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3.1.Информационен профил на Община Стражица

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ
508 кв.км

Площ
15564 човека

Население
Населени места –
брой и вид

22 населени места, от тях: 1 град-център на общината, 15
кметства и 6 села с кметски наместници

ГЕОГРАФСКИ
ФАКТОРИ
Местоположение

Релеф

Климат

Води

Община Стражица е разположена в североизточната част на
област Велико Търново.Заема части от Предбалкана и
Дунавската хълмиста равнина.
Има разнообразен релеф. Характерен облик на релефа
придават множество възвишения в посока изток-запад.
Надморската височина варира от 40 до 480 м.
Климатът е умерено - континентален, характеризиращ се найобщо с горещо лято със засушавания, прохладна и рано
настъпваща пролет. Зимният период е с минимални валежи и
незадържаща се дълго снежна покривка - средна
продължителност 48 дни. Характерни са есенни и пролетни
мразове.
Климатичните условия са подходящи за отглеждане на повечето
от разпространените в България селскостопански култури.
Водните течения и водните площи, с площ 7 499 дка, заемат
1,43% от общата територия на общината.
Водните ресурси представляват поречия на реките Стара река,
Лефеджа, Голяма река, Казълдере и Шипа, както и 30
микроязовира, най-големият от които, Казълдере, е с обем 8 млн
куб.м. Общината ги отдава на концесия.
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Горите на територията на общината се охраняват и стопанисват

Растителност,
от Държавно лесничейство гр.Г.Оряховица и Община Стражица
животински свят
и горско
стопанство
ИНФРАСТРУКТУРА
Община Стражица има относително висока степен на
изграденост на елементите на техническата инфраструктура.
Всички селища са водоснабдени, електрифицирани, гъстотата
на пътната мрежа е значително по-висока от средната за
страната. Град Стражица е изцяло канализиран. През
територията на общината преминават много важни пътни
комуникации с регионално и национално значение.
С национално значение са пътищата от националната сухопътна
мрежа:
Велико Търново – Кесарево - Омуртаг /за Варна/;
Горна Оряховица - Камен - Попово;
Стражица - Лозен - Полски Тръмбеш;
Стражица - Ново Градище - Омуртаг.
С национално значение е и ЖП линията София – Горна
Оряховица – Варна, която преминава през три населени места:
спирка с. Кесарево, гара Стражица и спирка с. Асеново. Тази
отсечка е изградена през 1887 – 1890 година, а открита за
експлоатация през 1900 година.
Междуселищните връзки в общината се осъществяват чрез
автомобилния транспорт. Изградени 546 км улици и пътища от IIри до IV-ти клас. През 10 от всичките 22 населени места минават
пътища ІІІ-ти клас, през 14 – ІV-ти клас.
Всички селища са електрифицирани, а в централните райони на
Енергийна –
повечето мрежата ниско напрежение е подземна. В гр. Стражица
електроенергетик ел. мрежата се изгражда изцяло по този начин. През 2008 г. се
а, газоснабдяване планира началото на газификацията на град Стражица.
Общината е включена в националната съобщителна система и в
Съобщителна –
автоматичното междуселищно телефонно избиране. В 3 от
телефонни,
населените места в общината / Теменуга, Водно и Железарци/
мобилни
има само по един обществен пост. Град Стражица се нуждае от
съобщения,
разширение на СТМ, тъй като съществуващата обхваща
достъп до
отделни части от квартали. Освен това канална и първична
интернет
мрежа не е изградена в североизточната част на града.
Внедрена е цифрова централа в град Стражица.
Изградена е мрежа на М-тел, Глобул и Вивател с покритие в
цялата община.

Транспортна
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До 1987 година 18 от общо 22-те населени места на общината
са водоснабдени. След тази година, в периода на
възстановяване щетите от земетресението през 1986 година
продължава изпълнението на програмата за развитие и в
резултат на това са водоснабдени и останалите 5 селища на
община Стражица -–Ново Градище, Любенци, Кавлак, Мирово
и Водно. От 1992 година до 1999 година са осъществени
проектите за допълнително водоснабдяване на селищата с
режим на водопотреблението – Кесарево, Камен, Нова
Върбовка, Виноград, Благоево, Владислав, Балканци, Лозен,
Железарци и Любенци, а във Водно и Паисий - изграждане на
вътрешната водопроводна мрежа. В последните години се
извършва реконструкция на външното водоснабдяване и
вътрешната водопроводна мрежа на с.Теменуга, разширение
на вътрешните водопроводни мрежи в Любенци, Водно и
Железарци.

АДМИНИСТРАТИВНО
УПРАВЛЕНИЕ
Кмет
Председател на
Общински съвет

Инж.Стефан Рачков Стефанов

Инж.Катя Атанасова Петрова

ИКОНОМИКА
Промишленост

Индустрията на общината е базирана на дейността на 25-30
активни фирми, занимаващи се с преработка в различни
подотрасли. Успешно работят “Зорница – Кесарево ” АД
с.Кесарево и “Пименс” ООД гр.Стражица за преработка на птиче
месо, “Велпа - Нореком” АД гр.Стражица - произвежда велпапе
и опаковки, “Корадо-България” АД гр. Стражица - произвежда
радиатори и отоплителни уреди, ТПК”Електра” – произвежда ел.
нагреватели и ел. домакински уреди, “Метални конструкции” АД изработва метални конструкции, приложими в областта на
енергетиката; В последните години са създадени нови малки
частни предприятия – « ВАРОША – 2005» ЕООД , « ТОТАЛ
ВИНИ» ЕООД , «БУМЕКС» АД
- мелници, мандри,
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хлебопекарни, сладкарски цехове и други. Мелницата “АГИС “
ООД произвежда брашно, което се предлага в разфасовки па
желание на клиента. Предстои изграждане на разтоварище и
силози за съхранение на пшеница. Мелницата е с оборудване
от най- нов тип. Фирма ЕТ “Стефан Стефанов - 92” произвежда
слънчеви инсталации за топла вода, метални изделия по
поръчка, котлета за локално парно отопление, газови бутилки за
автомобилни уредби, лири за баня и топлообменници. Извършва
и електростатично прахово боядисване.
Селскостопанското производство се осъществява от над 30
кооперации, сдружения и частни земеделски стопани.
Стопанисват около 185 хил.дка, от които обработват 127
хил.дка, 1655 дка лозя, 4061 дка мери и пасища и 1202 дка
овощни градини. Правят се опити за отглеждане на етеричномаслени култури – лавандула, мента, лайка и други, с
приложение във фармацевтичното и козметичното
производство.Пчеларството е традиционен поминък в общината,
съществуват около 30 пчелина. Произвежда се висококачествен
мед.
.

Горско
стопанство
Туризъм

Съществуващата база за туризъм е ограничена. Държавна
собственост е
базата за ученически отдих и туризъм в
местността “Тасладжа” с капацитет 150 легла. Фирма “ВелпаНореком” – ЕАД има изградена база за отдих между Стражица и
с.Мирово, с малък капацитет, но сред красива местност, с кухня
и микроязовир. В град Стражица има малък частен хотел с
капацитет 20 легла и заведение за хранене. В центъра на града
е започнато изграждането на хотел-ресторант, собственост на
общината.
Хълмистият характер на територията на общината, наличието на
гори, трите реки - Стара река, Голяма река и Лефеджа, потоци и
красиви местности и микроязовирите са предпоставка за
развитие на пешеходен, риболовен и ловен туризъм

СОЦИАЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА
Социални
дейности –

В общината функционират 14 целодневни детски градини, Дом
за отглеждане на деца, лишени от родителски грижи, Дом за
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детски градини и
домове за соц.
услуги
Здравеопазване –
болнични
заведения,
лакарски
практики

Образование –
брой училища по
видове

Култура –
традиционни
културни
празници,
паметници на
културата
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отглеждане на деца с умерена умствена изостаналост,
Защитено жилище и център за отглеждане на деца от семеен
тип.
Според утвърдената за общината здравна карта, от 2003 година
доболничната помощ ще се осъществява от 14 индивидуални
лекарски
практики
за
първична
медицинска
помощ,
позиционирани в 9 селища: 4 в гр.Стражица /вкл. с.Бряговица /, 2
в с.Камен/ вкл. с.Нова Върбовка и с.Николаево / и по 1 в
Кесарево/ вкл. с.Теменуга, с.Водно, с.Железарци /, Сушица,
Владислав/ вкл. с.Балканци и с.Благоево /, Царски извор/ вкл.
с.Горски Сеновец /, Ново Градище/ вкл. с.Кавлак, с.Любенци,
с.Мирово/, Асеново и Лозен и .Виноград и едно заведение за
специализирана помощ – “Медицински център І – Стражица” –
ЕООД с 6 кабинета: по кардиология, неврология, гинекология,
хирургия, рентгенология, пулмология и лаборатория.
Стоматологичните практики са 12, позиционирани в 5 селища: 6
в гр.Стражица, 3 в с.Камен и по 1 в селата Сушица, Кесарево и
Царски извор.
Общината има добре изградена училищна мрежа от седем
общообразователни и две професионално-технически училища.
Обучението в професионалните гимназии се извършва по
специалности за селското стопанство, транспорта и шивашкото
производство. В СОУ”Ангел Каралийчев” е разкрита
профилирана паралелка “Информационни технологии” от 9-ти
клас.
Четиринадесет читалища съхраняват и развиват културните
традиции на района.
Църквите в Сушица, Кесарево, Стражица и Асеново са обявени
за архитектурни паметници на културата, но са разрушени или
силно повредени от земетресението. Общината търси дарители
за възстановяването им.
Общината разполага с Картинна галерия в гр.Стражица със 7
изложбени зали. Сградата обаче не е конструктивно укрепена и
възстановявана след земетресението през м.декември 1986
година. Галерията разполага с богат фонд – 546 живописни
творби, 93 скулптури, 240 графики, 28 творби от приложния
раздел. Сред особено ценените експонати са творбите на Илия
Петров, Никола Манов, Владимир Димитров - Майстора,
Димитър Казаков, Йоан Левиев, Михалис Гарудис, Васил
Стоилов, Енчо Пиронков, Катя Гецова. От 1974 до 1985 година
се е провеждал Международен пленер по живопис.Изготвеният
проект за възстановяването на Картинната галерия предвижда
освен експозиционна площ, да се преустроят част от
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помещенията в Кафе-театър и Дом на приказката. Търсят се
партньори и донори за финансиране на проекта.
На 24 май 2003 година общината откри Изложбена зала, в която
са представени творби от фонда на галерията. В две от
помещенията е подредена музейна сбирка “Духовния живот на
Стражица през вековете”.
През месец май в град Стражица се провеждат Каралийчеви дни
с разнообразни прояви. В село Сушица на 6-ти март се
организират тържества, посветени на Димитър Атанасов –
Матроса. Атрактивни и автентични са Илинденските седянки в
края на м.юли в Благоево, Владислав и Балканци. Групата за
автентичен фолклор от с.Виноград е носител на многобройни
награди от съборите в Копривщица. С оригинални изяви се
представят самодейните театрални състави към читалищата в
Кесарево, Сушица и Стражица.

ИСТОРИЧЕСКИ
ДАННИ

Благоприятните природо-климатични условия привличат и
задържат хората по нашите земи още от древността. На много
места има останки от праисторически, тракийски, от римско и
ранновизантийско време селища. Повечето от средновековните
селища са напуснати или унищожени при османското нашествие
от края на 14 век.
Част от археологичните материали, открити при изкопни работи
или случайно намерени са представени в Изложбената зала в
град Стражица.

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛН
ОСТИ,
ПРИРОДНИ
РЕЗЕРВАТИ,
ЗАЩИТЕНИ
ТЕРИТОРИИ,
ФЕНОМЕНИ

Природните дадености в общината са благоприятни за
развитието на туризъм - риболовен, пешеходен, ловен,
екологичен и други.
Изграден е крайпътен ландшафтен парк ” Малка Бъргария” на
първокласен път София – Варна до разклона за с. Железарци.
В процес на реализация е База за отдих край язовир Казълдере.
Селата от полупланинския район са особено подходящи за
развитие на селски туризъм.

НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВОТО
Раздел 3: ПРЕДСТАВЯНЕ НА
ОРГАНИЗАЦИЯТА
ОБЩИНА - СТРАЖИЦА

НК –Р.3
Издание: 02
Изменение: 0
Лист 7/10

ДЕКЛАРАЦИЯ
НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
в гр. СТРАЖИЦА
От името на Ръководството на Общинска администрация гр.Сражица,
официално обявявам решението да се разработи , внедри и сертифицира
Система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на
стандарта ISO 9001:2000.
В тази връзка, основавайки се на принципите на законност, откритост, достъпност и
отговорност и основните принципи за управление на качеството, ръководството на
общинската администрация определи като равнозначна неизменна част от цялата
политика и стратегия на Общината следната
ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО
 Насоченост към клиента – ние зависим от нашите клиенти и затова се
стремим да разбираме техните настоящи и бъдещи потребности, изпълняваме
техните изисквания и се стараем да надминаваме очакванията им;
 Ръководство – ръководителите на всички нива в общинската
администрация осигуряват единство на целите и създават подходяща работна среда,
в която персоналът може да бъде привлечен за постигане на определените цели;
 Привличане на персонала – хората работещи в общинската
администрация са основният ни капитал и ръководството се стреми да стимулира
потенциалните им възможности за професионална изява за постигане на непрекъснат
и траен просперитет в Общината;
 Процесен подход – стремим се да постигаме ефикасност на резултатите от
дейността си чрез процесния подход на управление;
 Системен подход на управление – управлението на взаимно свързаните
процеси като система допринася за ефикасността на постигнатите резултати от
дейността ни и изпълнение на целите ни;
 Непрекъснато подобряване – наша постоянна цел е непрекъснатото
подобряване на постиженията ни;
 Вземане на решение, основано на факти – ефективността на нашите
решения се основава на анализ на данни и информация;
 Взаимно изгодни връзки с доставчиците – ние и нашите доставчици сме
взаимно свързани и взаимноизгодните отношения с тях ни помагат да създаваме
стойност в съответствие с нормативните и обществените изисквания.
Във връзка с изпълнение на определената „Политика по качеството”
ръководството на Общинската администрация в Стражица определи следните
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВОТО:
•

Да поддържаме високо обществено доверие и качеството на предоставяните
административни услуги;
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Чрез добра комуникация непрекъснато да проучваме и удовлетворяваме
потребностите на населението от общината в съответствие с нормативните
изисквания ;
Непрекъснато да подобряваме квалификацията, инициативността и мотивацията
на персонала на общинската администрация;
Да оптимизираме вътрешната комуникация и координацията на дейностите в
общинската администрация;
Да спазваме изискванията на нормативните документи, свързани с дейността на
общинската администрация;
Чрез ефективни превантивни или коригиращи действия да намаляваме
несъответствията и разходите свързани с тях при административното обслужване;
Да осигуряваме необходимите ресурси за подобряване на ефикасността на
системата за управление на качеството.

Ръководството на Община, Стражица е убедено, че персоналът на общинската
администрация ясно осъзнава значението на доброто качеството на предлаганите
административни услуги за просперитета на нашия регион.
КАТО КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА ДЕКЛАРИРАМ:
Личната си ангажираност в изпълнение на Политиката по качеството и
осигуряване на необходимите ресурси за изпълнение на целите по качеството.
С тази декларация изразявам своята убеденост за съпричастност,
ангажираност, коректност и творчество от служителите на Общинска
администрация , Стражица при реализиране на Политиката и Целите по
качеството.
КАЧЕСТВОТО Е НАШАТА ГАРАНЦИЯ ЗА СИГУРЕН И ТРАЕН УСПЕХ!

Дата: 23.09.2010 г.
гр. Стражица

Кмет:........................
(Стефан Стефанов)
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ЕТИЧЕН КОДЕКС
НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Ние, служителите от Общинска администрация на Община Стражица
подписваме този Етичен кодекс, който регламентира принципите и нормите на нашето
поведение, за да изпълняваме ефективно мисията на Общинска администрация.
 НИЕ СЕ АНГАЖИРАМЕ:
1. Дейността ни да бъде посветена на качественото обслужване на гражданите, а
цялото ни внимание да бъде насочено към тях, защото техните потребности
определят насоката и целите на нашата работа.
2. Водещи в нашата дейност да бъдат принципите на равнопоставеност на всички
наши клиенти, прозрачност на действията ни, законност и безпристрастност при
извършване на услугите, политическа неутралност, със съзнанието за
отговорност на действията ни.
3. Да бъдем любезни, приветливи, търпеливи, отзивчиви и с уважение да се
отнасяме към всички – както към гражданите, така и към колегите си.
4. Да проявяваме професионализъм и компетентност в работата си, да будим
доверие.
5. Да предлагаме пълна, точна, бърза и полезна информация на клиентите и
качествени услуги.
6. Да работим с убеденост, че ние сме “лицето” на общината.
7. Да не влизаме в конфликт с гражданите, да бъдем етични, почтени, честни и
коректни.
8. Да бъдем лоялни към институцията, в която работим.
9. Да не допускаме прояви на бюрокрация и корупция, както и незаконни действия,
които уронват както нашия личен престиж, така и престижа на институцията.
10. Да бъдем екип, да проявяваме колегиалност към хората, с които работим.
11. Да бъдем проводник на идеите и предложенията на гражданите, да
стимулираме тяхната гражданска активност, да засилим чувството им на
обществена съпричастност
ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ, ЧЕ ГРАЖДАНИНЪТ Е НЕ САМО КЛИЕНТ И ДАНЪКОПЛАТЕЦ,
НО И ПАРТНЬОР НА МЕСТНАТА ВЛАСТ!
 НИЕ ВИ УВЕРЯВАМЕ:
1. В Общината работят компетентни професионалисти, те мислят за вас,
доверете им се!
2. Общината се грижи за своите граждани и е в услуга на техните потребности и
желания!
НИЕ СПАЗВАМЕ ПОСОЧЕНИТЕ В ТОЗИ ЕТИЧЕН КОДЕКС МОРАЛНИ ЦЕННОСТИ,
КАТО НРАВСТВЕН И ПРОФЕСИОНАЛЕН ДЪЛГ КАКТО КЪМ САМИТЕ СЕБЕ СИ,
ТАКА И КЪМ ОБЩНОСТТА, НА КОЯТО СЛУЖИМ!
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 НИЕ АПЕЛИРАМЕ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ:

1. Бъдете наши партньори и съмишленици за постигане на общите цели.
2. Проявявайте търпение, коректност, толерантност и уважение към нашия труд.
3. Бъдете непримирими и критични към пропуските, слабостите и нарушенията в
организацията ни на обслужване, към проявите на корупция.
4. С ценни препоръки и предложения, дайте своя принос в усъвършенстване на
местното самоуправление и системата на административното обслужване.
НАДЯВАМЕ СЕ, ЧЕ СПАЗВАЙКИ ПРИНЦИПИТЕ В ТОЗИ ЕТИЧЕН КОДЕКС, ЗАЕДНО
ЩЕ РАБОТИМ ПОЛЗОТВОРНО ЗА ИЗДИГАНЕ АВТОРИТЕТА И ОБЛИКА НА
НАШАТА ОБЩИНА!

Дата: м.август 2006 година
Етичния кодекс е подписан от всички служители в Общинска администрация.

