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РАБОТОДАТЕЛ НА ГОДИНАТА  

 
На организирания от Агенцията по заетостта 

форум „Работодател на годината – 2007„  
министърът на труда и социалната политика г-жа 
Емилия Масларова награди 18 работодатели с 
най-голям принос за намаляване на безработицата 
и осигуряване на заетост от различни райони на 
страната. 

Кметът на общината  инж.Стефан Стефанов 
бе удостоен с грамота „Работодател на годината – 
2007 „ с второ място в категория „Най-много 
разкрити работни места по програми и мерки за 
заетост”. 

Община Стражица през 2007 година е 
устроила на работа 528 безработни лица по 
НП”ОСПОЗ”, НП”Асистенти на хора с 
увреждания”, НП”Помощ за пенсиониране”, НП 
”Старт на кариерата” и Регионална програма 
„Млад фермер”. 

Само няколко дни след подаване данните за 
класиране на общината се разкриха още 99 
работни места, с които броя на устроените 
безработни нарасна на 627. 

Частни работодатели и други организации в 
общината са наели по програми за заетост 194 
безработни и 48 по мерки за заетост.  

 
 
 
 

  
 
 
 

♦  ♦  ♦ 

 
СЕМИНАР – ПРАКТИКУМ ЗА ЧИТАЛИЩАТА  В 

ОБЩИНАТА 
 

На 18 декември 2007 г. в залата на Община 
Стражица се проведе Семинар-практикум на тема 
„Азбука на читалищната дейност”. 
Семинарът се организира от Регионален 
експертно-консултантски и информационен 
център „Читалища” гр.В.Търново 

Участниците се запознаха с възможностите  
за европейско финансиране, както и с културния 
календар  за 2008 г. съдържащ информация за 
всички по-значими читалищни прояви и участия 
във фестивали, събори, фолклорни празници на 
общинско областно и национално ниво. 

 

 
 

♦  ♦  ♦ 
  

СРЕЩА С МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ОБЩИНАТА 
 

На 12 декември 2007г.  в залата на Общинска 
администрация се проведе среща на 
ръководството на Общинска  администрация с 
младежи от  Царски извор, Асеново, Виноград, 
Камен и гр.Стражица  На срещата младежите 
споделиха своите проблеми свързани с 
безработицата, ниското образователно равнище 
на младите хора и липсата на места за 
развлечения.  

 Младите хора поискаха съдействие от 
общината за обособяване на помещения за 
клубове, които да имат компютърно оборудване и 
помощ при подготвяне на проекти за 
кандидатстване и финансиране по ЕСФ. 

 

♦  ♦  ♦ 
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НОВОГОДИШНА НАЗДРАВИЦА  
 

На първи януари 2008 г. в 0.30 часа на 
площада около елхата, гражданите на Стражица 
отпразнуваха настъпилата Нова Година. 

Кметът на Общината инж.Стефан Стефанов 
отправи новогодишен поздрав към присъстващите 
и жителите на Общината. 

По стара българска традиция група 
сурвакари в национална носия осурвака кмета на 
Общината с пожелание за здраве, просперитет и 
късмет. На площада се завъртяха  кръшни 
български хора.  

  

 
 

♦  ♦  ♦ 
 
 

ВОДОСВЕТ ЗА ЙОРДАНОВ ДЕН 
 

 
 На 6 – ти януари 2008 г. от 14 часа  в 
Стражица на моста до ресторант „Екстази” беше   
отслужен Велик Водосвет за  Йордановден. 
 
 

 
 

 
 
 

♦  ♦  ♦ 
 

ПРАЗНИК ЗА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ  ОТ 
ДДМУИ  В С.ГОРСКИ СЕНОВЕЦ 

 

 За децата от дом „Слънчице” и Дневен 
център „Сърчице” посрещането на тази Коледа 
беше особено вълнуващо и интересно. На 17    
декември  директорката на дома г-жа Бистра 
Ботева заведе своите възпитаници в Горна 
Оряховица, където учениците от I – во основно 
училище им бяха приготвили много изненади. 
 С много песни и игри зарадваха своите гости 
учениците от горнооряховското училище. В тях 
бяха включени и децата от дома. Някои от тях за 
пръв път излизаха от дома и участваха в такъв 
празник. 
 Много подаръци и лакомства осигуриха за 
децата спонсорите на дома - Международен 
женски клуб и Хотел „Радисън” - София, 
Нотариус Красимира Боева от Горна Оряховица. 
Две от децата участваха със свои песни в  
тържеството организирано същия ден  за деца от 
други такива домове в Читалище „Напредък” 
Г.Оряховица. Превоза на децата беше осигурен от 
г-н Лъчезар Атанасов – управител на „Янтра-
Транспорт” Стражица. 

 

 
 

 
 

♦  ♦  ♦ 


