месец май 2007 г.

ПРОЕКТИ
През месец април в Община Стражица
стартира проект “Защитено жилище за възрастни
хора с физически увреждания - гр.Стражица”
финансиран от ЕС по програма ФАР .
Проекта е с продължителност 16 месеца.
Основната му цел е да се изведат от
специализираните институции възрастните хора с
увреждания, да се повиши качеството им на
живот. Това ще се постигне чрез предлагане на
нов вид социална услуга в общността, а именно
чрез създаване на защитено жилище, в което ще
живеят в среда близка до семейната. Предвижда
се в жилището да бъдат настанени 10 човека. Ще
се разкрият и седем работни места. В момента
тече подготовката и провеждане на тръжните
процедури за доставки, услуги и строителство
предвидени по проекта.
♦ ♦ ♦

На 14 и 15 май в Община Стражица се
проведе работна среща с представители на
Фондация
за
реформа
в
местното
самоуправление– София и Гари О` Конел –
градски управител на американския град
Шарлотсвил, които са партньори по Проект
„Проучване възможностите за създаване на
икономическа зона – Стражица”.
Участниците посетиха терени в общината за
реализиране на проекта, завод за велпапе
„Велпа– 91” АД – структуроопределящо за
икономиката на общината предприятие с
разширяваща
се
дейност
и
предстоящо
внедряване на нови производства.
Срещата завърши с обобщаване резултатите
от дискусиите,
срещите и разработване на
конкретен план за действие, с посочени срокове и
отговорници за създаване на икономическа зона в
гр.Стражица.
♦ ♦ ♦

КУЛТУРНИ ПРОЯВИ

На 14.05.2007 г. стартираха традиционните
Каралийчеви дни на културата

„105–години от рождението на Ангел
Каралийчев” бе темата на научно-теоретична
конференция. Преподаватели от ВТУ „Св.св.Кирил и
Методий”
представиха
свои
виждания
за
творчеството на детския писател.
♦ ♦ ♦
Първо място в конкурса за най – добра рисунка
по случай 105 години от рождението на Ангел
Каралийчев заеха – Елена Господинова - 3 а клас,
Яница Борисова – 3б клас, Айтен Алиева - 9 г.,
Атанас Коев – 7 клас
♦ ♦ ♦
На 14 май в Стражица беше
открит новият
Общински детски комплекс в града. Гости на
празника бяха зам.министъра на образованието
Екатерина Виткова, областен управител Тошко
Никифоров, Зоя Комитова
от Регионален
инспекторат В.Търново. Общината осигури 1000 лв.
за най-даровитите си ученици. Много подаръци,
ученически пособия и цветя получиха новодоомците
от детския комплекс.
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2

♦ ♦ ♦

♦ ♦ ♦

С постановката „Михал Мишкоед” самодейците
от театралния състав на читалище „Станчо Станчев”
с.Сущица този сезон зарадваха почитателите на
театралното изкуство в Сушица.
През месец август на самодейците им
предстоят изяви в морската столица гр.Варна във
военноморска база.

В СОУ „Ангел Каралийчев” – Стражица, се
проведе общинският етап на Националната
конференция „Училището – желана територия за
ученика”. Гости на конференцията бяха инж. Стефан
Стефанов, кмет на Общината, инж. Катя Петрова,
председател на Общинския съвет; Зоя Комитова,
началник на РИО - В. Търново, Ани Павлова, експерт
в РИО. След откриване на конференцията бе
наблюдавана открита практика по изобразително
изкуство „Изкуството на Древен Египет” и рисуване
на фантазен образ. Участниците в конференцията
представиха доклади и презентации по следните
теми:
СОУ „Ангел Каралийчев” – „Създаване на
условия за формиране на положително отношение
към училището и позитивна мотивация за учене чрез
извънкласните форми”.
ОУ „Николай Райнов” - с. Кесарево
„Мултимедийните презентации в уроците по
литература” и
„Възможностите на ИКТ за
мотивиране на активно учене по чужд език”.
ОУ „Св. Климент Охридски” - с. Виноград –
„Изследователският
подход
в
извънкласната
дейност”.
ОУ „Св. Климент Охридски” - с. Камен –
„Естетизирането на училищната среда и СИП
„Фолклор на етносите в България” за развитие на
потенциала на училището като желана територия на
ученика”
За областния етап на конференцията чрез
анкета бяха класирани Тошко Христов от ОУ
„Николай Райнов” с. Кесарево и Пламен Парашкевов
от ОУ „Св. Климент Охридски” с. Виноград.

♦ ♦ ♦
НАГРАДИ ЗА ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА И
УЧИТЕЛИ ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ
На 1 юни във Велико Търново Зоя Комитова,
началник на Регионалния инспекторат на МОН,
награди близо 50 училищни директори и учители и
13 училища и детски градини от Великотърновска
област във връзка с 24 май, Деня на славянската
писменост и на българската просвета и култура.
Сред наградените училища за цялостна екипна
дейност е и ОУ “Св. Климент Охридски” – Виноград.
С тази награда училищни колективи се отличават за
първи път и тя е висока оценка за работата на
виноградския учителски колектив.
На 24 май кметът на Община Стражица инж.
Стефан Стефанов връчи плакет “ЗА ПРИНОС В
ОБРАЗОВАНИЕТО” на 12 учители от Стражишка
община, определени от съответните педагогически
съвети на училищата.
Наградените са Маруся Андреева, Тодорка
Цонева и Стефка Стоянова от СОУ “Ангел
Каралийчев”, Димитранка Цонева от ОДЗ “Ангел
Каралийчев” в Стражица, инж. Елена Павлова от
Професионалната гимназия по транспорт, Иринка
Венкова от начално училище “Христо Ботев” в
Бряговица, Донка Игнатова, директор на ОУ “Св.
Климент Охридски” – Виноград, и Пламен
Парашкевов, учител в същото училище, Еленка
Суванджиева, учител в ЦДГ – Виноград, Елена
Данаилова от ОУ “Св. Климент Охридски” – Камен,
Тошко Христов от ОУ “Николай Райнов” – Кесарево,
и Недка Колева от начално училище “Иван Вазов” –
Царски извор.
♦ ♦ ♦
На 14 май 2007 г. започна курс за обучение по
НП „Ограмотяване и квалификация на ромите”. В
курса са включени 20 безработни /неграмотни или с
ниска грамотност/ от село Камен, които се обучават в
основното училище. МТСП финансира заплащането
на учителите, стипендиите на участниците и
учебните помагала.
Курсът е с продължителност 5 месеца.
♦ ♦ ♦

♦ ♦ ♦
На тържество във Велико Търново, посветено
на 5 юни - Световния ден на околната среда, в което
участва и кметът на общината инж. Стефан
Стефанов, Стражица беше отличена с грамота за найчист град в региона от Министерството на околната
среда и водите. Отличието “Еколог на годината”
получи инж. Паша Илиева, гл. експерт по екология
на Община Стражица. Наградите бяха връчени от
инж. Елена Григорова, директор на Регионалната
инспекция на МОСВ.

