба” новият
началник на местната
пожарна Николай Александров. Те ще помагат

при бедствия и аварии,
но все още се чака нова
база за финансиране на
доброволческите отряди. За щастие от началото на годината в общината няма сериозни произшествия. Регистрираните са 87 , като от тях 80
са пожари.

Славни страници има в
летописа на много селища от Община Стражица,
свързани с развитието на
традиционната музикална култура. Поради демографски и икономически
проблеми през последните две десетилетия затвориха врати завинаги
няколко училища. На читалищата и клубовете на
пенсионера днес се пада
голямата отговорност не
само да съхранят, но и
чрез децата и внуците да
предадат на всички следващи поколения ценители на традиционната култура на родния край не
само материалното, но и
културното наследство,
завещано от създателите
на родове, на фамилии и
цели селища.
В тази връзка е и поредният разработен проект,
депозиран пред Сдружение МИГ „Лясковец –
Стражица” по мярка 323
Б, с който се цели не само
опазването, но и възстановяване на културното

наследство в селищата.
Проектът предвижда проучване и събиране на информация и материали
за дейността и музикалните дейци на съществувалите в селищата от
общината народни и духови оркестри. Проучването на характерни песни
и мелодии за района и
създаването на условия
за продължаване на тази
десетилетна традиция е
сериозно предизвикателство за учители и деца,
които работят в школите и групите на Общинския детски комплекс и
училищата. По проекта в
детския комплекс трябва
да се създаде школа по
народни и духови инструменти. Детски мажоретен
състав ще се сформира с
цел да се привлекат повече деца и да се приобщят
към идеята на проекта.
Целевата група са деца
и младежи от общината,
а преди старта на този
нужен проект е ясно, че
освен деца от СОУ „Ангел

Каралийчев” ще има масово участие на децата от
селата Камен, Виноград,
Кесарево и Асеново, където са родени и израснали много музикални
дейци, изявени по-късно
във фолклорни състави
и ансамбли във Велико
Търново, Горна Оряховица, Русе, Плевен и други.
Техните синове и дъщери

днес пазят не само свиден
спомен, но и богатството,
събирано в духовната съкровищница на рода.
Ентусиастите, които ще
работят по новия проект,
ще разчитат на финансова помощ от 35 865 лв.,
с които се предвижда купуването на духови и народни инструменти, озвучителна техника, костюми

за мажоретния състав
и
инструменталистите.
Още преди старта на проект „Музиката на родния
край” в общината много
деца и родители вече питат за подробностите, за
школите. Поле за изява
ще има за всички, на които е в кръвта магията на
музиката от родния край.

Доайенът на читалищната самодейност в
Стражица Иван Колев и
приятели представиха в
Регионалната библиотека „П. Р. Славейков” пред
земляци, които живеят
във Велико Търново, поетичния рецитал, с който
самородният талант от
Стражица отбеляза своя
80-и рожден ден в началото на октомври. Във
време, когато от ефир и
екран ни заливат с пълна сила новини с отрицателен знак, самодеецът
прави по свой категоричен начин опит да пробуди чувството за принадлежност към родния край

и родното място. Съвременните възможности за
свързване скъсяват пътя
и сближават хората, но
Иван Колев напомня с
творческия си заряд, че
и сърце е нужно. И той за
пореден път поднесе не
само рецитал, но и сърце на почитателите си. В
залата на Регионалната
библиотека от Стражица дойдоха и кметът на
общината инж. Детелина
Борисова, председателят на общинския съвет
Илиян Маринов, а в знак
на признание за апостолското служение на
българското
поетично
слово от ръководството

на библиотеката самодеецът получи колекция
новоиздадени книги на
наши автори.
След като веднъж пое
предизвик ателството
да представи своя рецитал извън Стражица,
Иван Колев има идея да
представи и пред землячеството от Варна
най-доброто от своите
десетилетни поетични
вълнения и от стотиците
сценични изяви. А с дяволита усмивка добавя,
че и на двата достойни
града ще помогне да се
преборят в състезанието за културна столица
през 2019 година.

В Стражица ще възраждат музикалните традиции
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Отчет на кметствата в Община Стражица
Асеново
Извършено е подсушаване
с трошени камъни на улиците „Трета” и „Осма”. На ул.
„Трета” е направен отводнителен канал.
Пътят към мюсюлманския
гробищен парк е насипан с
трошени камъни, възстановена е липсваща ограда.
Поставена е оградна мрежа
на християнския гробищен
парк.
Почистени са дворовете на
параклиса, старата църква
и детската градина.
Тротоарите и бордюрите са
почистени от треви и тревни
отпадъци.
Почистен от дървета и храсти е общинският път с. Асеново – гара Асеново.
Ремонтирани и подменени
са водосточните тръби на
изворна чешма „Коруклука”.
Частично почистен е паркът
в началото на селото.
Почистено е селското дере.
Открит е пенсионерски клуб
„Люляци”.
Балканци
Дейности по благоустрояване – През зимния сезон
пътищата и тротоарите са
почиствани и опесъчавани.
Извършени са допълнителни дейности по благоустрояването на централната част
на селото. Почистен и приведен в добро състояние
е храмът „Св. Св. Кирил и
Методий”. Почистена и отоплена е стая за изчакване
в пощенската служла. Гробищният парк е почистен от
храсти, треви и отпадъци.
Извършен е частичен ремонт на помещение, предназначено за пенсионерски
клуб. Във всички дейности
са подпомогнати клубът,
читалището и храмът. Почистени са селската чешма и Шоевският кладенец.
Извършени са вътрешен и
външен ремонти на кметството. Обновен е паркингът
в центъра на селото. Почистена е част от дере, както и
отводнителни канавки. Отстранени са 3 броя опасни
сгради.
Здравеопазване и социални дейности – Осигурен
е всекидневен достъп до
медицинска консултация с
обособена стая за целта.
Осигурява се доставка на
медикаменти до нуждаещите се.
Работа по проекти – Сключен е проект по програма
МИГ за детска площадка.
Благоево
Осигурена е доставката на
дърва за огрев на населението на селото. В срок приключи и доставката на ваучери за дърва на социално

слабите.
Поддържането на уличната и тротоарната мрежа се
осъществява прилежно от
наетите п програмите за
временна заетост.
Налага се постоянната подмяна на крушките на уличните лампи поради амортизиране на ел. мрежата.
Ремонтирана е главната
улица „Христо Ботев”.
Изградена е нова чешма в
мюсюлманския
гробищен
парк.

Бряговица
През март бяха почистени
основно всички тротоари
и бордюри. Всички бордюри по главните пътища,
ел. стълбовете и дърветата бяха варосани. Изцяло
беше изчистен гробищният
парк.
През април започна дългоочакваният строеж на храм
„Св. Димитър”, който в момента е на етап довършителни работи.
През август изцяло беше
почистена ул. „Единадесета”, а ул. „Седма” беше застлана с фракция.
През октомври беше направено повторно почистване
на тротоарите и бордюрите.
Осигурени са дърва за огрев
на населението, съдейства
се и за доставката на твърдо гориво за социално слабите жители с ваучери.
През 2013 г. кметство с. Бряговица участва във всички културни мероприятия,
организирани от Община
Стражица.
Виноград
Беше почистен гробищният
парк, където се изгради и
чешма.
Изцяло обновен беше покривът на читалището.
Предстои изграждането на
парка в центъра на селото
по проект на МИГ.
Владислав
През годината наетите по
програмите за временна заетост извършваха дейности
по хигиенизация и благоустрояване на селото.
Редовно се почистват всички нерегламентирани сметища, тротоарите и канавките, чешмите, изрязват се
клоните, които затрудняват
движението.
Направен е отводнителен
канал на ул. „Пирин”.
Редовно се косят тревните
площи.
Изкърпена е ул. „Христо Ботев”.
Почистени са храстите по
пътя Благоево-ВладиславБалканци.
Почистени от храсти са
всички дерета и мостове.

Ремонтирани са постройката в гробището и покривът
на кметството.
Осигурено е топло помещение за учениците, чакащи
транспорт до Стражица.

Горски Сеновец
Направен беше ремонт на
предверието на читалището, включващ: шпакловка,
боядисване и поправяне на
пода.
Поправени бяха подът и
седалките в читалищната
зала.
Иззидани бяха прозорците
на старата поща, а цялата
сграда беше измазана.
Направен беше нов цокъл
пред кметството.
Изградена наново беше
сградата в гробищния парк.
Почистено е цялото дере,
минаващо през селото.
Почистени са улиците от
храсти и клони.
Почистен от надвиснали
клони е пътят Горски Сеновец – Царски извор.
Направен е бент на старата
помпена станция с цел задържане на вода и зарибяване.
Кесарево
Извършен е частичен ремонт на настилката на площада на селото.
Извършен е текущ ремонт
на сградата на кметството,
както и на отоплителната й
инсталация. Изградена е и
външна канализация.
В централната част на селото са възстановени пейките
за отдих.
През цялата година се поддържат пешеходните пътеки.
Кметството активно участва
в почистването и поддържането на храм. „Св. Димитър”
и прилежащите му двор и
постройки.
Почистен е отводнителният
канал по ул. „Витоша”.
Наетите по програмите за
временна заетост всекидневно почистват улиците на селото. Почистен е
гробищният парк, паркът
„Кумлука”. Почистени са и
бордюри от кални наноси.
Населението е своевременно снабдено с дърва за
предстоящия зимен сезон.
Любенци
Март и април – почистване
на част от пътя от храсти и
клони.
Май – почистване на двора
на кметството.
Юни – ремонт на водопровод, почистване на селската
чешма.
Юли – почистване на гробищния парк.
Август – почистване на кметството.

Септември – почистване на
част от пътя, ремонт на вратата на читалището.
Октомври – есенно почистване на затревени тротоари и двора на кметството;
ремонт на читалищния покрив.
Мирово
Почистени са клоните, които пречат на видимостта по
пътната мрежа на територията на селото.
Направен е навес и са почистени храстите в гробищния парк.
През лятото за нуждите на
църквата беше организирано бране на липов цвят.
Сформирана е група за реагиране при гасене на горски
и полски пожари.
През учебната година на
учениците се осигурява
отоплено помещение за изчакване на превозващия ги
автобус.
До края на годината предстои запълване на дупките
по пътя към Стражица.
Николаево
Почистен е църковният
двор.
Почистено е селското дере
от храсти.
Подсигурено е населението
с дърва за огрев.
Почистена е тротоарната
мрежа.
Почистена е селската пътна
мрежа от храсти.
Премахнати са клони и дървета, пречещи на снегопочистването.
Извършен е частичен ремонт на сградата на кметството.
Периодично се почиства
селската чешма.
Премахнати са нерегламентираните сметища в деретата.
След наводнение са почистени и частично застлани с
камъни пострадали улици в
селото.

Нова Върбовка
През 2013 г. работата на
кметството беше насочена
главно към благоустрояване
и хигиенизиране на селото.
Бяха изпълнени следните
задачи, заложени в програмата за икономическо и социално развитие на селото:
Благоустрояване и хигиена
– С помощта на работещите по различните програми
за временна заетост бяха
извършени следните дейности:
Периодично почистване на
улици, тротоари и църковния двор;
Гробищният парк беше почистен от храсти и треви и
се реализира водоснабдяване по изискванията на

ХЕИ;
Почистиха се парковете в
селото;
Почистено е дере с цел възстановяване на водопроводимостта му;
Извършени са ремонти на
входните стъпала на кметството, покрива на здравната служба и селската чешма;
Преасфалтиран е пътят от
с. Камен до разклона на с.
Нова Върбовка;
Почистени са нерегламентирани сметища.
Социални услуги – Самотно
живеещите възрастни хора
са обслужвани от заетите
по проекта „Грижи в дома
за независим и достоен живот”.

Ново Градище
От бюджета на селото са
направени разходи за озеленяване, осветление, ремонти, зимна поддръжка,
клуб на пенсионера.
Ремонтиран е покривът на
кметството.
Водоснабден е гробищният
парк, предстои и поставянето на ограда.
Ремонтирана е автоспирката в селото.
Изградена е беседка за отдих.
Назначен е домашен помощник, който обслужва
възрастните хора.
Раздадени са ваучери за
отопление и декодери на
социално слабите жители
на селото.
Целогодишно се поддържат парковете, гробищният
парк, тротоарите и бордюрите, пейките в центъра на
селото.
Сушица
Един от положителните факти в отчета и за 2013 г. е
високият процент обработваема земя от общия поземлен фонд на селото.
Благодарение на назначенията по програмата за временна заетост са извършени: редовно снегопочистване през зимата; запълване
на дупки по пътното платно;
ремонт и поддържане на
района около църквата; ремонт на външни тоалетни;
изграждане на чешма в двора на храма; ремонт на чешмата до мелницата; редовно
поддържане на парковете,
детската градина, гробищния парк и тревните площи; извършен е частичен
ремонт на сградата на музейната сбирка; извършен е
основен ремонт на сградата
на гробищния парк; голяма
част от улиците са почистени от захрастяване.
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Достойна игра на стражишките
момичета на 1 декември

След серия от страхотни представяния на терена, последният мач на
Хандбален клуб „Левски1920”-Стражица затвърди
мнението на всички, че
нашите момичета са пое-

ли по сигурен път на упорит труд и успехи. На 1 декември те срещнаха шампионките за 2012/2013
от ХК „Етър–64”-Велико
Търново.
В първото полувреме иг-

рата бе оспорвана, а Левскарките удържаха минимална разлика в головете. Още в първите минути на второто полувреме
обаче две груби нарушения доведоха до наказателно изгонване за две
минути на състезателка
от Стражишкия тим. Още
в самото начало на срещата пък нашето момиче
Нина Стефанова получи
контузия, която повлия
на цялостната динамика
на мача. Стефанова води
в класацията за гол-майстори в А Републиканска
хандбална група-България.
Опитните състезателки на
„Етър-64” успяха да надделеят над стражичанки

с резултат 34:21
Страхотните състезателки от стражишкия клуб
пожелаха да благодарят
на всички приятели, спонсори и фенове на тяхната
игра, които подпомогнаха
спортно-състезателната

им година. Тяхното послание към всички вас е:
„Бъдете здрави и щастливи през Новата година! А
ние ще дадем всичко от
себе си, за да продължим
да ви радваме със спортни успехи!”

Хандбален клуб „Левски-1920”-Стражица
има общо пет отбора
в следните възрастови
групи – 10 г., 12 г., 14 г.,
Републиканска „А” група жени и Регионална
„Б” група мъже. Общият
брой на състезателите е
70 души.
Отборите от 10 до 14-годишна възраст играя на
турнирен принцип. През
2013 г., когато завърши

спортно-състезателната 2012/2013, отборът
до 14-годишна възраст
стана
републикански
шампион на България.
Отборът до 12-годишна
възраст завърши на четвърто място в зона „Мизия”
През новата състезателна 2013/2014 година хандбалният клуб стартира
с два нови отбора мъже
и жени.

да инж. Детелина Борисова. „ Нека край трапезата
на Бъдни вечер отворим
сърцата си за повече радост и да дадем кураж на
родителите, и децата си,
се обърна към присъстващите тя. Пожелавам
ви светли и благословени празници, изпълнени с
любов и топлина!“
„Гласът на България“ от

първото издание на конкурса Стелияна Христова
създаде много настроение и емоция със своите изпълнения. Десетки
деца пуснаха своите писма в Коледната пощенска
кутия, която дядо Коледа
ще отнесе в Лапландия.
На финала на празника
запалени фенери полетяха към небето.

Посрещнахме Дядо
Коледа в Стражица

Стотици деца се стекоха
на 1 декември в центъра
на Стражица, за да посрещнат Дядо Коледа и
Снежанка. Пред общинска администрация ги посрещнаха светещ снежен
човек и петметровата Коледна елха. Освен червенобузия старец и неговата красива асистентка,
на празника присъстваха
още кметът на града инж.
Детелина Борисова, председателят на Общинския
съвет Илиян Маринов,
зам.-кметът Стефан Ива-

нов, общинари, педагози
и служители на детски и
социални заведения.
Група „Слънчо“ от ОДЗ
„Ангел Каралийчев“ първа излезе на сцената и откри тържеството с песни и
стихотворения. След неуморното скандиране на
малчуганите: „СнежанкаСнежанка!“, приказната
героиня се зададе в огромен джип с надут клаксон.
Снежанка се качи на сцената и засипа хлапетата
с гатанки. Неочаквано за
всички, в писана каручка,

теглена от гиздав кон, се
зададе и Дядо Коледа.
Каручката водеше кочияш с цилиндър, а в нея се
возеха още джуджетата
на добрия старец и пътуващата Коледна пощенска кутия. Дядо Коледа
и Снежанка поздравиха
децата с музикална програма. След последвало
обратно броене, коледната елха светна и целият
площад се озари от празнични светлини.
Поздрав към стражичани
поднесе и кметът на гра-

