ПОКАНА
Уважаеми
съграждани, заповядайте на
Великденски концерт на
12 април, четвъртък, от
18:00 часа в Лятното кино.
На него професионални
музиканти ще изпълнят
европейска музика от
Италия, Великобритания,
България и други.

Брой 3, март 2012 г. Разпространява се безплатно.

Издава Община Стражица

Печат: Дуо - В

Започват ремонти в цялата общината
Почистват се реки и се работи по
общински сгради
Готов е планът за капиталовите разходи на
селата в Община Стражица. От село Асеново са
заявили ремонт на моста
„Селска чешма”, полагане
на трайна настилка на няколко улици, направа на
спортна и детска площадка в центъра, както и смяна на дограмата на кметството. От бюджета на общината пък за Асеново са
заделени 3500 лв., които
ще бъдат разпределени
за най-неотложните нужди на населеното място.
С 13 500 лв. ще разполага управникът на Благо-

ево. С тези средства ще
се финансират изграждането на две чешми,
ремонтът на кметството
и на улиците „В. Левски”,
„Чумерна” и „Сливница”.
Балканци пък ще разполага с 6000 лв. В селото
ще се ремонтира административната
сграда,
предвидени са и средства
за текуща поддръжка на
уличната мрежа. С 4500
лв. във Владислав ще
се изгради отоплителна
инсталация на кметството, а дограмата ще бъде
подменена. С 3500 лв. ще
се кърпят уличните дупки.

Националният празник 3 март беше отбелязан в
Стражица с възстановка на боевете край Елена от
5 декември 1877 г. Подробности четете на 4 стр.

Бюрото по труда с
приемни по селата

Изнесени приемни на „Бюро по труда” започват работа от началото на април в селата в Община Стражица. Мобилните екипи ще посещават ежемесечно Асеново, Сушица, Царски извор, Камен и
Кесарево, а проектът ще продължи до края на годината. Целта му е по-бързото обслужване на безработните, както и спестяване на транспортните им
разходи до града. Споразумението предвижда експертите да предоставят всички услуги по заетостта.
График на изнесените приемни през април:

Графика на изнесените приемни през май можете да видите на 2 страница.

9800 лв. общо са планирани за Кесарево. Те са
за ремонт на покрива на
кметството, автоспирката
и обществената тоалетна. За Виноград са планирани 3500 лв. за улични ремонти, както и 5900
за ремонт на местната
здравна служба. Голям
е бюджетът на Царски
извор, където през 2012
г. ще се ремонтира кметството (6000 лв.), 3500
лв. са отделени за улична
поддръжка, 12 000 лв. за
изграждане на тротоар,
парапет и масивна спирка, както и 1000 лв. за ре-

монт на гробищния парк.
17 500 лв. пък са за Горски Сеновец, където има
нужда от ремонт на кметството и здравната служба и улична поддръжка. В
Лозен ще се освежат административната сграда,
гробищният парк и уличните отсечки, като за целта са предвидени 9500 лв.
Толкова пари ще получи
и Сушица, а 11 500 лв.
са предвидени за Бряговица, където също ще се
ремонтират кметството,
гробищният парк и здравната служба. 4500 лв. е годишният бюджет за Ново

Градище, а за село Николаево са заделени общо
9500 лв. – освен за текущи ремонтни дейности,
те ще бъдат усвоени и
за отводняване на улица
и направа на водосток.
Сумата за Нова Върбовка е 8000 лв., за Мирово
– 4500 лв., за село Камен
- 5500 лв., а за село Кавлак - 4000 лв., с които
ще се ремонтират кметството и селската чешма.

С призив за участие
в пролетното почистване
на Стражица се обърна
към фирми, институции и
граждани кметът инж. Детелина Борисова. Официалните дни на пролетното
почистване бяха с начало
19 март и край на 6 април.
През това почистващата
фирма, която обслужва
общината, събира и извозва по-голямото количество отпадъци с оглед по-

голямата активност при
изхвърлянето им. Краят
на официалното пролетно почистване обаче не
бива да спира желаещите, които поради ангажиментите си са закъснели
да се включат в първоначално обявените дати.
Пример на тях и на всички съграждани дадоха децата на Стражица, които
в последния мартенски
ден се включиха в една

от много инициативи на
кампанията „Да изчистим
България за един ден”.
Благодарение на тях и на
осигурената помощ от Община Стражица и националната телевизия бТВ
градският парк придоби
много по-приветлив вид.

Още за ремонтите и
проектите в общината
– на 3 страница.

Да почистим Стражица!

Повече за инициативата четете на 2 страница.
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Да почистим Стражица!

Турнето „Чистознание“ премина през общината

Шест контейнера с
отпадъци събраха за помалко от час в последния ден на март 50 деца
от Стражица, които се
включиха в турнето „Чистознание” на националната кампания „Да изчистим
България за един ден”
на бТВ. Малчуганите почистиха градския парк от

пластмасови, хартиени и
текстилни отпадъци. Община Стражица е партньор на инициативата, а
за почистването на градския парк тя осигури ръкавици и чували. Заедно с
доброволците от турнето
„Чистознание“ бе и звездата на „Гласът на България“ Тодор. В градския

парк се събраха деца от
СОУ „Ангел Каралийчев“,
Центъра за настаняване от семеен тип, както и
малчугани в предучилищна възраст, дошли с родителите си. В почистването
се включиха и кметът инж.
Детелина Борисова, зам.кметът Стефан Иванов
и общински служители.
Доброволците
от
„Чистознание”
разиграха викторина с въпроси,
от която децата научиха
повече за разделното събиране на отпадъците,
както и за рециклирането им. Естествено, имаше и награди. След като
паркът бе изчистен, препълнените
контейнери
бяха веднага обслужени
от
сметопочистващата
фирма в града. Всички

участници в почистването получиха грамоти от
организаторите, тениски
с логото на кампанията и
автографи от звездата на
„Гласът на България“ Тодор. СОУ „Ангел Каралийчев“ пък получи специален подарък – знамето на
кампанията „Да почистим
България за един ден“.
Междувременно от
19 март на територията на
Община Стражица протича мащабно пролетно почистване, в което призив
да се включат граждани
и фирми отправи кметът
инж. Борисова. До момента от храсти и бурени
са почистени градският
стадион и районът около
него. Възстановени са и
част от пейките на спортното съоръжение, обяви

специално за „Вестник за
Община Стражица” зам.кметът Стефан Иванов.
Почистени от обраслата
растителност вече са районът на индустриалната зона, пространството
между СОУ „Ангел Каралийчев”,
Картинната
галерия, църквата и общината, както и мястото
на старата болница до
автогарата. „Когато започнахме беше като гора
и не вярвах, че ще можем
да се справим, но вече се
виждат резултатите”, заяви зам.-кметът Иванов,
който добави, че в района
на стадиона е почистена
дигата на реката, а в момента се полагат грижи
за останалите общински
терени на територията на
града.

Зам.-кметовете с Илиян Маринов в
изнесени приемни ръководството на
национална организация
През месец април
зам.-кметовете на Община Стражица Стефан
Иванов и инж. Йордан
Димитров
ще
проведат изнесени приемни
в селата на общината.
		На 4 април Стефан
Иванов ще бъде в Камен и в Нова Върбовка
съответно от 10:00 и от
13:00 часа. В Сушица и
в Горски Сеновец ще се
срещне с жителите на 9
април от10:00 и от 13:00
часа. Същите са началните часове на приемното му време в Благоево и
в Бряговица на 18 април.
На 23 април зам.-кметът
Иванов ще приема граждани от 10:00 часа във
Водно, а от 13:00 часа
– в Теменуга. Последният от изнесените му
приемни дни е 30 април,

когато от 10:00 часа ще
се срещне с жителите на
Любенци, в 13:00 ще приема в Кавлак, а в 15:00
ще бъде в Ново Градище.
		На 2 април зам.-кметът
инж. Йордан Димитров ще
бъде в Царски извор и в
Николаево съответно от
10:00 и от 13:00 часа. На
6 април е във Виноград
(10:00 часа) и Лозен (13:00
часа). 11 април е денят му
за Балканци и Владислав
от 10:00 и 13:00 часа. Кесарево и Железарци ще
бъдат посетени от инж.
Димитров на 19 април съДвама представители
ответно от 10:00 и 13:00
на общини от Великотърчаса. Последният ден на
новска област бяха избрани
изнесените му приемни е
25 април, когато се среща
с жителите на Асеново от
10: часа, а в Мирово ще
бъде в 13:00 часа.

в ръководните органи на
Националната асоциация на
председателите на Общински съвети на 10-то Общо
събрание, което се проведе в Пловдив. Председателят на Общинския съвет в
Стражица Илиян Маринов
влезе в Управителния съвет
на асоциацията, а председателят на местния парламент
в Свищов Светлана Георгиева влезе в Контролния
съвет. През март се проведе първият форум на националната организация след
местните избори през 2011

г. и сформирането на новите общински съвети. „Членовете на асоциацията вече
са се увеличили с повече
от 40 до 174, като целта е
да се покрият всичките 264
общини”, коментира Илиян
Маринов след избирането
си. За председател на асоциацията бе избрана Красимира Германова, шеф на Общинския съвет в Созопол, а
за изпълнителен директор
– Дилян Дамяновски, шеф
на местния парламент в Мездра.

Нови екипи получи
„Левски-1986”

График на изнесените приемни на Бюрото
Нови спортни екипи
по труда през май:
получи в последния мартенски ден отборът на
Община Стражица „Левски-1986”. За да връчи
облеклата малко преди
заминаването на отбора
за среща в Първомайци,
на стадиона отиде лично кметът инж. Детелина
Борисова. Тя пожела на
момчетата успех и изра-

зи убеждение, че новите
екипи ще им носят късмет
през предстоящите срещи
от пролетното първенство.
		През март „Левски1986” изигра три мача.
В първия падна „ЯнтраДраганово” с 1:0, но след
това убедително победи
на свой терен „Ботев1921”-Златарица с 5:0. В
последния ден на март

срещата с Първомайци
завърши с равенство – 1:1.
През април „Левски-1986”
ще играе с отборите на
Дебелец, Лясковец, Поликраище и Килифарево.
		На областния юношески турнир „Кока-Кола”
във Велико Търново пък
момчетата от Стражица
завършиха на 6-о място.
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Започват ремонти в
цялата общината

На различен етап са проекти за Стражица,
Асеново, Кесарево и Бряговица

Започва изпълнението на няколко големи
проекти на територията
на Община Стражица.
Това обяви специално
за „Вестник за Община Стражица” зам.-кметът
Стефан
Иванов.
Първият проект е на
територията на Стражица и не стойност 1 049
926 лева. Договорът за
финансирането вече е
подписан от инж. Детелина Борисова в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, избран е и
изпълнител. В рамките
на 22 месеца проектът
предвижда
строителни
дейности по укрепване на
речните брегове и дъно на
река Голяма река в регулацията на гр. Стражица.
Проектът включва укреп-

ване на речното корито,
бетониране на дъното и
почистване на бреговете.
Ще бъдат укрепени речните брегове и дъно на
дерето в с. Горски Сеновец. Целта е да се предотвратяват евентуални
наводнения на територията на град Стражица
и село Горски Сеновец.
Средствата се отпускат
по Схемата за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ „Подкрепа за дребномащабни
мерки за предотвратяване на наводнения в 178
малки общини” по Оперативна програма „Регионално развитие”. 95% от
общата сума се осигурява от Европейския фонд
за регионално развитие,
а 5% процента е осигуреното съфинансиране
от Община Стражица.
В момента пък се укрепват бреговете около
моста на Кючук дере на изхода на Стражица в посока село Бряговица. Църквата в Бряговица, както
и тази в Горски Сеновец,
пък ще бъдат реконструирани. Проектите за тях са
по Програмата за развитие на селските райони.
С проект на стойност почти 1 млн. лева
ще бъде укрепена Стара
река в Кесарево. Меж-

дуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерски съвет вече е одобрила проект на Община
Стражица. Спешно се
налага изграждането на
подпорна стена на десния
бряг, защото реката е на
два-три метра от последните къщи. При последното голямо наводнение
през 2005 година Стара
река отнесе сайвантите
и външните тоалетни на
къщите. Ерозията постоянно „изяжда” брега и при

следващите големи води
хората може да загубят
домовете си. Одобреният
проект от междуведомствената комисия е за 997
320 лева. С него ще бъде
изградена 186 метра подпорна стена на десния
бряг на Стара река. По
проекта подпорното съоръжение ще е с височина от 15 метра. Ще бъдат
ремонтирани и устоите на
втория мост в селото до
ерозиралия бряг. Предстои да бъде обявена обществена поръчка за избор на фирма изпълнител
на строителните работи.
Очаква се те да започнат в началото на лятото,
каза кметът на Стражица.
Цялостен ремонт ще
бъде извършен в детската градина в село Асеново. Проектът е по мярка
„Подобряване на социалната инфраструктура”
на „Красива България” и
вече е одобрен. С финансиране от 120 хил. лв. ще
бъдат извършени демонтаж на старата дървена
дограма и монтаж на нова
PVC-дограма, изгражда-

не на топлоизолационна
и хидроизолационна системи, подмяна на амортизирани елементи от
покривната конструкция,
шпакловка и боядисване,
демонтаж и монтаж на
нови олуци и водосточни
тръби и други наложителни дейности. Ремонтните
работи по проекта целят
да повишат енергийната
ефективност на детското
заведение и да подобрят
условията за обучение в
него. Предстои подписване на споразумение с
Министерството на труда
и социалната политика и
избор на изпълнител на
строително-ремонтните
работи за благоустрояване на детската градина.
Предвижда се изграждането на 7 детски
площадки по Местна
инициативна група (МИГ)
Лясковец-Стражица.
Едната от тях ще бъде в
град Стражица, а останалите – в шест села от общината. Отново по МИГ е
предвидено облагородяване на центъра на село
Виноград.
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С възстановка на битка отбелязахме 3 март
С възстановка на боевете край Елена от 5
декември 1877 г. възпитаниците на СОУ „Ангел
Каралийчев” отбелязаха
националния празник 3
март. В двора на училището около 80 ученици
пресъздадоха паметните
събития от отбраната на
Еленския проход преди
135 години. Част от децата бяха в ролите на руски
и турски войници, а друга
част – на цивилно население. В изработката на
реквизита се включиха
много граждани на Стражица.
Преподаватели
от ПГ по Автотранспорт
ушиха униформите, а командирът на местното военно поделение подполк.
Георги Бянов помогна в
изработката на макетите
на къщите. Със специално ушити униформи на

казашки части и турската
войска, както и на 36 Орловски полк, учениците
изпълниха зрелищно епизодите от епичните битки.
Част от оборудването –
шинели, шапки, фесове,
макетите на оръдията,
бяха предоставени от членове на НД “Традиция”.
		Пресъздаденият исторически епизод включи
битката в околностите на
Елена и с. Марян, когато
е спряно настъплението
на корпуса на Сюлейман
паша към Велико Търново. След тези боеве обсаденият в Плевен Осман
паша губи шанс да пробие обсадата и се предава. За основа на сценария
бе използвана книгата
„Сражението край Елена
през
Освободителната
война” на Христо Станев.
		Една от най-трудните

задачи се оказа подборът на „войниците”. В образа на Сюлейман паша
се превъплати Недко
Петров, негов помощник
Фурад паша бе изигран
от Пламен Петров, а главен сигналист Мирослав
Витанов със страст биеше тъпана. За ролята
на генерал Домбровски,
командвал сражението,
единодушно бе избран
миналогодишният „генерал Гурко” – Цанко Рашков, въпреки че вече е
завършил училище. Командири на руските отряди бяха Иван Ангелов,
Васил Крумов, Атанас
Койчев. Артилеристите
Румен Георгиев, Дамян
Петров и Станимир Стоянов смело се противопоставяха на чевръстите турски артилеристи
Радослав Рачков, Боян

Мартенско дърво украси
центъра на Стражица

Драги читатели, ако искате да известите Вашите роднини и приятели навсякъде в Община
Стражица за хубаво събитие в дома Ви – нова рожба, сватба, рожден ден – пишете ни и изпращайте снимки на електронен адрес vestnik_strajica@
abv.bg или на пощенския адрес на Община Стражица ул. „Дончо Узунов” №5, гр. Стражица 5150,
за „Вестник за Община Стражица”.

На първи март общинската администрация в
Стражица подари на жителите и гостите на града
мартенска украса, разположена пред централната
административна
сграда. Мартенско дърво,
накичено с над 100 ръчно
изработени мартеници, и
два щъркела създаваха
пролетно настроение в
последните снежни дни.
Кметът инж. Детелина
Борисова уважи и всички
деца от детските градини
в общината, като им подари по една мартеничка с
пожелания да са все така
засмени, румени и здрави.
Самата Баба Марта
пък посети както децата от ОДС „Ангел Каралийчев”, така и задружните
пенсионери
от клуб „Златна есен”.
Седмица по-късно, на
8 март, дамите от “Златна
есен” имаха нов повод за
празнуване. На международния ден на жената в
програмата им се включи инж. Борисова. Заедно те се забавляваха на
скечовете, представящи
разбирателството между
свекърви и снахи.

Кожухаров, Марин Драгомиров. След събитието на всички участници
бяха раздадени грамоти.
Честването на празника
започна със заупокойна
молитва, отслужена пред
паметника на загиналите
руски войници в двора на
църквата „Рождество Богородично” в Стражица.
На службата присъст-

ваха кметът инж. Детелина Борисова, нейните
заместници, общинари,
много граждани. Венци и
цветя на признателност
бяха поднесени от името на Община Стражица,
Общинския съвет, Съюза
на ветераните от войните, партийни и обществени организации.

Скъпи приятели, информирайте ни за всичко, което Ви
е направило впечатление в нашата община. Ако искате да
похвалите местна инициатива или пък да подадете сигнал за
нередност, пишете ни на електронен адрес vestnik_strajica@
abv.bg или на пощенския адрес на Община Стражица ул.
„Дончо Узунов” №5, гр. Стражица 5150, за „Вестник за Община Стражица”.

Всичко за Община Стражица на

www.strazhitsa.e-gov.bg
А скоро и във facebook!

Ученици от
Стражица отиват
на национални
олимпиади
Трима ученици от
СОУ „Ангел КаралийчевСтражица ще представят
своето училище на националната олимпиада по
химия. Това са Преслава
Цанева, Марин Йорданов
и Боян Кожухаров. Преслава е класирана и за
участие в националния
кръг на олимпиадата по
биология. Стипендии като
даровити деца ще получат Ралица Радева и Деляна Генова от стражишкото училище, след като
спечелиха първа и втора
награда в националния
конкурс „Моите детски
мечти”, обявен от Националния дворец на децата.
Успешно се представят и млади математи-

ци на училището. Със златен медал от състезание
по математика се завърна
Боян Кожухаров, а Делян
Крумов – със сребърен.
В навечерието на
празника на Велико Търново 22 март пък се проведе литературният конкурс „Моят роден град”.
Във възрастова група
от 11 до 15 г. наградите
отидоха за възпитаниците на литературен клуб
„Пегас(чета)” към Общинския детски комплекс в
Стражица. Отличието за
поезия журито присъди
на Велислава Велинова,
която е в шести клас, а за
разказ - на седмокласничката Преслава Цанева.

