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680 граждани са се възползвали от приемните
дни на кмета и зам.-кметовете на общината

Основните принципи, които кметът на общината
заложи в работа си, са
прозрачност при управлението на публичните
финанси и активи, диалогичност и откритост при
вземането на решения,
свързани с живота на
общността, отговорност

по отношение на проблемите на населението и
приемственост на добрите практики, въведени от
предишните ръководства
на администрацията.
По отношение на прозрачността при разпореждането и управлението на
бюджетните средства и
активи, в общинската администрация се спазват
изискванията за финансов контрол и бюджетна
дисциплина.
Успешно
функционира Системата
за финансово управление
и контрол /СФУК/, работата на финансовият екип
в администрацията е без
забележки от страна на
държавните контролни-

те органи, а в началото
на 2012 г. допълнително
наложихме политика на
оптимизиране и прецизиране на разходите. През
месец февруари
2013
година ще бъде готов и
финансовия отчет, както и годишния доклад на
сметна палата, от който
ще стане ясно баланса на
бюджет 2012 година.
През 2012-а година са
проведени 62 приемни с
граждани от кмета и зам.кметовете. 680 са жителите на общината, потърсили съдействие за разгледания период. Жалбите
и сигналите в компетенциите на общинския екип
вече намират своето ре-

шение. С цел интегриране на населените места
към общинския център
регулярно се провеждат
срещи с техните кметове
и наместници.
Принципите на прозрачност и откритост се реализират чрез политиката
за максимална информираност на гражданите. В
тази връзка е и издаването на месечника „Вестник
за Община Стражица”.
Навременно се актуализират и новините в официалната интернет страница и в официалната
фейсбук страница на общината. В регионалните
медии публикациите за
дейността на общината

пък надхвърлят 120.
Относно принципа на приемственост започнатите
от предишното ръководство проекти по оперативните и земеделските програми на ЕС, в това число
и на Местната инициативна група „Стражица- Лясковец”, бяха завършени
през тази година или продължава тяхното изпълнение. В подкрепа на тези
принципи през юли 2012
г. в сградата на общината
беше открит Кът на кметовете на Стражица, за
да се отдаде дължимото
на
предшествениците,
работили за общината.

170 заявления от кандидати за ползватели на
социални услуги по проект „Грижи в дома за независим и достоен живот
в Община Стражица” са
подадени до момента в
общината. Кандидатите
са хора с увреждания,
самотни възрастни хора,
които не могат да се обслужват сами и деца с
увреждания от град Стражица и 15 населени места
от общината. Социалните
услуги на нуждаещите се
ще започнат да се предлагат от 19 февруари т.г.
За целта ще бъдат наети
24 домашни санитари, от
които 22-ма на осемчасов
работен ден и двама на 4часов работен ден. Заетите на осемчасов работен
ден домашни санитари се
очаква да получават основна заплата в размер
на 360.00 лева.
По проекта ще заработи
и създадено с решение
на Общинския съвет Зве-

но за услуги в домашна
среда към Домашния социален патронаж. Други
две щатни бройки се разкриват по проекта за администрирането му към
звеното. Проектът бе спечелен от община Стражица по схемата „Помощ
в дома” по ОП „Развитие
на човешките ресурси” и
е на стойност 167 633, 50
лева. Продължителността му е 12 месеца. „Няма
ограничения по отношение на броя на ползвателите, молби ще се приемат през целия период на
проекта, като кандидатите се одобряват по методиката, изготвена от дирекция „Социално подпомагане”, обясни инж. Детелина Борисова, кмет на
Община Стражица. В звеното ще се предоставят
три типа почасови услуги.
Първият вид услуга предвижда обслужване на битово ниво като помощ за
поддържане на личната

хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане
на лекарства, предписани от лекар, помощ при
рехабилитационни
или
други
специализирани
услуги, придружаване до
детско, учебно, болнично
заведение, месторабота и
др. Другият тип услуга ще
включва помощ при социалното общуване като
помощ при развлечения и
занимания в дома, помощ
при писане на писма, заявления и подаването
им в съответната институция, помощ при посещение на кино, театър
и др. Третият тип услуга
е с комунално-битов характер като пазаруване,
поддържане на хигиената
в жилищните помещения,
обитавани от потребителя на услугата, извършване и/или съдействие за
дребни битови ремонти,
помощ при ползване на
административни услуги, плащания на данъци

и пр. Лицата, ползващи
почасовите социални услуги, съгл. Закона за социално подпомагане, ще
заплащат потребителска
такса в размер на 0,26 лв.
на час.
Чрез този проект община-

та има за цел да осигури
грижа и достоен живот
на хората с частична или
пълна невъзможност да
се самообслужват, както
и да разкрие нови работни места в социалната
сфера.

В Стражица спазиха дълголетната традиция и отбелязаха Йордановден
като един от най-значи-

мите празници. Празнична литургия отслужи
йеромонах Димитър.
Подробности на 4 стр.

Продължава на 2 стр.

170 души искат домашен санитар
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Отчет за дейността
на Общинския съвет

Илиян Маринов

Общинският съвет-Стражица прие отчет за дейността
си през втората половина на
2012 г., изготвен от председателя Илиян Маринов. За
посочения период са проведени 9 заседания на Общинския съвет, на които са
обсъдени 91 предложения,
отчети, информации, молби
и други. Постоянните комисии са провели общо 58
заседания на които са разгледани над 100 материала.
Обсъжданите материали и
взетите по тях решения са с
широк обхват на действие,
в това число по управление
и разпореждане с общинска

собственост, от нормативен
характер, даващи право на
общината да кандидатства
по различни проекти и програми, в сферата на образованието и културата, различни отчети. Продължава
и работата на създадените
временни комисии, сред
които е и активно функциониращата Комисия за установяване и разкриване на
конфликт на интереси.
През отчетения период съветници от Общински съвет-Стражица са участвали
още в заседания на следните
органи и организации:
Комисия за определяне на-

чина на изискванията на
такса битови отпадъци
Местна комисия по чл. 8, ал.
2 от Закона за уреждане жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове
Местна комисия Обществен
ред и сигурност
Областен съвет за регионално развитие при Областен
управител на Област Велико Търново
РСО „Янтра”
Национална асоциация на
председатели на Общински
съвети
Национално сдружение на общините в Република България

на работа по пътната поддръжка и озеленяването
в общината.
На 16.03.2012 г. е подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ
с Министерство на Регионалното развитие и благоустройството по Проект
„Изпълнение на дейности
по укрепване на речните
брегове и дъно на река
Голяма река в регулацията на гр. Стражица и
дейности по укрепване на
речните брегове и дъно
на дерето в с. Горски Сеновец”.

Проекти в процес на реализация през 2012 т.
Проект „Грижи в дома за
независим и достоен живот в Община Стражица”
по ОП „Развитие на човешките ресурси” предвижда предоставяне на
услуги за лична помощ,
за
комунално-битови
дейности и за подкрепа
на социалното включване
в 16 населени места на
Общината.
На 03/10/2012 год. е сключен пореден Договор за
безвъзмездна финансова
помощ за реализацията на Проект: „Защитено жилище” гр.Стражица
по Мярка 321 по ПРСР.
Предстои изграждането
на защитено жилище за 8
потребители – младежи с
увреждания.
Подадени през 2012 г.
проекти в процес на разглеждане и оценка
МИГ Лясковец – Стражица: Строително монтажни работи по енергийна ефективност в общинска сграда в кв.76 в
гр.Стражица; Вертикална
планировка на централ-

на част на с.Виноград І
Част; Проект: „Да съхраним родното за бъдното”
– предвижда се организиране и провеждане на общински фестивал „Фолклорна палитра”.
Междуведомствената комисия за възстановяване
и подпомагане при бедствия и аварии към Министерски съвет – Обекти: Подпорна стена на
ул. „Седма”, с. Асеново;
Укрепване на Мост на
ул. „Ал. Стамболийски”,
с.Сушица; Ремонт на
преливник на яз. „Боаза”,
с.Царски Извор; Ремонт
на покрив читалището с.
Виноград; Повишаване
компетентността на служители в община Стражица по Оперативна програма Административен
капацитет.
Проект към МРРБ: Възстановяване и реконструкция на водопровод
в съществуващо трасе за
водоснабдяване на селата Благоево, Владислав и
Балканци.

Отчет на общинска
администрация-Стражица
Продължение от 1 стр.

Проекти,
приключили
през 2012 г.
Община Стражица реализира проект „Довършване
на храм „Св.Св. Кирил и
Методий”,
с.Балканци”,
финансиран от Програмата за развитие на селските райони по Мярка 322.
Проекти, финансирани от
Междуведомствена комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерския съвет: Укрепване на мост над река Лефеджа в село Бряговица
и Ремонтно-възстановителни работи на църква
„Рождество Богородично"
в с. Виноград.
По мярка 322 от ПРСР:
Конструктивно укрепване на храм „Св.Архангел
Михаил” в с. Горски Сеновец.
През 2012 г. приключи и
реализацията на проект
„Грижа за хора с увреждания и самотно живеещи н
Община Стражица”, финансиран по Оперативна програма Развитие на
човешките ресурси. Про-

ектът е с продължителност 14 месеца и включва
предоставяне на услугата
домашен помощник в 17
населени места.
Проекти, стартирали от
началото на мандата
Проект за укрепване на
десния бряг на р. Стара
река в Кесарево, финансиран от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане при бедствия и аварии
към Министерски съвет.
По „Красива България”:
Ремонт на Център за социални дейности и услуги
и Ремонт на Целодневна
детска градина в с. Асеново.
Относно сливането на
двете училища ОУ „Св.
Климент Охридски” и
ПГСС „Марко Ангелов” в
с. Камен в СОУ „Св. Климент Охридски” бяха извършени ремонтни дейности на двете сгради и
дооборудването им по
мярка „Оптимизация на
училищната мрежа”.
По Оперативна програма
Развитие на човешките
ресурси са наети 86 суши
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Кои спортове ще се
финансират от общината и как?
В Община Стражица
беше приет Правилник за
условията и реда за субсидиране на дейностите
на спортни организации
и експлоатация на спортните обекти. За да се улесни дейността на спортните клубове в общината,
„Вестник за Община Стражица” публикува част от
правилника.
Спортните клубове, които
се субсидират от Община
Стражица, трябва да отговарят на следните условия:
Да са юридически лица с
нестопанска цел с общественополезна дейност
в областта на спорта,
регистрирани в публичен регистър на Община
Стражица, в националния

регистър на спортните
организации към Министерство на физическото
възпитание и спорта и
членуващи в лицензирана национална спортна
федерация.
Дейността и седалището
на управление да са на
територията на Община
Стражица.
Да провеждат учебно
тренировъчния и спортно
състезателния процес в
съответствие с нормативните изисквания.
Надлежно да водят отчетност за приходите и разходите според Закона за
счетоводството.
Спортни обекти и съоръжения които се субсидират от Община Стражица,
трябва да отговарят на

следните условия:
Спортните обекти и съоръжения да служат за
трайно задоволяване на
потребностите в областта
на физическото възпитание и спорта.
Да са общинска собственост.
Да се ползват по предназначението им, за което са
предоставени.
В тези обекти да се провеждат състезания от общинския спортен календар.
Да се предоставят безвъзмездно за определено
време на предучилищни
и училищни учебни заведения за провеждане на
извънкласните занятия
по физическо възпитание
и спортносъстезателната

дейност на учениците при
условия и ред, определен
от съответните организации, стопанисващи базата.
Общият размер на целевите средства за подпомагане на спортните
клубове и техните обединения включват разходи,
свързани със спортната
им дейност:
такси за картотекиране на
състезатели и членство в
национални спортни организации;
участие на състезатели
и отбори в спортни мероприятия – пътни, дневни,
нощувки и такси за участие;
разходи за организиране
на състезания – възнаграждения по граждански

договори за съдии, медицинско осигуряване и обслужващ персонал;
възнаграждения по трудови и граждански договори, и стипендии;
екипировка на състезатели и медикаментозно възстановяване;
закупуване на материали,
специализирана техника
и съоръжения;
експлоатация и ремонт
на предоставените им по
договор спортни обекти и
съоръжения - общинска
собственост.
Ако желаете повече информация за възможностите за финансиране
на спортна дейност от
Община Стражица, общинската администрация
ще ви съдейства!

На 30 януари бе организирано годишно отчетно-изборно събрание на Пенсионерски клуб-Кесарево,
което постави началото
на поредицата отчетни
събрания на пенсионерските клубове на територията на общината.
От събранието в Кесарево стана ясно, че членовете на клуба са 104,
като 73 от тях са жени, 31
– мъже. Беше представен
и доклада на контролната комисия, според който
клубът приключва финансовата година с плюс от
над 600 лева.
Любопитна подробност
от събранието в Кесарево беше, че на 30 януари
по стар стил се празнува
Атанасов ден. За трети
пореден мандат за председател на клуба беше
избран Атанас Станев, известен в обществото като
ерудиран човек, изпълнен
с много енергия и инициативност. На същия ден,

освен имен ден и преизбиране, г-н Станев беше
и рожденик, на тази дата
преди години е сключил и
граждански брак. Логично, Атанас Станев получи
много подаръци от своите
приятели от клуба в Кесарево, а кметът на Община
Стражица инж. Детелина
Борисова му изпрати поздравителен адрес. Гости
на отчетното събрание,
протекло в празничен дух,
бяха кметът на Кесарево
Николай Яламов, зам.-областният председател на
пенсионерския съюз Радка Маркова, както и представителите на Община
Стражица Дилян Братованов, Добромир Добрев
и Евгения Станчева.
През изминалата 2012 г.
пенсионерските клубове
на територията на общината увеличиха бройката
си с нови два – в селата
Балканци и Асеново, с което наброяват общо 14.

Официалният старт на
националната кампания
„Опознай родния край”
бе даден в Област Велико Търново на 23 януари.
Основен акцент в събитието бе представянето
на новия туристически
пътеводител за областта, който включва 17
нови туристически маршрути от региона. Община
Стражица също присъства в новото издание, което излиза в 24-хиляден
тираж и вече е раздаде-

но на всички ученици от
учебните заведения в областта. В него са описани
новите маршрути, сред
които има средновековни
крепости, църкви, манастири, екопътеки, музейни сбирки и исторически
забележителности. Целта
е да се провокира интерес
у учениците и те, заедно
със своите семейства и
приятели, да се запознаят с историята и културата на региона. Печатите
на 17-те нови обекта бяха

тържествено
връчени
от областния управител
проф. Пенчо Пенчев.
Уредникът Художествената галерия в Стражица Валентина Стойнева
получи печата за новия
маршрут (на снимката),
който включва още музейната сбирка „Старшина I-ва степен Димитър
Атанасов Димитров” и
етнографската експозиция при читалище „Станчо Станчев – 1896” в с.
Сушица.

Стартираха
отчетните
събрания на
пенсионерските
клубове
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Бабинден бе отбелязан с ритуали и в Стражица
С музика, песни и традиционни ритуали на 21 януари в Стражица бе отбелязан Деня на родилната
помощ. Сутринта в Пенсинонерски клуб „Златна
есен” в града се събраха възрастните жени, за
да отбележат Бабинден.
Кметът инж. Детелина
Борисова връчи поздравителен адрес на пенсионерките, някои от които
са участвали в акуширането на стражишки бебета. Най-старата акушерка
в града Йовка Георгиева

получи подарък от Пенсонерския клуб. Почетена
беше и д-р Емилия Георгиева, акушер-гинеколог
и общопрактикуващ лекар в Стражица, която е
и заместник-председател
на Общинския съвет. Възрастните дами организираха почерпка за женския
празник и излъчиха „Мисис Баба” – тяхна колежка с най-много правнуци,
шест на брой.
В ранния следобед колоритна група от самодейци
от читалищата в Балкан-

ци, Благоево и Владислав
се появи по време на сесията в Общинския съвет
и изненада с песни и музика съветниците. Самодейците бяха костюмирани като сватбари – имаше
булка и младоженец, а
възрастните баби подрусваха кукли, увити като
бебета. Изпълнителите
представиха
характерните за ритуала народни
песни под съпровода на
акордеон и тромпет на
съветниците и общинските служители.

На Йордановден в Стражица и Бряговица

В Стражица и Бряговица спазиха дълголетната
традиция и отбелязаха
Йордановден като един
от най-значимите християнски празници. С участието си в празничната света литургия, отслужена
от йеромонах Димитрий,
в празничния водосвет и
в двете литийни шествия
жителите на двете селища изразиха желанието
си за повече вяра и сбъднати надежди, за здраве
и благополучие в началото на 2013-а година. В
празника в Стражица и
Бряговица участваха кме-

тът на Община Стражица
инж. Детелина Борисова,
председателят на Общинския съвет Илиян Маринов и зам.-кметът Стефан
Иванов.
Най-много вълнения имаше в надпреварата за
спасяването на кръста в
Голяма река от стражишките осем смелчаци и от
шест търсачи на ледени
усещания, които скочиха
във вира в р. Лефеджа
до Бряговица. В Стражица победител стана Стефан Ангелов, баща на
три деца, а в Бряговица
– Атанас Христов. Инж.

Борисова поздрави победителите в двете селища
и им връчи отредените
награди.
В Бряговица празникът
имаше и по-особен акцент. Десетина дни след
празника стартира изпълнението на проекта
за възстановяването на
храм „Свети Димитър”, за
който са осигурени малко
над 180 000 лева. Храмът
е със статус на културна
ценност и работата по
проекта е сериозно предизвикателство за изпълнителите.

Сурвакари от Камен сурвакаха в Стражица
На 14 януари по повод
на ромската Нова година група млади сурвакари от СОУ „Св. Климент
Охридски” – Камен, със
съдействието на Центъра за междуетническа
толерантност „Амалипе”
посетиха Стражица, за да
сурвакат за здраве служителите от общинската
служба за социално подпомагане и общинската
администрация. Слънчево настроение и жизнерадост излъчваха детските
усмивки. Точно тези дечи-

150 години от
рождението на
Алеко Константинов
На 14 януари в Общинския детски комплекс в
Стражица участниците в
литературен клуб „Ангел
Каралийчев”, в клуб „Пегас/чета” и техни съучени-

ци отбелязаха 150-годишнината от рождението на
Алеко Константинов с
презентация и литературно четене на любими
откъси от негови знакови

творби. Успешно се превъплътиха в най-познатите Алекови герои група
ученици и получиха аплодисменти от съучениците
и от учителите си.

ца най-редовно се включват в инициативи на каменското читалище „Възпитател” за проучване и
съхраняване на народното творчество и местните
обичаи. Нов момент в работата на училището и читалището с малките деца
са празничните програми
с елементи от фолклора
на всички етноси в родното им село Камен, за
което работят всеотдайно
доайенът в работата за
съхраняване на фолклорното богатство в Камен

инж. Петко Николов и ръководителката на групата
Диана Кръстева.
На големия ромски празник Василица малките
гости бяха почерпени от
кмета на Община Стражица инж. Детелина Борисова и от председателя
на Общинския съвет Илиян Маринов, след като и
двамата бяха надлежно
сурвакани и приеха пожеланията на децата за
здраве и благополучие
през годината.

