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Европейски фонд за
регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България

На 16.07.2009г. Община Стражица подписа договор с Главна дирекция „Програмиране на
регионалното развитие” - Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие”
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Ремонт и обновяване на Основно училище с.Виноград”.
Проекта е на стойност 785 433,15 лв. и се финансира със средства на Европейския фонд
за регионално развитие. Целта на проекта е осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, създаване на уютна, здравословна и безопасна среда за провеждане на учебни занятия.
Основните дейности по проекта са:
Извършване на одит за енергопотребление;
Процедури за избор на изпълнител на СМР и строителен надзор;
Ивършване на СМР;
Мониторинг и отчитане на проекта;
Информационна кампания.
Проекта стартира на 16.07.2009 год. и е с продължителност 15мес.
Този документ е създаден в рамките на проект „Ремонт и обновяване на Основно училище с.Виноград”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г съфинансирана от Европейския
съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Стражица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Договарящия орган.

Бог е Любов
Дали и Бог е бил дете като мене,
дали е гледал нощем звездите,
дали усмихнат, със ожулени
колене
е тичал със светулки във очите?
Дали е знаел, че след време
ще се превърне в светлина
за теб, за него и за мене,
за всички хора по света?
И днес опитва се да ни научи
да бъдем братя, да сме по-добри
и всеки прошка да получи,
щом прошка другиму дари.
Сега съм в храма и запалвам
свещица със трепереща ръка
и моля се на Бог да няма
нещастни хора по света.
Деляна Генова
Литературен клуб
„Пегас/чета/” при ОбДК
Носителка на Каралийчева награда за 2009 година.

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРС) – Европа инвестира в
селските райони

Лясковец и Стражица започват създаването на Местна Инициативна Група с
финансиране по Програмата за развитие на селските райони
На 03 Юни 2009 г. на официална церемония в Министерство на земеделието и храните
Кмета на Община Лясковец Д-р Ивелина Гецова подписа договор за получаване на финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за изграждане на Местна Инициативна Група за територията на общините Лясковец и Стражица. Проектът по под.мярка
431 – 2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Лясковец и Стражица” е на обща
стойност 157 638 лева като проекта ще се реализира за период от 12 месеца. Партньори по
проекта са „Прити 95” ООД Лясковец като представител на частния сектор и сдружение
“Развитие на Гражданското общество” гр. Стражица.
Местната инициативна група се създава по подхода ЛИДЕР като механизъм за мобилизиране и подпомагане развитието на селските райони в местните селски общности. Местната инициативна група насърчава селските райони да търсят нови начини да станат конкурентноспособни, като използват максимално своите ресурси, той дава финансови средства
и възможност местните хора и общините да развият своите територии. В състава й се
включват представители на местната власт, бизнеса, неправителствени организации, професионални сдружения, земеделски производители и други. Местната инициативна група /
МИГ/ регистрирана като НПО, отговаря за прилагането и отчита напредъка в изпълнението на местната стратегия за развитие, МИГ взима решение кои местни проекти да избере
за подкрепа и финансиране.
Проектът за създаване на Местна инициативна група за общините Лясковец и Стражица
предвижда оборудване и функциониране на офис на Местната инициативна група, който
ще е със седалище в гр. Лясковец, обучение на местни лидери и представители на местната
общност за идентифициране на ключови приоритети, разработване на стратегия за местно
развитие, организиране на учебно пътуване за запознаване с работата на подобни структури в Унгария, популяризиране на стратегията за местно развитие и учредяване и регистрация на МИГ като нестопанска организация в обществена полза.
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ОБЩИНСКА ХРОНИКА

С

тражица е един от шестте
града в страната, в които
Националният онкологичен диспансер – София съвместно с AVON
извършиха профилактични прегледи за рак на гърдата. С приоритет бяха жените на възраст между
35 и 40-годишна възраст, но и жени над тази възраст бяха прегледани.
а 17 юли когато се почита
Света Марина, много наши
сънародници дойдоха край село Кесарево, където се намира аязмото
„Света Марина”. Тук, при иконата с
образа на светицата и край изворчето търсят лек за своя или чужда
болка. И така е всяка година, а светицата е почитана от хора с различни вероизповедания, доведени
тук от своята вяра.

Н

О

т 7 до 23 юли 15 тона хранителни продукти бяха раздадени в селищата на общината от
Българския червен кръст по Програмата за разпределение на интервенционни запаси на Европейския
съюз.
Помощите получиха 1841 социално слаби граждани или семейства, които през миналата година са
ползвали помощи за отопление. На
всеки, който има право на помощ
бяха раздадени по 2 килограма
брашно, 3 килограма ориз и 3 килограма захар, като това ще бъде
първият транш от общо три.

З

а предстоящото на 24 юли
отбелязване
на
150годишнината на православен храм
„Свети Георги” в Камен жителите

на селото се готвят от месеци. Организацията се осъществява лично
от кмета Петьо Статев и неговия
екип. За приветливия вид на двора
и на самия храм в годините непрекъснато се прави нещо. Защото тук
е място и за поклон пред подвига
на загиналите руски воини за свободата на селото преди 131 година.
Имена, изписани върху гранита,
жива памет, свързваща два народа
с един родов корен, молитва за живите – послания, които се предават
от поколение на поколение.
Лично великотърновският митрополит Григорий ще дойде за празничната света литургия след седмица на това свято място и множеството ще притихне, за да осмисли поредния благослов.

Програма PHARE 2006
Проект BG 2006/018-343.0101 „Деинституционализация посредством представяне на услуги в общността за рискови групи”
Договор BG 2006/018-343.01.01 – 1.17 „Център за настаняване от
семеен тип – гр.Стражица”

От 1 юни успешно стартира „Център за настаняване от семеен тип” в Стражица, като реализиран проект „Да отидем у дома” на стойност 74 104 евро. Проектът е спечелен от Сдружение „Приятели на детски дом - с. Г. Сеновец”. В центъра са настанени 8 деца на възраст от 6 до 17 години от Дома за деца с умствена изостаналост в с. Горски Сеновец. За тях се грижи
специално обученият персонал от четирима възпитатели, социални работници и специалист, целта на които е да отглеждат и възпитават децата в
среда, близка до семейната.

ПЕТРОПАВЛОВСКИ СЪБОР КРАЙ ЛЯСКОВЕЦ

На прочутия национален фолклорен Петропавловски събор, който по
традиция се провежда край едноименния манастир, от 10 до 12 юли се
събраха над 3000 изпълнители от цялата страна. За пореден път достойно
се представиха самодейците от Стражишка община - групата за народни
песни и индивидуалните изпълнителки Диляна Стоянова и Веселина Сиракова при читалище „Станчо Станчев” - Сушица, дамска вокална група и
вокална група за народни и естрадни песни
при
читалище
„Развитие – 1895” Стражица,
дует
”Надежда” от читалищата в Благоево и Балканци. Всички наши
участници
получиха
заслужените аплодисменти на публиката и
високата оценка на
професионалното жури, представено от доц.
Светла Калудова и доц.
Крум Георгиев.

РАЗСЕЛВАНЕ НА МЛАДИ
ФАЗАНИ

В общинското ловно сдружение
бяха получени 250 тримесечни
фазанчета, които бяха разпределени за разселване в землищата
на нашите селища от местните
ловни дружинки. Тази инициатива е част от богатата програма на
ловното сдружение, в което нашите ловци имат и доста сериозни
задачи, свързани както с опазването, така и с възпроизводството
на дивеча.
В оставащия месец до откриването на птичия лов местните ловни дружинки организират ремонт
на хранилките за дивеча, за да
може през зимата да го подхранват с подготвения през летните
месеци фураж. За съхраняването
на събрания фураж помагат
земеделските производители и
арендаторите по места. А една от
сериозните грижи на специалистите от Държавната агенция по
горите е да проверяват как ловците се справят с предвидените в
Закона за лова и опазването на
дивеча мерки за устойчиво развитие на ловностопанската дейност.
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Върху бюлетина работиха:
Николай Христов, Петя Стоянова,
Красимир Василев, Анна Василева,
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
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ГЛОБАЛНИТЕ БИБЛИОТЕКИ

В

ъв връзка със стартирането на Програма „Глобални библиотеки – България” неотдавна във Велико Търново се състоя работна среща на екипа на програмата с библиотекари от регионалната
библиотека „П. Р. Славейков”, както и от градските и читалищните
библиотеки във Великотърновска област и с представители на читалищните настоятелства и на общинските администрации. От община
Стражица участваха представители от нашите читалища и библиотеки. В хода на срещата бяха обсъдени отговорностите и предизвикателствата, дългосрочните ползи във века на новите информационни
технологии. Екипът ще търси съдействието както на местната власт,
така и на партньори от общините. Пред участниците в срещата беше
разяснена подробно процедурата за кандидатстване и избор на целеви библиотеки за 2009 година.
Продължителността на програмата е четири години и половина, а
ключови партньори са Министерството на културата, Националното
сдружение на общините в Република България, Българската библиотечно-информационна асоциация, Държавната агенция по информационни технологии и съобщения и Програмата на ООН за развитие.

С

награди от много национални и областни конкурси се отличиха младите ни литературни
творци от СОУ „Ангел Каралийчев”. През учебната година тяхната извънкласна работа включваше разнообразни дейности. Отбелязаха годишнините от рождението на Димчо Дебелянов (октомври) и Христо Ботев (януари). Ученици от седми клас декламираха и
четоха текстове от тях и за тях. На вълнуваща сбирка
на литературен клуб „Ангел Каралийчев” под наслов
„Коледа в стихове”, ученици от V и VІІ клас изпълниха
както стихотворения от известни поети, така и свои
текстове. В навечерието на 8 март членове на литературния клуб изпълниха стихове от Елисавета Багряна,
както и написани от тях текстове, с които поздравиха
своите преподавателки.
С представяне на есета, създадени от ученици от VІ
и VІІ клас, бе отбелязан Денят на Кирил и Методий 11 май. На 14 май беше представена стихосбирката
на Николина Проданова „Има, има любов”. Допълнителната работа с учениците, които имат интереси към
литературата включваше насочване към участие в литературни конкурси, дискутиране върху темата и
жанра, работа върху формата, образа, художествените средства.
Изпратени бяха текстове на наши ученици за националните конкурси: „Нека поговорим”, „Морето, морето, морето”, „Духът на българина”, „100 години не-

зависима България”, „От Коледа до Васильовден”,
„Стоян Михайловски”, „Бог е любов!”, „Любовта в нас”,
„Мадарски конник”, „За хляба наш”, „Ябълката”,
„Живеем в земята на Ботев”, „В приказния свят на
Ангел Каралийчев”, „Ако имах вълшебна пръчица”,
„Ерих Кестнер”. Получените награди са 22 – 4 на областния кръг на „Бог е любов”, 17 - от национални
конкурси. Наградените ученици са: Радослав Драганов от ІV а клас – 3 награди, Деляна Генова (V клас) 9, Мара Михайлова (VІІ б клас) - 3, Стелияна Иванова
(ІХ клас) – 1, Велислава Александрова (ІV а клас) – 1,
Виктория Стойкова (VІ а клас) – 1 награда. Една награда от международен конкурс спечели Мара Михайлова от VІІ б клас.
Ученичката София Мирославова от VІІ в клас получи едногодишна стипендия от фондация „Комунитас”
за високи постижения в областта на литературата и
висок успех в училище. Издадени бяха поредните два
броя на училищния вестник, включващи разнообразни текстове – коментар, есе, поезия.
Набелязани бяха извънкласни дейности „Обичам те,
българска реч”, като част от проекта ”Училището –
желано за ученика” за отбелязване на годишнините
на именити творци, драматизация на текстове, срещи
с творци. Обсъждаха се идеи за дейности по друг проект, включващи възстановка на народни обичаи, изучаване на някои народни вярвания и създаване на
есе по темата.

