месец август 2007 г.

ПРОЕКТИ
В навечерието на празника на Стражица 15 август
общината
отчита
18
реализирани
проекта,
благодарение на които е осигурено допълнително
финансиране за различни обекти и дейности за близо
1,5 млн. лева. Осем от проектите са защитени в
МОСВ и са за подобряване на околната среда, за
облагородяване и поддържане на терени в Царски
извор, Асеново, Сушица, Виноград, Балканци и
Стражица. Направени са първите стъпки в
разделното събиране на битовите отпадъци в
Стражица и Сушица.
Най-значимият
проект
е
защитен
в
Министерството на труда и социалната политика.
Той е по националната програма “От социални
помощи към осигуряване на заетост”. Цялата
стойност на проекта е 880 000 лева, а общината
осигурява дял от 457 000 лева за осъществяване на
предвидените дейности. По този проект е осигурена
трудова заетост за повече от 500 мъже и жени,
регистрирани в общината като безработни.
От началото на юли тази година в общината
започна изпълнението на одобрения проект,
финансиран от общината с инвестиция от 200 000
лева. В цялата община ще бъдат монтирани 2317
нови осветителни тела с енергоспестяващи лампи.
Това беше направено в Камен още при подготовката
за честване на 130-годишнината от освобождението
на селото. В ход е подмяната на осветителните тела в
Стражица, а по график това ще стане и в селата на
общината.
♦ ♦ ♦
Община Стражица защити успешно още три
проекта. Те са за “Подобряване на благосъстоянието
и приобщаване на етнически малцинства в
неравностойно положение със специална насоченост
към ромския етнос”, компонент “Образователна
интеграция”. Проектите са финансирани по програма
ФАР и са на обща стойност 427 150 лева. Одобрените
проекти са за подобрения в СОУ “Ангел Каралийчев”
– Стражица, в основно училище “Св. св. Кирил и
Методий” – Асеново, и в основно училище “Св.
Климент Охридски” – Камен.
♦ ♦ ♦

По проекта за СОУ “Ангел Каралийчев” са
предвидени ремонт на отоплителната инсталация,
ремонт на санитарните възли и саниране на фасадата,
което да подобри условията за отопление на
училищната сграда. Предвидените дейности са на
стойност 145 750 лева.
За училището в Асеново са защитени 135 800
лева. Те ще бъдат вложени за ремонт на
отоплителната инсталация, който включва подмяна
на двата котела. Ще бъде ремонтиран покривът на
училищната сграда, предстои подмяна и на
дограмата. За пълноценни спортни занимания на
учениците ще бъде изградена спортна площадка.
По проекта за училището в Камен се предвижда
ремонт на отоплителната инсталация, подмяна на
дограмата и саниране на фасадата, за които ще бъдат
вложени одобрените 145 500 лева.
♦ ♦ ♦
Община Стражица кандидатства с проект по
програма ФАР за изграждане на нова икономическа
зона, която да даде възможност за привличане на
нови инвестиции и за намаляване на безработицата в
общината. По тази програма в страната ще бъдат
одобрени 16 проекта и ще бъдат осигурени средства
за проучване на терените, за тяхната регистрация, за
необходимия маркетинг.
♦ ♦ ♦
Реален е шансът на Стражица да се пребори с други
общини за 1,5 млн. лева за изграждането на такава
икономическа зона. Близо 120 декара, върху които е
предвидено да се изграждат инфраструктурни
подобения, са общински терен. При проучване на
условията ще се имат предвид близостта на града,
добрите транспортни комуникации, наличието на
условия за газифициране, за изграждане на модерна
В и К мрежа, за топлофикация. Не на последно място
е и наличието на свободна работна ръка с различна
квалификация.
Ако бъде одобрен проектът на Община
Стражица, във втора фаза на финансиране по
направление “Развитие на индустриални зони” на
програма ФАР ще бъде обучен административен
екип, който ще управлява икономическата зона. След
като приключи оценката на 16-те най-добри проекти,
средствата няма да се дават пряко на общините, а ще
се предоставят на фирмите, които ще изграждат
инфраструктурата на бизнес-зоните след спечелен
конкурс.

м. Август

лист

От 3 август до края на септември по националната
програма ОСПОЗ в селищата на общината са
привлечени за съдействие на специализираните
органи
23
пожаронаблюдатели.
На
пожаронаблюдателите ще се разчита да подадат
сигнал за тревога, ако възникне пожар. Тяхно
задължение ще бъде да следят и за придвижването в
полските и горските райони на хора и техника.

2

дейността си. Тук те ще получат и нужната им
експертна помощ за попълване на документацията.

♦ ♦ ♦
ОТВОРИ ВРАТИ НОВИЯ ОБЩИНСКИ
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
На 15 август –Успение Богородично
беше
открит новия Общински информационен център за
услуги.
Общинският център за услуги и информация
в Стражица е един от обектите, изградени по плана за
развитие на общината през 2007 година. Създаден е в
изпълнение на стратегията за модернизиране на
държавната администрация, приета от Министерския
съвет.
В Центъра има шест работни места:
• Гражданско състояние и актосъставяне
• Икономически дейности
• Устройство на територията
• Общинска собственост
• Местни данъци и такси
• Каса
В залата, която предлага на гражданите всички
съвременни условия за достъп, ще бъде приложен
принципът за обслужване на гражданите на едно
гише – от подаването на заявлението до
извеждането на искания документ преписките ще
се придвижват служебно. Гражданите ще заявяват
услугата и ще получават документите си на едно и
също работно място. Всички заявления за услуги
по тези дейности на общината ще се приемат, а за
които е възможно – ще се извършват тук. Тук ще
се плащат данък сгради и такса смет, наемите за
обекти общинска собственост.
Общинският център за услуги и информация ще
предоставя на гражданите и информация за работата
на Общинския съвет. На тяхно разположение ще
бъдат материалите от заседанията през последните 10
години. На информационните табла ще се обявяват
решенията на Общинския съвет, проектите за
наредби и правилници, заповедите на кмета на
общината, условията за участие в обявените
конкурси и търгове.
Предстои създаването и на гише на
предприемача, където сегашните и бъдещите
предприемачи ще могат да получат ценна за тях
информация за начина за регистриране на фирма, за
разкриване
на
нов
стопански
обект,
за
разрешителните и регистрационните режими при
специфичните видове стопанска дейност. На гишето
на предприемача гражданите ще могат да получат
информация за стартирали програми и проекти, по
които могат да кандидатстват за финансиране на

КУЛТУРНИ ПРОЯВИ
На 15 август –Успение Богородично празника
на Стражица започна с тържествено вдигане на
знамената и молебен за празника отслужен от
Великотърновския митрополит Григорий, който
освети и новия Информационен център за услуги и
информация .
Празничната програма продължи на централната
улица „Михал Друмев” с изпълнения на танцьорите
от професионален ансамбъл „Искра „ В.Търново.
Вечерта от 19 часа в лятното кино след словото на
кмета на общината инж. Стефан Стефанов и
награждаването на почетни граждани, жителите на
Стражица и общината имаха удоволствието да се
срещнат и чуят на живо с любимата си певица
Йорданка Христова.

♦ ♦ ♦

м. Август

Честването
на
130-годишнината
от
освобождението на село Камен от турско
владичество се превърна в празник за жителите
на селото и Стражишка община и за
многобройните гости, дошли тук на 13 юли да
почетат паметта на загиналите в епичните боеве
повече от 500 руски войни за отстояване на
Чаиркьойската позиция в далечната 1877 година.
Да споделят празничните вълнения на
каменчани тук бяха вицепрезидентът Ангел
Марин, генералният консул на Руската федерация
Юрий Трушин, народните представители Бойко
Великов, Мариана Костадинова и Николай
Свинаров,
областният
управител
Тошко
Никифоров и неговите заместници Марияна
Бояджиева и Антон Паричев, кметът на Горна
Оряховица Никола Колев, общински съветници от
Стражишка община, кметове, представители на
бизнеса, приятели и гости на село Камен.
С празничен спектакъл в центъра на селото,
изнесен от ансамбъл “Сидер войвода”, започна
богатата празнична програма. Кметът на селото
Петьо Статев запозна гостите с най-новите
предизвикателства пред бизнеса, с работата по
различни инвестиционни и благоустройствени
проекти, които правят селото едно от найпривлекателните в Стражишка община. Само за 23 години са направени много сериозни стъпки за
възраждане на лозарството и винарството, за
развитие
на
животновъдството
и
млекопреработването.
Военен духов оркестър отведе празничното
шествие в двора на православния храм “Свети
Георги”, където беше отслужена панихида за
падналите войни в епичните боеве, известни като
“малката Шипка” заради съдбовното значение на
удържаната победа над превъзхождащия и много
добре въоръжен противник. В църковния двор се
издигат паметниците в прослава на подвига и
саможертвата на доблестните защитници на
Камен и съседните селища. Тук положиха венци и
цветя генерал Ангел Марин, Юрий Трушин,
народните представители, областният управител и
останалите гости. Венци бяха положени и от
представители
на
Община
Стражица
и
Общинския съвет, от организации и фирми.
Малко по-късно в центъра пред читалище
“Възпитател” се стекоха каменчани от всички
поколения. Строените почетни роти засилиха
празничното усещане. Благодарствени слова към
гостите отправиха кметът на Камен Петьо Статев
и зам.-кметът на Община Стражица Верка
Божкова.

лист

♦ ♦ ♦
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