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Общината предлага 
разкриването на 20 
работни места
Наетите ще се занимават с поддръжката 
на стадиони и площадки

ФУТБОЛ
3 стр.

ЖИТЕНАТА 
ПИТКА
Житена питке,
днес си изпечена,
и за твоя празник
в Стражица наречена.
Месена и премесвана,
в нощви втасвана,
красива и вкусна
От светци осветена. 
С тебе президенти
и политици посрещат,
разкрасена, обновена
на знатен поднос под-
несена. 
На празнични трапези
ти първа си,
на почит и уважение,
получаваш най-високо 
одобрение.
На сватби те разигра-
ват,
на свети празници
с късмети замесват,
за здраве и берекет.
Прощапулник те нари-
чат,
бебетата с теб прохож-
дат,
в църква ги кръщаваш,
нов живот им даваш.
Какъв красив празник,
кметицата ни сътвори,
че бабите да се разше-
тат,
традиции стари 
на показ да извадят.
А младите да се учат
и помнят,
че свещен е хляба
и от него по-голям 
няма. 
Нашата Стражица,
с нов дух живее
в празници красиви,
за да сме щастливи.
Те ни зареждат
и сили ни дават,
дружно да живеем,
в живота да успеем.
И добре запомнете,
на този празник,
питка „Петохлебие” за 
здраве изпечете,
че тя е питка на Свето-
то семейство
Бог, Син, Дух, Богоро-
дица и Йосиф.

Автор:
Ганка Хубанова
Посветено на Фестивал 
на Житената питка. 

Повече за фестивала 
– на 3 стр.

Областната комисия по 
заетостта одобри регио-
налната програма за зае-
тост на Община Стражица 
на заседание на 4 октом-
ври във Велико Търново. 
Програмата бе представе-
на от Красимира Желяз-
кова, директор дирекция 
„Регионално развитие и 
устройство на територи-
ята” в община Стражица. 
Тя предвижда разкриване 
на нови 20 работни места 
в осем населени места в 
общината. Целевите гру-
пи са младежи до 29 г. и 
безработни над 50 годи-
ни. Работата е свързана с 
почистване и облагородя-
ване на обекти, общинска 
собственост. 
Наетите по програмата ще 
облагородяват и поддър-

жат осем стадиона и осем 
детски площадки в Стра-
жица, Кесарево, Камен, 
Сушица, Лозен, Царски 
извор, Виноград и Асено-
во в продължение на шест 
месеца. Ако бъде одобре-
на от Министерството на 
труда и социалната поли-
тика (МТСП), програма-
та ще стартира от април 
2013 г. За половин година 
наетите лица ще получа-
ват всеки месец заплаща-
не в размер на минимал-
ната работна заплата, ко-
ято от 1 януари догодина 
ще стане 310 лева. „Чрез 
тази програма изпълнява-
ме три цели”, коментира 
Красимира Желязкова: „Те 
са: да задържим младите 
хора в общината чрез по-
добряването качеството 

на живот и осигуряване на 
заетост, да поддържаме и 
облагородяваме обектите 
и да осигурим работа и 
социална интеграция на 
безработните лица”.
Предстои Областната ко-

мисия по заетостта да 
изпрати регионалните 
програми на общините 
в МТСП за одобрение и 
включване в Националния 
план за действие по зае-
тостта 2013. 

Министър Тотю Младенов 
откри ремонтираната 
детска градина в Асеново

Министърът на труда 
и социалната политика 
Тотю Младенов и пред-
ставителите на ръководе-
ното от него министерство 
участваха в работна сре-
ща с директорите на ОД 
„Социално подпомагане” 

от областта, с шефове-
те на бюрата по труда, с 
директора на Инспекция 
по труда и социални екс-
перти в общината. Дома-
кин бе кметът на Община 
Стражица инж. Детелина 
Борисова. На форума ми-

нистър Младенов увери, 
че по проект „Социално 
включване на уязвими 
деца от община Стражи-
ца” в началото на 2013 г. 
ще бъде доставено обо-
рудването и ще се обез-
печи работата на екипа от 
специалисти, като уточни 
че този проект е приори-
тетен пред останалите 
социални услуги. Той пох-
вали общинският екип за 
поредния спечелен про-
ект – „Помощ в дома” по 
Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси”, който предвиж-
да подпомагане на нови 
150 самотни възрастни 
хора и хора с уврежда-
ния от 16 населени мес-
та в общината. МТСП 
ще съдейства спешно за 

намиране на заетост по 
Националната програма 
за заетост и обучение на 
хора с увреждания на 30 
инвалиди от общината. 
След срещата официал-
ните гости посетиха Цен-
търа за социални дей-
ности и услуги в Стражи-
ца, който включва Дом за 
деца, лишени от родител-
ски грижи, Център за нас-
таняване от семеен тип 
и Център за обществена 
подкрепа. Там гостите 
бяха посрещнати от въз-
питаниците на дома, об-
лечени в носии, които из-
пълниха няколко народни 
песни. Младенов връчи 
ученически пособия и им 
пожела да бъдат отлични 
ученици в клас. 
Продължава на 2 стр. 
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Приеха програмата за разделно 
събиране на отпадъците
На септемврийската си 
сесия Общинският съвет 
прие Програмата за раз-
делно събиране на отпа-
дъци от опаковки  в цветни 
контейнери на територия-
та на Община Стражица. 
Приемането й е в съот-
ветствие с разпоредбите 
на Закона за управление 
на отпадъците, а сред ос-
новните й цели са:
- Намаляване на отпа-
дъците, подлежащи на 

последващо третиране и 
окончателно обезврежда-
не;
- Недопускане на непо-
средствен риск за здра-
вето на хората и околна-
та среда, възникващ от 
отпадъците от опаковки в 
община Стражица;
- Оптимално и екологосъ-
образно събиране, сорти-
ране, транспортиране и 
предаване за оползотво-
ряване на отпадъците от 

опаковки, образувани на 
територията на община 
Стражица. 
Програмата предвижда 
участието на три страни 
в изпълнението й. Това са 
Община Стражица, орга-
низацията на фирмите по 
оползотворяване на отпа-
дъците „Екоресурс Бъл-
гария” и почистващата 
фирма „Титан”, която ще 
извършва дейностите по 
разделно събиране, сор-

тиране и транспортиране 
на отпадъците от опаков-
ки на територията на об-
щината. 
До три месеца след при-
емането на програмата 
„Екоресурс България” 
трябва да купи и поста-
ви 48 цветни контей-
нера, които са разпре-
делени както следва: 

- 16 сини контейнера – за 
събиране на хартиени и 

картонени отпадъци от 
опаковки;
- 16 жълти контейнера – 
за събиране на пластма-
сови и метални отпадъци 
от опаковки;
- 16 зелени контейнера – 
за събиране на стъклени 
отпадъци от опаковки.
Разделно събраните от-
падъци подлежат на сор-
тиране и годните от тях 
ще бъдат рециклирани. 

Акценти от актуализираната Наредбата  
за опазване на околната среда
На заседанието си през 
септември Общински съ-
вет-Стражица прие акту-
ализираната Наредба за 
опазване на околната сре-
да на територията на Об-
щина Стражица. Ориги-
налният документ датира 
от 2008 г., а основна част 
от актуализациите касаят 
строително-ремонтните 
работи и въздействието 
им върху околната среда. 
По-долу представяме на 
вниманието на читатели-
те на „Вестник за Община 
Стражица” извадки от ак-
туализираната наредба, 
касаещи строителството:
„Забранява се въвежда-
нето в експлоатация на 
строежи по реда на ЗУТ 

без наличие на разреше-
ние, комплексно разре-
шително или регистраци-
онен документ по чл.39 
„а” за дейности с отпадъ-
ци, когато такъв се изис-
ква.
Строителството, раз-
рушаването на законни 
сгради и съоръжения и 
доброволното премахва-
не на незаконни строежи 
се извършва по начин, 
осигуряващ последващо 
оползотворяване, в това 
число рециклиране на 
строителните отпадъци, 
съгласно националното 
законодателство.
При строителство, разру-
шаване на законни стро-
ежи и доброволно пре-

махване на незаконни 
строежи или на негодни 
за ползвани, възложите-
лят носи отговорност за 
изпълнението на целите, 
свързани с подготовка-
та за повторна употреба 
, рециклиране и друго 
оползотворяване на ма-
териали от строителни 
отпадъци.
Принудителното премах-
ване на незаконни стро-
ежи или на негодни за 
ползване или застраша-
ващи сигурността стро-
ежи се извършва от соб-
ственика или изпълните-
ля на разрушаването се-
лективно по материали. 
(в сила от 14 юли 2014 г.)
Кметът на съответната 

община отговоря за пре-
даването на отделените 
строителни отпадъци по 
време на принудителното 
премахване на строежи, 
за оползотворяване на 
материалите и за влагане 
на рециклирани строител-
ни материали, включи-
телно за покриването на 
разходите за извършване 
на дейностите по транс-

портиране и третиране.
Разходите за извършване 
на дейностите по транс-
портиране и третиране на 
строителни отпадъци, по-
лучени в резултат на при-
нудителното премахване 
на строеж, са за сметка 
на извършителя на не-
законния строеж или на 
собственика на сградата 
или съоръжението.”

По повод Международния ден на възрастните хора 1 октомври кметът на Об-
щина Стражица инж. Детелина Борисова посети всички пенсионерски клубове 
на територията на общината. В клуб „Златна есен”-Стражица тя изгледа спе-
циалната празнична програма.

Ученици гостуваха в общината 
за Деня на българската община
С Ден на отворените вра-
ти отбелязаха Деня на 
българската община на 12 
октомври в Стражица. В 
общинската администра-
ция бяха поканени учени-
ци от 9-ти до 12- ти клас от 
СОУ „Ангел Каралийчев” и 
от Професионалната гим-
назия по транспорт „Васил 
Друмев”. Младежите при-
състваха на презентации 
на тема „История на бъл-

гарската община” и „Съ-
временна структура на об-
щината”. В ролята на техни 
лектори влязоха директо-
рът на дирекция „Хума-
нитарни дейности” Дилян 
Братованов и директорът 
на „Обща администрация” 
в общината Добромир До-
брев. Учениците научиха 
повече за административ-
ното устройство на общи-
ните, за законодателство-

то, което касае дейността 
им, за устройството, орга-
низацията и функциони-
рането им. След лекциите 
те се запознаха отблизо с 
работата на експертите в 
администрацията. За пръв 
път подрастващите видя-
ха и почетния кът на кме-
товете, където са предста-
вени портретите на всички 
управници на Стражица от 
1883 г. досега. 

Футболистите на 
Стражица биха 
лясковчани в Деня на 
българската община

С оспорвана футболна 
среща на 10 октомври 
отборите на Стражи-
ца ФК „Левски 1986” и 
на Лясковец ФК „Лев-
ски” отбелязаха Деня на 
българската община 12 
октомври. В 21-та мину-
та отборът на Община 
Стражица откри резул-
тата с удар на Алексан-
дър Цонев. Пет минути 
преди края на първото 
полувреме домакините 
от Лясковец изравниха 
резултата. 
В 39-ата минута на второ-

то полувреме лясковчани 
поведоха и едва в 85-ата 
минута гостите от Стра-
жица впрегнаха всичките 
си сили и изравниха до 
2:2. Така завърши двубо-
ят в редовното време, а 
в продължението всеки 
от двата отбора имаше 
по пет възможности за 
гол. След дузпите се оф-
орми и крайният резул-
тат – 3:1 за стражичани, 
които грабнаха купата и 
обещаха да бъдат дома-
кини на празничния мач.

Нова детска 
площадка  
откриха в 
Стражица
Нова детска площадка 
с ударопоглъщаща на-
стилка радва децата на 
Стражица. Тя се намира в 
централната част на гра-
да, в близост до Спортна-
та зала. Съоръжението е 
изпълнено по проект „По-
чистване и озеленяване 
на терен в квартал 62 в гр. 
Стражица” и е финанси-
рано от Предприятието за 
управление на дейности-
те по опазване на околна-
та среда към Министер-
ството на околната среда 
и водите (МОСВ). Освен 
предпазната настилка, на 
площадката са монтира-
ни нови люлки, катеруш-
ка и пързалка, 3 градин-
ски пейки и 4 кошчета за 
отпадъци. Стойността на 
проекта е  10 хил. лева и 
той включва още почист-

ване и хигиенизиране 
на замърсените площи, 
демонтаж на старите и 
повредени детски съоръ-
жения за игра, ръчна об-
работка на почвата и за-
саждане на цветя. 
В тазгодишния национа-
лен конкурс на МОСВ „За 
чиста околна среда 2012” 
Община Стражица спе-
чели два проекта, като 
другият предвижда обла-
городяване, почистване и 
затревяване на дворните 
площи, както и монтира-
не на нови детски съоръ-
жения в ОДЗ „Ангел Кара-
лийчев”. В националния 
конкурс с проекти участ-
ваха 845 общини, учили-
ща и детски градини от 
цялата страна, като ко-
мисия на министерството 
одобри 199 от тях. 

Продължение от 1 стр. 
Гостите разгледаха ре-
монтите в дома, извър-
шени по проект „Красива 
България” в размер на 
61 хил.лева. Министър 
Младенов се срещна и с 
екипа и възпитаниците на 
Центъра за обществена 
подкрепа, където бе уди-
вен от вътрешните сте-
нописи – приказни герои, 
пейзажи, изрисувани от 
колектива на ЦОП. Деца-
та го изненадаха с кули-

нарни изделия, приготве-
ни от тях самите. 
По-късно социалният ми-
нистър и кметът на Стра-
жица прерязаха лентата 
на обновената детска 
градина в с. Асеново. 
Обектът също е ремонти-
ран предсрочно по проект 
„Красива България” на 
стойност 83 305 лв. без 
ДДС. За по-малко от три 
месеца цялата сграда е 
санирана, ремонтиран е 
покривът, завършени са 

шпакловката и боядисва-
нето, сменени са водос-
точните тръби и дограма-
та. Министър Младенов 
подари икона на Света 
Богородица на директор-
ката на дома Ваня Косе-
ва. 
За спомен на госта на 
общината кметът инж. 
Борисова подари на ми-
нистър Младенов плакет 
и двуезичното юбилейно 
издание на приказките на 
Ангел Каралийчев. 

Министър Тотю Младенов откри ремонтираната детска градина в Асеново

Опит за 
измама 
осуетиха в 
общината
В района на Стражица и 
околните общини върлува 
група измамници от нов 
тип. За разлика от свои-
те телефонни събратя, 
групата, на която се на-
тъкнала общинската ад-
министрация, била доста 
нагла и не се притеснява-
ла да покаже лицето си. 
Всичко започнало преди 
няколко седмици, когато 
дама с инициали С. Д. се 
обадила в общината и се 
представила за журна-
лист от софийска медия. 
Дамата скромно помоли-
ла да й бъде позволено 
да заснеме общината, 
множеството завършени 

през последната година 
инфраструктурни проекти 
и дори да вземе интервю 
от кмета инж. Детелина 
Борисова. Информация-
та, която е искала е пуб-
лична и служителите уч-
тиво и показали всичко, 
което е заявила, защото 
нямали основание да й 
откажат. Малко по-къс-
но мнимата журналистка 
поискала няколко хиля-
ди лева. от общинските 
служители използвала 
както молби, така и за-
плахи и дори имената на 
известни политици, за да 
се добере до заветната 
сума. Първа естествено 

се усъмнила кмета инж. 
Борисова и разпоредила 
на екипа си незабавно да 
направи проверка. След 
кратко раследване се ус-
тановила, че лицето С.Д. 
не работи във въпросната 
медия, не е журналист по 
професия. В последствие 
се оказало, че в миналото 
е успяла да преметне ня-
колко добросърдечни, но 
наивни граждани. Сумата 
естествено е отказана, а 
инж. Борисова е сезира-
ла по случая органите на 
реда и незабавно е ин-
формирала околните об-
щини за новата заплаха 
от измамници.
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Над 1000 човека събра първото 
издание на Фестивала на 
Житената питка в Стражица

Над 1000 жители и гос-
ти на Стражица уважиха 
първото издание на Фес-
тивала на Житената пи-
тка, който се проведе на 
16 октомври. Празникът 
е единствен в България, 
посветен е на хляба и се 
отбелязва на Междуна-
родния ден на хляба. Той 
е кръстен на едноименна-
та приказка на Ангел Ка-
ралийчев, който е роден в 
Стражица и с нея възпи-
тава у най-малките почи-
тта към хляба.
Над 40 участници от 
Стражица, Златарица 
и селата Балканци, Ло-
зен, Кесарево, Сушица, 
Камен, Виноград взеха 
участие в конкурсната 
част на фестивала. На 
оригинално аранжирани 
щандове домакини, пен-
сионерки, членове на чи-
талищни клубове, колек-
тиви от детски и социални 
заведения предивикаха 
възтогра на зрителите с 
изложени домашно оме-
сени краваи, уникални 
погачи с флорални мо-
тиви, битови орнаменти, 
декоративни цветя, пти-
ци, ангели, печива във 
формата на прасенца и 
пилета, зелници, бакла-

Повишаване на цената 
на хляба не се очаква
В рамките на Фестивала на Житената питка се про-
веде дискусионен клуб, посветен на проблемите 
и актуалните въпроси в хлебопроизводството. В 
него участие взеха хлебопроизводители, зърноп-
роизводители и мелничари. Според Лъчезар Ла-
заров, драстичен скок в цената на хляба не трябва 
да се очаква, тъй като тазигодишната реколта е 
добра и е осигурен зърненият баланс на страната. 
В същото време конкуренцията е голяма и с оглед 
повишеното предлагане, цената на хляба би тряб-
вало да запази сегашните си нива.

ви, спаначници, пирози, 
гевречета, питки, баници 
и екологични хлябове със 
семена и ядки. На щанда 
на ЦМЕД „Амалипе” де-
войки пържиха мекици и 

ги раздаваха още топли 
на посетителите. 
Изобилието от хлебни из-
делия и сладки изкушения 
привлече зрителите като 
магнит. Щандовете пред-
ставиха и различни оби-
чаи и народни ритуали, 
в които обредният хляб 
заема централно място: 
Великден, омесване на 
питка 40 дни след ражда-
нето на бебе, Коледа. Те 
бяха аранжирани с цве-
тя, здравец, икони на Св. 
Богородица, предмети от 
бита и дори земеделски 
сечива. 
Компетентно жури с 
председател Лъчезар 
Лазаров, собственик на 

те от Пенсионерски клуб 
„Златна есен”-Стражица, 
а втората – колежките им 
от читалището в Суши-
ца. Трета награда получи 

раздаваха на присъст-
ващите хляб, козунаци и 
червено вино. Погледите 
привличаше и огромна 
пита с диаметър 120 см, 

Хлебозавод „Стражица”, 
оценяваше участниците. 
По същото време талант-
ливите деца от ОДК пред-
ставиха драматизация 
на приказката „Житенат 
питка”. Журито бе мно-
го затруднено в избора, 
като основните критерии 
при оценяването бяха 
„Най-естетичени изде-
лия”, „Най-добре аранжи-
ран щанд” и „Най-добри 
вкусове качества”. Първа 
награда грабнаха жени-

Фестивалът на Житената 
питка беше открит от кме-
та на Община Стражица 
инж. Детелина Борисова, 
която подчерта амбици-
ята празникът да се пре-
върне в традиция. Гости 
на празника бяха още 
народният представител 
Христо Христов, предсе-
дателят на Общински съ-
вет-Златарица Таня Лаза-
рова, зам.-кметът на Гор-
на Оряховица Йорданка 

Кушева, общински съвет-
ници от община Алфатар, 
председателят на Регио-
налния съюз на хлебоп-
роизводителите и сладка-
рите Жени Сапунджиева 
и др. Беше прочетен по-
здравителен адрес от ми-
нистъра на земеделието 
и храните Мирослав Най-
денов, който приветства 
организаторите на този 
уникален фестивал.

екипът от читалището в 
Кесарево. Индивидуална 
награда за най-голяма 
питка получиха Емилия и 
Веска Ангелови, а четири 
извънредни приза отне-
соха двете детски гради-
ни в Стражица, градина-
та в Кесарево и Хлебна 
къща-Златарица. Всички 
участници в конкурсната 
програма на фестивала 
получиха грамоти и поо-
щрителин награди. 
Сред атракциите на изло-
жението беше Веселата 
пекарна, в която общин-
ски служители, облечени 
като готвачи и кулинари, 

заобиколена от 16 пога-
чи, символизиращи 16 ок-
томври, аранжирана със 
здравец и мед. Питката 
бе осветена ритуално за 
начало на празника от 
енорийските свещени-
ци отец Димитър и отец 
Николай. След покана от 
страна на организатори-
те, всички гости на фести-
вала се отчупиха парче за 
здраве. 10 минути по-къс-
но от кулинарното изку-
шение не беше останала 
и троха, което доказа, че 
добре приготвеният хляб 
е все така любима храна 
на българина.


