ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Програма PHARE 2006
Проект BG 2006/018-343.01.01
“Деинституционализация посредством предоставяне
на услуги в общността за рискови групи”

Брой 13, Година 3
Май 2009
В този брой:
Проекти

1

Общинска хроника

1

Рехабилитация улици
Стражица

2

Среща на селските кметове

2

Среща на ветерани

2

Празник на СОУ “Ангел 3
Каралийчев”
“Мениджър за един ден” 3
Каралийчеви дни на кул- 3
турата

Мара Михайлова с
награда за поемата си
“Улици” от поетичното
състезание „Castello di
Duivo” в гр. Триест
Италия

Улици
Нощни сенки.
Заснежени улици.
Стъпки във снега.
Сезоните идват и си отиват.
Човекът с тях дружи.
С тях и улиците се променят.
Ту са топли и червени,
ту са бели и студени.
Тъжно дете минава.
След него - усмихнати лица.
Сезоните идват и си отиват.
Остават улиците и радостта.

На 16.04.2009 год. Сдружение ”Приятели на детски дом
Горски Сеновец” проведе своята начална конференция на
тема: „Нова възможност за
нашите деца в „Център за
настаняване от семеен тип” в
гр.Стражица, която бе организира в рамките на проект
„Да отидем у дома”, финансиран по Програма ФАР 2006
„Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови
групи” BG2006/018-343.01.011.17”.
В конференцията взеха
участие инж. Стефан Стефанов - Кмет на Община Стражица, Красимир Василев зам. кмет.
Представена бе Програма
ФАР, като бе разяснена схемата за предоставянето на безвъзмездната финансова помощ „BG2006/018-343.01.01”.
След представянето на про-

екта „Да отидем у дома”
се проведе дискусия за
бъдещето на децата в
Център за настаняване от
семеен тип и какво предстои да се случва на оставащите
в
ДДУИ
”Слънчице” с. Горски Сеновец деца.
Анна Василева гл. експерт “Социална политика
и здравеопазване” представи дейността на Сдружение ”Приятели на детски дом – Горски Сеновец”, което е създанено
през 2002 година и от тогава до сега работи в
полза на децата, настанени в Дом за деца с умствена изостаналост с. Горски Сеновец.
В края на конференцията се презентира и самата
социална
услуга
„Център за настаняване
от семеен тип”.

ОБЩИНСКА ХРОНИКА

О

т 08.04.2009г. на
международния ден
на ромите в с. Камен Община Стражица стартира
курс за ограмотяване по
Национална програма за
ограмотяване и квалификация на роми. В курсът
ще бъдат включени 20 безработни лица регистрирани в Дирекция „Бюро по
труда” гр. Горна Оряховица самоопределили се като
неграмотни или с ниска
грамотност. Ограмотяването ще продължи до
28.08.2009 година. Успешно завършилите курсисти
ще подобрят възможности
за включване в курсове за
професионална квалификация и последваща трудова реализация.

връзка с предстоящите
възможности за финансиране по ОП „Развитие на
човешките ресурси”.

Н

а 16.04.2009г. в
СОУ „Ангел Каралийчев” се проведе еднодневен обучителен семинар
на тема „Възможности за
реализиране и управление
на успешни проекти”. В
него взеха участие 17
представители на училища и детски градини от
общината.
Семинарът бе организиран от Община Стражица
и Асоциация „Български и
младежки парламент” във

През второто тримесечие на годината ще бъдат
отворени нови схеми за
финансиране:
„Подпомагане обучението
на деца и ученици със
специални образователни
потребности”
и
„Интеграция на децата и
учениците от етническите
малцинства в образователната система”.

СТРАЖИЦА

ИНФОРМАЦИОНЕН

БЮЛЕТИН
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В СТРАЖИЦА СТАРТИРА ПРОЕКТ ОТ 1,8 МЛН. ЛЕВА ЗА РЕМОНТ НА УЛИЦИ

О

сновният
ремонт на
главната улица в
града ще бъде на
стойност 1,8 милиона лв., а финансирането
е
осигурено от инвестиционната
програма на правителството.
По
този повод на 10
април гост на Стражица беше Милен Велчев, зам.-председател на
Комисията по бюджет и финанси
в Народното събрание и зам.председател
на
партия
НДСВ. Гостът направи първата копка на работата по
проекта заедно с кмета на
общината инж. Стефан
Стефанов
и
зам.-кмета
Верка Божкова в присъствието на граждани и представители на фирмата изпълнител „БКС – Горна
Оряховица”.
Проектът
предвижда подмяна на

О

бщина Стражица на 27
април беше домакин
на редовното заседание на ръководството на Национално
сдружение на кметове на кметства и
кметски наместници,
учредено
на
29.11.2006 година в
гр. В. Търново. Тези
изнесени в различни общини заседания включват в дневния си ред
точки и теми, които засягат жизнените интереси на по-малките кметства.
Гостите се събраха в центъра на
село Камен. Кметът Петьо Статев ги
запозна със спецификата на задачите в кметството, на мнозина от
гостите известно с добрата си работа по въпросите на благоустрояването и хигиенизирането. Кратката
разходка до православния храм, в

ремонтирани
„Искър” и др.

тръбите на основния водопровод, заедно с ремонт на канализацията и уличната
настилка
на
улиците
„Дончо Узунов” и
„Михал Друмев”.
С
останалата
част от средствата ще бъдат
улиците „Плиска”,

Инж. Стефанов сподели в словото си пред госта и пред стражичани, че за
последните
шест
години
Стражица е преобразен а
и градът
е възстан о в е н
след
зе-

двора на който
са издигнати паметниците
в
прослава на подвига на руските
войни, загинали
на
Чаирската
позиция
през
1877
година,
разлисти част от
славните
страници в историята на село Камен. Гостите бяха впечатлени от красивия център на селото и от трайните резултати в благоустрояването, въпреки трудните години на прехода.
Срещата продължи в
Стражица. Кметът на
общината инж. Стефан
Стефанов
посрещна
групата и в общинския
център за услуги и ин-

На 9 Май – Деня на победата над хитлерофашизма, в Стражица
дойдоха живите участници във Втората световна война от различни
селища в общината. След 64 години техните редици са оредели, но в
погледите още гори онзи светъл лъч, който ги е водил по пътищата
на войната към по-справедливото общество – демократично, съзидателно. В името на живота ще пазим свято в народната памет истинските критерии за оценка на саможертвата и подвига. Паметта за
милионите загинали е жива, цветя и венци на признателност бяха
положени и на паметника „Майка” в центъра на града.
Тържествено бяха приети и нови членове на Клуба на ветераните
от войните, които винаги носят спомена за загиналите свои близки.
Живи са в паметта им разказите за най-зловещата война в историята на човечеството.

метресенията от 1986 година. С
осигуреното финансиране по още
4 спечелени проекта по програма
„Красива България” ще бъдат осъществени ремонтите на детските
градини в Камен и Кесарево, ще
бъдат завършени последните работи по п равославен храм
„Рождество на Света Богородица”
в Стражица и ще се изгради кухненски блок в Дома за деца в
Стражица.
Осигурено е финансиране и за
неотложен ремонт на два моста в
Сушица, където ще продължат и
строителните работи на православен храм „Света Параскева”.
На пресконференция след
тържеството Милен Велчев отговори изчерпателно и на зададените
от присъстващите журналисти
въпроси, които засягаха в поголямата си част глобалната финансова криза и отражението и
върху българската икономика, в
частност и икономиката на Община Стражица.

формация гостите се запознаха с
организацията на работа на центъра, ръководен от секретаря на общината Елена Йорданова. Инж.
Стефанов поднесе рекламни материали, даде отговор на въпросите
по преустройството на административните услуги в новия център, открит на 15 август 2007 година. До
петте гишета в центъра имат пълен
достъп за информация и контрол по
всяко време кметът, зам.-кметовете
и секретарят на общината, благодарение на най-съвременните компютърни конфигурации и програми в локалната мрежа, осигурени от Министерството
на държавната
администрация
и административната реформа.
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Н

а 31.03.2009 г. СОУ „А.Каралийчев” Стражица чества своя
патронен празник.
С тържествен концерт в спортната зала в училището ще се отбележи този ден. Отличилите се ученици участвали в различни национални конкурси, олимпиади
състезания на спортни клубове ще получат награди по
проект „Желано училище„ от
кмета на общината инж.Ст.
Стефанов.
В Италия в град Триест да
си получи наградата от поетичното състезание „Castello
di Duivo”
за поемата си
„Улици” е Мара Михайлова
от 7 клас. Награждаването и
е свързано с мероприятията
по повод отбелязването на
международния ден на поезията под егидата на „ЮНЕСКО”.

Върху бюлетина работиха:
Николай Христов, Петя Стоянова,
Красимир Василев, Мария Рашкова,
Бистра Ботева, Стела Иванова
п.к. 5150 гр. Стражица
ул. “Дончо Узунов” № 5
тел: 06161 43 43
факс: 06161 25 68
E-mail: postmaster@strazhitsa.e-gov.bg
E-mail: obstr@abv.bg

МОЖЕТЕ ДА ЧЕТЕТЕ И В САЙТА НА
ОБЩИНАТА
HTTP://STRAZHITSA.E-GOV.BG

Община
Стражица

МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН

Община Стражица за втори път участва в националната инициатива „МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН” под
патронажа на Министъра на финансите на РБ.
Учениците от СОУ „Ангел Каралийчев” и ПГ по Транспорт „В.Друмев”Стражица ще имат възможност да
съпреживеят един реален работен ден на представителите на държавните институции в Областна и Общинска администрация.
Мисията на фондация ”Джуниър Ачийвмънт България” е да подготвя младите хора за успешното им реализиране на все по-конкурентния пазар на труда и превръщането им във финансово грамотни и социално
отговорни бизнес лидери.
Христина Любенова, Атанас петров, Елена Петкова, Александра Александрова и Христина Рахнева от СОУ
„А.Каралийчев” се запознаха със спецификата на задачите и заеха своите места като кмет на общината,
зам.-кмет, двама секретари и директор на Общински детски комплекс. Тримата представители на Професионалната гимназия по транспорт „В.Друмев” – Весела Пейкова, Росен Владов и Иванела Стефанова, станаха председател на общинския съвет,зам.-кмет и директор на дирекция
„Икономически и хуманитарни дейности”. В същото време
двама ученици от СОУ – Владимир Руменов и Радослав Рачков, бяха мениджъри в областната администрация във
В.Търново.
Тази година на младите мениджъри бяха предоставени и договори за обучение, благодарение на партньорството на
Джуниър Ачийвмънт- България, със седалище в София. Този
договор дава възможност учениците да научат много повече
за възможностите за полезно сътрудничество между бизнеса
и образованието, включването на „Учене чрез практика” в
обучението по бизнес, икономика и предприемачество за
всички млади хора. В края на деня учениците споделиха

КАРАЛИЙЧЕВИ ДНИ НА КУЛТУРАТА 19 - 24 МАЙ
ДАТА

ЧАС

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

19.05.2009г.

18.00ч.

СПОРТНА ЗАЛА

ДЕТСКО ШОУ „КАТО ЛЪВОВЕТЕ”

20.05.2009г.

11.00ч.

СПОРТНА ЗАЛА

ОБЩИНСКИ ФЕСТИВАЛ „АЗ ПЕЯ И ТАНЦУВАМ”

21.05.2009г.

14.30ч.

ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА

21.05.2009г.

18.00ч.

НЧ „СТ.СТАНЧЕВ”
С.СУШИЦА

09.30ч.

ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД
/пред банка”Хеброс"/

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА ДЕТСКИ ПАРК „АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ”

УЛ.”МИХАЛ ДРУМЕВ”

ОБЩИНСКИ КАРНАВАЛ ПО ПРИКАЗКИ НА АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ

24.05.2009г.

24.05.2009г.

ВИД ДЕЙНОСТ

ОТКРИВАНЕ ИЗЛОЖБА ОТ НАЙ-ХУБАВИТЕ ТВОРБИ НА ДЕЦА, УЧАСТВАЛИ В ОБЩИНСКИЯ КОНКУРС „В ПРИКАЗНИЯТ СВЯТ НА АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ”
ОБЩИНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ЧИТАЛИЩНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА САМОДЕЙНОСТ
ОБЩОГРАДСКО ТЪРЖЕСТВО ЗА 24 МАЙ
ВРЪЧВАНЕ ОБЩИНСКА НАГРАДА ”АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ”

