СТРАЖИЦА

МЕСЕЧНО ИЗДАНИЕ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА ЗА
ИКОНОМИКА, КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ
БРОЙ 3, АПРИЛ 2016 г.

ИНФО
РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ ЗА ВиК

Асоциацията по ВиК на обособената територия ще се грижи за
системите и съоръженията във Великотърновска област
На извънредно заседание на Общинския съвет,
проведено на 18 април, зам.кметът на общината Георги
Бянов беше избран за наш
представител на общото събрание на „Асоциация по
ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК
Йовковци” ООД” – Велико
Търново. Общинският съвет даде мандат на инж. Бянов да представи позицията
на общината по т. 1 от дневния ред и да съгласува (да
одобри) текста на проекта
на Договор за стопанисване,
поддържане и експлоатация
на ВиК системите и съоръ-

женията и за предоставяне
на ВиК услуги на потребителите, както и да гласува
„За” приемане на решение
за сключване на договор
по реда на Закона за водите
(чл. 198п, ал. 1 предложение
първо от Закона за водите)
със съществуващия ВиК
оператор „ВиК Йовковци”
ООД – Велико Търново, съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 2 от
Закона за водите.
По т. 2. „Други” от дневния ред на общото събрание
нашият представител ще гласува съобразно своите вътрешни убеждения и интересите на Община Стражица.

Уважаеми съграждани,
В очакване на великото тайнство на Възкресението, нека обичта към близкия, топлотата към
непознатия, милосърдието към нуждаещия се и добротата помежду ни изпълнят нашите сърца.
На Великден всеки християнин вярва, че на земята
Доброто е надделяло над Злото, Правдата над Неправдата, Светлината над Тъмнината. Нека всеки
да възкреси в себе си образа на Христос и милосърдието на Бог.
Пожелаваме Ви светли празници, здраве и щастие!
Румен Павлов, кмет на община Стражица
Илиян Маринов, председател на ОбС Стражица

ТРЪГВА НОВ ВОДОПРОВОД

От месец Май качествена питейна
вода за Благоево, Владислав и Балканци

Край село Благоево неотдавна беше направена тържествено първата копка за
изграждането на новия водопровод, който ще осигу-

ри нужната вода с питейни
качества за Благоево, Владислав и Балканци. На поляната южно от Благоево бяха
на стр. 2

КМЕТЪТ РУМЕН ПАВЛОВ
СТАРТИРА ОЩЕ ЕДИН ПРОЕКТ

На 18 април 2016 г. Румен Павлов, кмет на Община Стражица, подписа
договор с управляващия
орган на Оперативна про-

грама „Развитие на
човешките ресурси”
2014-2020 г. за финансиране на проект
„Активиране, обучение и интеграция в
заетост на неактивни
младежи”, процедура
BG05M9OP001-1.002
„Активни”. Основните цели на проекта
са: устойчиво интегриране на пазара на труда
на младите хора, които не
са ангажирани с трудова
дейност, образование или

обучение и увеличаване
броя на икономически неактивните младежи извън
образование и обучение
на възраст до 29 г., които
са получили предложение
за обучение или работа.
Проектното предложение
е насочено към икономически неактивни младежи
от община Стражица, на
възраст до 29 години. Бюджетът на проекта е 224
115,92 лв., а предвидената
продължителност е 13 месеца.

ОДОБРЕНИ СА УСЛУГИТЕ ЗА
РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ
Общината има одобрен проект „Услуги за
ранно детско развитие в
община Стражица” финансиран по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, процедура BG05M9OP001-2.004
„Услуги за ранно детско
развитие”. Стойността на
одобрената безвъзмездна
финансова помощ е в раз-

мер на 338 417,02 лв.
Проектът има за цел
превенция на социалното
изключване и намаляване
на бедността сред децата
чрез инвестиции в ранното детско развитие. Ще
продължи дейността на
създадените по проекта за
социално включване интегрирани услуги за ранно
детско развитие, насоче-

ни към деца до 7-годишна
възраст от уязвими групи,
включително деца с увреждания и техните семейства,
както и бъдещи родители.
С реализацията на този
проект ще предоставим
подкрепа за деца в ранна
детска възраст и техните
семейства за подобряване на достъпа до здравна
на стр. 3
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УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ ОТ
СТРАЖИЦА БЯХА В ИТАЛИЯ

Ученици и учители от
СОУ „Ангел Каралийчев“ –
Стражица, бяха една седмица на работна визита в Горла
Миноре /Италия/ по проект
„Иновативни дейности в
ученето и преподаването” на
програми „Еразъм+”. Те гостуваха на Колеж Ротонди заедно със своите партньори от
Гимназия Люнеберге Хайде от
Мелбек /Германия/ и Технически колеж „Джордже Барициу“ от Бая Маре /Румъния/.
По време на престоя си учениците дискутираха въпроси,
свързани с настоящето и бъдещето на Европейския съюз

и проблемите, пред които
е изправен той. Те представиха своите проучвания за
влиянието, което оказва английският език върху техните
национални езици на лингвистична конференция.
При голям интерес премина посещението на Съвместния изследователски център
на Европейската комисия в
Испра, където дискутираха
промените в климата, факторите, довели до тези промени
и действията, които могат да
предприемат обикновените хора, за да предотвратят
екологична катастрофа. Уче-

ниците участваха в демонстрация на процеса на рециклиране на водата, където
изпълниха ролите на лекар,
инженер, биолог и готвач. Визитата в центъра приключи
с вълнуваща среща с български учени, които представиха
своята работа в различни области - изследване на устойчивостта на различни материали при земетресения,
информационни технологии,
земеделие и зелена енергия.
На срещата беше обсъдена
и бъдещата визита, на която
ще бъде домакин Стражица
от 6 до 10 юни 2016 г.

ИНФО

ДЕТСКО ПАРТИ

На страхотно детско
парти в комплекс „РАЛИЦА“
най-голямата
малка художничка Пламена Георгиева, едно от
талантливите деца в школата по изобразителни
изкуства при Общинския
детски комплекс, събра
за осмия си рожден ден
пъстра танцувална гарнитура малки художници
от всички зодии! Децата

се веселиха и се забавляваха до насита, а ние си
издействахме обещание
от рожденичката да бъдем сред поканените и на
първата самостоятелна
художествена изложба на
тема „Доброто винаги побеждава!“, на първо време
в залите на Художествената галерия в Стражица, а
по-късно може и в някои
по-големи световни зали!

ПОМОЩ ЗА МЛАД ПЕВЕЦ

Общинските съветници подкрепиха
финансово Асен Владимиров за участие
в международния конкурс „EuroStars“

НАШИ УЧЕНИЦИ СРЕД НАЙ-ДОБРИТЕ

Похвално се представиха в
Регионалния кръг от Националното състезание „Моторни превозни средства, кораби
и въздухоплавателни средства” за тази учебна година

учениците от Професионалната гимназия по транспорт
„Васил Друмев” – Стражица.
Те участваха с отбор от четирима състезатели от 12 клас–
Владимир Милков, Ивелин

Георгиев, Даниел Димитров и
Димитър Маринов, а състезанието за най-добър млад автомонтьор и най-добър водач
на МПС с представителите на
сродни училища се проведе
в Троян. По регламент бяха
включени теоретична и практическа част. В индивидуалното практическо задание, в
което се оценяват уменията
за майсторско управление на
МПС по определено състезателно трасе с учебен автомобил, победител стана ученикът Владимир Милков.
В отборната надпревара за
най-млад водач на МПС отборът на ПГТ „Васил Друмев”
зае престижното трето място.

ТРЪГВА НОВ ВОДОПРОВОД
от стр. 1
зам.-областният управител
Николай Петров, кметът на
община Стражица Румен
Павлов, председателят на
Общинския съвет Илиян Маринов, зам.-кметовете инж.
Катя Петрова и инж. Георги
Бянов, кметовете на трите
села Петър Костадинов, Иван
Райков и Даринка Бонкова.

Водосвет отслужи йеромонах
Димитрий от Стражица, който благослови начинанието.
Домакинът Румен Павлов и
гостът Николай Петров направиха първата ритуална
копка, а кметът на общината
счупи в кофата на багера традиционната в такива случаи
бутилка шампанско.
Малко повече от половин

милион лева са обезпечени
за този водопровод, към 20
април изпълнението на задачите по проекта доближава
70 на сто от общия обем, а в
някой близък ден на границата на пролетта и лятото ще
потече и водата в трите села,
в които хората си знаят от
десетилетия какво е жажда и
как се утолява.

Общинският съвет на
едно от последните си заседания единодушно гласува
всяко тримесечие съветниците да отделят по 50 лева
от възнаграждението си, за
да могат да помагат финансово на талантливи деца в
техните национални или
международни изяви в изкуствата. Конкретен повод
стана поканата до младия
певец Асен Владимиров от
СОУ „Ангел Каралийчев”
да се представи през април
в международния конкурс
за млади изпълнители на
популярна песен в Малта,
заедно с отбора на престижния великотърновски
международен
конкурс
„Сребърна Янтра”.
На Асен помагаха едно
семейство пенсионери от
Стражица - хора верни на
идеята, че на талантите

трябва да се помага надпартийно. Но си беше съвсем честно и общината да
не остава встрани от тази
благородна идея. Първо
общинските
съветници
от комисията по култура
и образование повдигнаха въпроса. Председателят
Илиян Маринов ги подкрепи и внесоха за обсъждане
на заседанието специална
точка за Асен. И тъй като
в СОУ „Ангел Каралийчев”
имат и по другите изкуства
таланти, а бюджетната издръжка не стига за всички
талантливи деца, съветниците приеха присърце да
подкрепят не само Асен, а
и други ученици при нужда. Пожелаха си да им се
налага да помагат само за
хубави неща, които носят
радост и удовлетворение на
младите таланти.
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ИНФО

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА ЦЕНТЪР „АМАЛИПЕ”

Информационна
кампания организира
Центърът за развитие на
общността в Стражица
по повод на Световния
ден за борба с туберкулозата -24 март. Oбщностният модератор, заедно
с доброволци, раздадоха информационни материали на ученици и
учители от СОУ „Ангел
Каралийчев”, които се
включиха в кампанията. Целта ни бе да запознаем учениците със
симптомите и рисковите
фактори на болестта, а и
да повишим здравната
им информираност по
проблемите с туберкулозата. Кампанията на
Център „Амалипе” тази
година е насочена към
две целеви групи: ученици на възраст 14-18
години и рискови групи млади хора, които се

нуждаят от повишаване
на информираността за
туберкулозата, от придобиване на знания за
здравните и социалните
последици от заболяването за човека и общността, в която живее и
от мотивация за здравословно поведение и
здравословен начин на

живот. Дейностите от
кампанията по повод на
Световния ден за борба с туберкулозата са
част от Проект „Общностен мониторинг на
Здравните услуги към
ЦМЕДТ „Амалипе”, а
целта ни е да повишим
информираността на
младите хора.

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА РОМИТЕ
Модераторите на Центъра за развитие на общността в Стражица към
ЦМЕДТ „Амалипе” отбелязаха 8 април - Международния ден на ромите.
Заедно с малчуганите от
2-ри клас и г-жа Атанасова в СОУ „Ангел Каралийчев” изработихме картички за празника, а темата
бе „Всички деца са еднак-

ви”. Нашата цел на този
ден е да обединим всички деца, без значение от
какъв етнос са защото
„Слънцето свети еднакво за всички“. Ромите от
целия свят се обединяват
на този ден, защото той
е празник за ромската
общност по цял свят, и
отправят призив за уважение, равенство и мир.

ОДОБРЕНИ УСЛУГИТЕ ЗА ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”
РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ
от стр. 1
грижа, за формиране на
родителски умения, за подобряване на семейната
среда, за повишаване на
училищната готовност на
децата и включването им
в образователната система,
както и за предотвратяване
на настаняването на деца в
специализирани институции. Основните дейности,
заложени в проектното
предложение за постигане
на горепосочените цели са:
- Ранна интервенция на
уврежданията;
- Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с

увреждания;
- Семейно консултиране
и подкрепа, индивидуална
и групова работа с родители, психологическа подкрепа на родители;
- Здравна детска консултация и превенция на
заболяванията;
- Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната
готовност.
Проектът ще се реализира на територията на цялата
община. Предвидената продължителност е 28 месеца,
от които 26 месеца за функциониране на услугите.

Община Стражица в качеството си на бенефициент от
01.02.2016 г. стартира реализацията на проект „Подкрепа за
независим живот в Община
Стражица”, по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 г. Проектът
се финансира от Европейския
социален фонд и Република
България. Продължителността
му ще е 21 месеца, като почасовите услуги ще се предоставят
18 месеца считано от 01.05.2016
г. За целите на проекта се създаде Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда.
Предстои наемането на лични
асистенти, домашни помощници, медицинска сестра и психолог. Стойността на одобрената
безвъзмездна помощ е в размер

ЗАЛЕСИХМЕ НАД
300 НОВИ ФИДАНКИ
Ръководството на община Стражица осигури над
300 фиданки в Стражица,
Кесарево и Царски извор
от дървесните видове ясен,
явор, топола и чинар, които
бяха засадени в най-благоприятното време, за да се
осигури доброто им развитие. В списъка на главния
еколог на общината Дарина Стефанова има вписани

десетки дървета, оценени
от специална комисия като
потенциално опасни. И
граждани сигнализират за
силно повредени дървета от
обилния сняг през зимните
най-тежки и драматични
за много селища дни. Има
и многогодишни чинари и
брези, които са повредени
от мълнии, от вредители,
или са с отслабени корени.

Личен пример за доброто
изпълнение на залесителната акция даде кметът на
общината Румен Павлов, а
на терен бяха всички мъже
от общинското предприятие „Странични дейности“.
Грижите за фиданките ще
продължат и през горещите
дни на лятото при стриктно
спазване на съветите на лесовъдите от общината.

на 499 960,40 лв.
Целевите групи по проекта
са:
• Хора с увреждания и техните семейства.
• Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване.
Дейностите по проекта са:
• Организация и управление
на проекта
• Информиране и публичност
• Текущ ремонт, обзавеждане
и оборудване
• Подбор и назначаване на
персонал в Центъра
• Подбор на потребители и
осигуряване на достъп до интегрирани услуги
• Обучение на персонала за
предоставяне на услуги

• Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране
и супервизия на персонала, предоставящ услуги
• Психологическа подкрепа
за потребителите на услугите.
С изпълнението на дейностите по проекта ще се подобри
достъпът не само до основни социални, но и до здравни и психологически услуги в Община
Стражица и ще се постигне независимост и социална интеграция на възрастните хора, хората
с увреждания и техните семейства и ще се гарантира по-доброто качество на техния живот.
Ще се разширят възможностите
им за социално включване и за
водене на самостоятелен живот.
Ще се подобри качеството на
живот на техните семейства.

СТРАЖИЦА
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СЛУЖИТЕЛИ ОБМЕНИХА
ПОЛОЖИТЕЛЕН ОПИТ

На двудневна работна
среща в Стражица бяха
кметове, секретари, експерти и ръководители
на дирекции от двете общини, които извършват
административни услуги
на гражданите по изготвянето на най-важните
документи. Лектори бяха
Пенчо Станчев, Чавдар
Михайлов и Донка Славчева от териториалното
звено „ГРАО” – Велико
Търново.
Участниците в срещата
обмениха опит и решаваха казуси по издаването
на удостоверения въз основа на регистъра на населението и Национална
база данни. Бързото развитие на електронните комуникации наложи много
от задачите си кметовете,

секретарите, експертите
и шефовете на дирекции
да ги учат в движение, защото на всички нива в администрациите имат дълг
и носят отговорност да се
издават документи с вярно съдържание на гражданите. При конкретните
казуси паралелно се обсъждаха и най-често срещаните грешки, за да се
научат всички да не ги допускат. Прецизната работа с електронните лични
регистрационни картони
и с регистъра на населението, както и различните
начини за проверка и сверяване на съдържанието
на изготвяните документи с Националната база
данни бяха в основата на
дискусиите по обучителните теми.

ЗА ТАЛАНТА
ВЪЗРАСТ НЯМА

Месецът, отреден за
повишено внимание към
нежната половина на човечеството, в пенсионерски клуб „Златна есен” в
Стражица беше наситен
с културни мероприятия,
в които намериха изява дамите с артистични,
певчески и литературни
заложби. Под наслов „За
таланта възраст няма”
девет активни участнички в клубния живот прочетоха свои стихове за
мира, за „втория дом”, в
който намират и утеха, и
подкрепа във времената,
когато близките или поне

внуците им са в близки
или по-далечни чужбини. Повечето са бивши
учителки в пенсия и съзнават, че Нина Проданова, която е била учителка
по български език и литература в СОУ „Ангел
Каралийчев” и има издадена книга с подкрепата
на общината, е с повече
опит в писането на стихове. А и тук литературната критика едва ли ще
влезе, щом написаното
с обич и прочетено в
техния ден четвъртък е
стигнало до сърцата на
присъстващите.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

СТРАЖИЦА

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

ИНФО

Николай Христов, Савка Стоева, Евгения Станчева,
Васил Цонев. Дизайн и предпечат: Пламен Пенев

http://strazhitsa.com

ИНФО

В незабравим ден се превърна празникът на буквите за децата от I – Б клас на
СОУ „Ангел Каралийчев” с класен ръководител Мария Иванова. Вълнуваща беше
и срещата с новата им читанка.

НАШИ УЧЕНИЦИ НА НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ

Неотдавна във Военна
академия „Георги Ст. Раковски“–София, се проведе
Втората национална среща
на клубовете „Млади възрожденци“. От клуба, който
носи същото наименование
в СОУ „Ангел Каралийчев“
участваха Деляна Генова от
XIIб и Марин Йорданов от

XIа клас. Те се представиха
с есе-„Моята родина-моето
бъдеще“, което е включено в
специална книжка, издадена
по повод на срещата-„Ние,
младите възрожденци...“
Представянето на есето
предизвика силно емоционално въздействие, доказателство за което беше не-

колкократното прекъсване
с ръкопляскания от страна
на публиката.
Специален гост на срещата беше вицепрезидентът Маргарита Попова, под
чиято егида са клубовете и
Общобългарският комитет
„Васил Левски“.
Цветанка Станева

НОВИНИ ОТ СПОРТНИТЕ ТЕРЕНИ

За пета поредна година в община Стражица се
провежда турнир за „Купата на Кмета” . Организаторите от общината избраха
за тазгодишното издание
футбола за спортните битки. В турнира участват 8
отбора с общо 96 състезатели, които от 18 април мерят сили в спортната зала.
Финалът на турнира е на
28 април, когато кметът на
общината Румен Павлов
ще връчи купите и медалите за призовите места,
както и индивидуалните
награди за най-добрите
състезатели.
Младите таланти на ФК
„Левски-1986”, водени от
треньора Илия Илиев, за-

почнаха полусезона повече
от убедително с две ценни
поредни победи. Футболистите, родени 2003 – 2007
г. победиха отбора на „Аркус” – Лясковец, с 8 : 3 и отбора на „Янтра” - Полски
Тръмбеш, с 4 : 0.
Започна
пролетният
полусезон и за представителния тим на ФК „Левски-1986” с треньор Тодор
Спиридонов. В първите 3
срещи
не се представяме убедително, отчитаме две загуби и едно равенство.
Хандбалистките на ХК
„Левски-1920” до 12-годишна възраст с треньор
Боянка Николова завършиха сезона в ЗХС „Ми-

зия” на 2-ро място и се
класираха за Зонален финал, в който участват 4-те
най-добри отбора в зоната. Зоналният финал ще се
проведе на 15 май в спортната зала на Стражица.
Хандбалистките на ХК
„Левски-1920” до 14-годишна възраст с треньор
Христо Христов завършиха сезона в ЗХС „Мизия”
на 4-то място и също се
класират за Зоналния финал, който ще се проведе
на 28 април в спортна зала
„Орловец” в град Габрово.
Ханбалистките ни заеха
престижното 8-мо място
във финалите за Купата на
България.
Успешно завърши състезателният сезон и на
най-малките хандбалистки на ХК „Левски-1920”
с треньор Димитър Димитров. Момичетата до
10-годишна възраст изиграха последното си състезание в Габрово, където
се представиха повече от
добре за тяхната възраст и
тяхното ниво на подготовка. Ръководството на Община Стражица им пожелава много бъдещи успехи
в любимия спорт.

