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Инж. Детелина Борисова 
се отчете за 2012-а
680 граждани са се възползвали от приемните 
дни на кмета и зам.-кметовете на общината

Основните принципи, ко-
ито кметът на общината 
заложи в работа си, са 
прозрачност при упра-
влението на публичните 
финанси и активи, диало-
гичност и откритост при 
вземането на решения, 
свързани с живота на 
общността, отговорност 

по отношение на пробле-
мите на населението и 
приемственост на добри-
те практики, въведени от 
предишните ръководства 
на администрацията. 
По отношение на про-
зрачността при разпореж-
дането и управлението на 
бюджетните средства и 
активи, в общинската ад-
министрация се спазват 
изискванията за финан-
сов контрол и бюджетна 
дисциплина. Успешно 
функционира Системата 
за финансово управление 
и контрол /СФУК/, работа-
та 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 прецизи-
ране на разходите. През 
месец февруари  2013 
година ще бъде готов и 
финансовия отчет, как-
то 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 жители-
те на общината, потърси-
ли съдействие за разгле-
дания период. Жалбите 
и сигналите в компетен-
циите на общинския екип 
вече намират своето ре-

шение. С цел интегрира-
не на населените места 
към общинския център 
регулярно се провеждат 
срещи с техните кметове 
и наместници. 
Принципите на прозрач-
ност и откритост се реа-
лизират чрез политиката 
за максимална информи-
раност на гражданите. В 
тази връзка е и издаване-
то на месечника „Вестник 
за Община Стражица”. 
Навременно се актуали-
зират и новините в офи-
циалната интернет стра-
ница и в официалната 
фейсбук страница на об-
щината. В регионалните 
медии публикациите за 
дейността на общината 

пък надхвърлят 120.
Относно принципа на при-
емственост започнатите 
от предишното ръковод-
ство проекти по оператив-
ните и земеделските про-
грами на ЕС, в това число 
и на Местната инициатив-
на група „Стражица- Ляс-
ковец”, бяха завършени 
през тази година или про-
дължава тяхното изпъл-
нение. В подкрепа на тези 
принципи през юли 2012 
г. в сградата на общината 
беше открит Кът на кме-
товете на Стражица, за 
да се отдаде дължимото 
на предшествениците, 
работили за общината. 

Продължава на 2 стр.

170 души искат домашен санитар
170 заявления от канди-
дати за ползватели на 
социални услуги по про-
ект „Грижи в дома за не-
зависим 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 об-
служват сами и деца с 
увреждания от град Стра-
жица и 15 населени места 
от общината. Социалните 
услуги на нуждаещите се 
ще започнат да се пред-
лагат от 19 февруари т.г. 
За целта ще бъдат наети 
24 домашни санитари, от 
които 22-ма на осемчасов 
работен ден и двама на 4-
часов работен ден. Заети-
те на осемчасов работен 
ден домашни санитари се 
очаква да получават ос-
новна 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 со-
циален патронаж. Други 
две щатни бройки се раз-
криват по проекта за ад-
министрирането му към 
звеното. Проектът бе спе-
челен от община Стра-
жица по схемата „Помощ 
в дома” по ОП „Развитие 
на човешките ресурси” и 
е на стойност 167 633, 50 
лева. Продължителнос-
тта му е 12 месеца. „Няма 
ограничения по отноше-
ние на броя на ползвате-
лите, молби ще се прием-
ат през целия период на 
проекта, като кандидати-
те се одобряват по мето-
диката, изготвена от ди-
рекция „Социално подпо-
магане”, обясни инж. Де-
телина Борисова, кмет на 
Община Стражица. В зве-
ното ще се предоставят 
три типа почасови услуги. 
Първият вид услуга пред-
вижда обслужване на би-
тово ниво като помощ за 
поддържане на личната 

хигиена, помощ при хра-
нене, помощ при вземане 
на лекарства, предписа-
ни 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 со-
циалното общуване като 
помощ при развлечения и 
занимания в дома, помощ 
при писане на писма, за-
явления и подаването 
им в съответната инсти-
туция, помощ при посе-
щение на кино, театър 
и др. Третият тип услуга 
е с комунално-битов ха-
рактер като пазаруване, 
поддържане на хигиената 
в жилищните помещения, 
обитавани от потребите-
ля на услугата, извърш-
ване и/или съдействие за 
дребни битови ремонти, 
помощ при ползване на 
административни услу-
ги, плащания на данъци 

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

Отчет на 
Общинския 
съвет на  
2 стр.

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 работ-
ни места в социалната 
сфера.

В Стражица спазиха дъл-
голетната традиция и от-
белязаха Йордановден 
като един от най-значи-

мите празници. Праз-
нична литургия отслужи 
йеромонах Димитър.
Подробности на 4 стр.
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Общинският съвет-Стражи-
ца прие отчет за дейността 
си през втората половина на 
2012 г., изготвен от предсе-
дателя Илиян Маринов. За 
посочения  период са про-
ведени 9 заседания на Об-
щинския съвет, на които са 
обсъдени 91 предложения, 
отчети, информации, молби 
и други. Постоянните ко-
мисии са провели общо 58 
заседания на които са раз-
гледани 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 про-
грами, в сферата на обра-
зованието и културата, раз-
лични отчети. Продължава 
и работата на създадените 
временни комисии, сред 
които е и активно функци-
ониращата Комисия за ус-
тановяване и разкриване на 
конфликт на интереси.
През отчетения период съ-
ветници от Общински съ-
вет-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 жи-
лищните въпроси на граж-
дани с многогодишни жи-
лищно-спестовни влогове
Местна комисия Обществен 
ред и сигурност
Областен съвет за регионал-
но развитие при Областен 
управител на Област Вели-
ко Търново
РСО „Янтра”
Национална асоциация на 
председатели на Общински 
съвети
Национално сдружение на об-
щините в Република България

Отчет на общинска 
администрация-Стражица
Продължение от 1 стр.

Проекти, приключили 
през 2012 г.
Община Стражица реали-
зира проект „Довършване 
на храм „Св.Св. Кирил и 
Методий”, с.Балканци”, 
финансиран от Програма-
та за развитие на селски-
те райони по Мярка 322. 
Проекти, финансирани от 
Междуведомствена коми-
сия за възстановяване и 
подпомагане към Минис-
терския съвет: Укрепва-
не на мост над река Ле-
феджа в село Бряговица 
и Ремонтно-възстанови-
телни работи на църква 
„Рождество Богородично" 
в с. Виноград.
По мярка 322 от ПРСР: 
Конструктивно укрепва-
не на храм „Св.Архангел 
Михаил” в с. Горски Сено-
вец. 
През 2012 г. приключи и 
реализацията на проект 
„Грижа за хора с уврежда-
ния и самотно живеещи н 
Община Стражица”, фи-
нансиран по Оператив-
на програма Развитие на 
човешките ресурси. Про-

ектът е с продължител-
ност 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, финан-
сиран от Междуведом-
ствената комисия за въз-
становяване и подпомага-
не при бедствия и аварии 
към Министерски съвет.
По „Красива България”: 
Ремонт на Център за со-
циални дейности и услуги 
и Ремонт на Целодневна 
детска градина в с. Асе-
ново.
Относно сливането на 
двете училища ОУ „Св.
Климент Охридски” и 
ПГСС „Марко Ангелов” в 
с. Камен в СОУ „Св. Кли-
мент Охридски” бяха из-
вършени ремонтни дей-
ности на двете сгради и 
дооборудването им по 
мярка „Оптимизация на 
училищната мрежа”.
По Оперативна програма 
Развитие на човешките 
ресурси са наети 86 суши 

на работа по пътната под-
дръжка и озеленяването 
в общината. 
На 16.03.2012 г. е подпи-
сан Договор за безвъз-
мездна финансова помощ 
с Министерство на Регио-
налното развитие и бла-
гоустройството по Проект 
„Изпълнение на дейности 
по укрепване на речните 
брегове и дъно на река 
Голяма река в регула-
цията на гр. Стражица и 
дейности по укрепване на 
речните брегове и дъно 
на дерето в с. Горски Се-
новец”. 

Проекти в процес на реа-
лизация през 2012 т.
Проект „Грижи в дома за 
независим и достоен жи-
вот в Община Стражица” 
по ОП „Развитие на чо-
вешките ресурси” пред-
вижда 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 склю-
чен пореден Договор за 
безвъзмездна финансова 
помощ за реализация-
та на Проект: „Защите-
но 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 раз-
глеждане и оценка
МИГ Лясковец – Стра-
жица: Строително мон-
тажни работи по енер-
гийна ефективност в об-
щинска сграда в кв.76 в 
гр.Стражица; Вертикална 
планировка на централ-

на част на с.Виноград І 
Част; Проект: „Да съхра-
ним родното за бъдното” 
– предвижда се организи-
ране и провеждане на об-
щински фестивал „Фол-
клорна палитра”. 
Междуведомствената ко-
мисия за възстановяване 
и подпомагане при бед-
ствия и аварии към Ми-
нистерски съвет – Обек-
ти: 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 слу-
жители в община Стра-
жица по Оперативна про-
грама Административен 
капацитет. 
Проект към МРРБ: Въз-
становяване и рекон-
струкция на водопровод 
в съществуващо трасе за 
водоснабдяване на села-
та Благоево, Владислав и 
Балканци.

Илиян Маринов

Отчет за дейността 
на Общинския съвет



3

Брой 13, януари 2013 г. 

Кои спортове ще се 
финансират от общината и как?
В Община Стражица 
беше приет Правилник за 
условията и реда за суб-
сидиране на дейностите 
на спортни организации 
и експлоатация на спорт-
ните обекти. За да се уле-
сни дейността на спорт-
ните клубове в общината, 
„Вестник за Община Стра-
жица” публикува част от 
правилника. 
Спортните клубове, които 
се субсидират от Община 
Стражица, трябва да от-
говарят на следните ус-
ловия:
Да са юридически лица с 
нестопанска цел с обще-
ственополезна дейност 
в областта на спорта, 
регистрирани в публи-
чен регистър на Община 
Стражица, в националния 

регистър на спортните 
организации към Минис-
терство на физическото 
възпитание и спорта и 
членуващи в лицензира-
на 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 норматив-
ните изисквания.
Надлежно да водят отчет-
ност за приходите и раз-
ходите според Закона за 
счетоводството.
Спортни обекти и съоръ-
жения които се субсиди-
рат от Община Стражица, 
трябва да отговарят на 

следните условия:
Спортните обекти и съ-
оръжения да служат за 
трайно задоволяване на 
потребностите в областта 
на физическото възпита-
ние и спорта.
Да са общинска собстве-
ност.
Да се ползват по предназ-
начението им, за което са 
предоставени.
В тези обекти да се про-
веждат състезания от об-
щинския спортен кален-
дар.
Да се предоставят без-
възмездно за определено 
време на предучилищни 
и училищни учебни заве-
дения за провеждане на 
извънкласните занятия 
по физическо възпитание 
и спортносъстезателната 

дейност на учениците при 
условия и ред, определен 
от съответните организа-
ции, стопанисващи база-
та.
Общият размер на це-
левите средства за под-
помагане на спортните 
клубове и техните обеди-
нения включват разходи, 
свързани със спортната 
им дейност:
такси за картотекиране на 
състезатели и членство в 
национални спортни ор-
ганизации;
участие на състезатели 
и отбори в спортни меро-
приятия – пътни, дневни, 
нощувки и такси за учас-
тие;
разходи за организиране 
на състезания – възна-
граждения по граждански 

договори за съдии, меди-
цинско осигуряване и об-
служващ персонал;
възнаграждения по тру-
дови и граждански дого-
вори, и стипендии;
екипировка на състезате-
ли и медикаментозно въз-
становяване;
закупуване на материали, 
специализирана техника 
и съоръжения;
експлоатация и ремонт 
на предоставените им по 
договор спортни обекти и 
съоръжения - общинска 
собственост.
Ако желаете повече ин-
формация за възмож-
ностите за финансиране 
на спортна дейност от 
Община Стражица, об-
щинската администрация 
ще ви съдейства!

Стартираха 
отчетните 
събрания на 
пенсионерските 
клубове
На 30 януари бе организи-
рано годишно отчетно-из-
борно събрание на Пен-
сионерски клуб-Кесарево, 
което постави началото 
на поредицата отчетни 
събрания на пенсионер-
ските клубове на терито-
рията на общината.
От събранието в Кеса-
рево стана ясно, че чле-
новете на клуба са 104, 
като 73 от тях са жени, 31 
– мъже. Беше представен 
и доклада на контролна-
та комисия, според който 
клубът приключва финан-
совата година с плюс от 
над 600 лева. 
Любопитна подробност 
от събранието в Кесаре-
во беше, че на 30 януари 
по стар стил се празнува 
Атанасов ден. За трети 
пореден мандат за пред-
седател на клуба беше 
избран Атанас Станев, из-
вестен в обществото като 
ерудиран човек, изпълнен 
с много енергия и иници-
ативност. На същия ден, 

освен имен ден и преиз-
биране, г-н Станев беше 
и рожденик, на тази дата 
преди години е сключил и 
граждански брак. Логич-
но, Атанас Станев получи 
много подаръци от своите 
приятели от клуба в Кеса-
рево, а кметът на Община 
Стражица инж. Детелина 
Борисова му изпрати по-
здравителен адрес. Гости 
на отчетното събрание, 
протекло в празничен дух, 
бяха кметът на Кесарево 
Николай Яламов, зам.-об-
ластният председател на 
пенсионерския съюз Рад-
ка Маркова, както и пред-
ставителите на Община 
Стражица Дилян Брато-
ванов, Добромир Добрев 
и Евгения Станчева.
През изминалата 2012 г. 
пенсионерските клубове 
на територията на общи-
ната увеличиха бройката 
си с нови два – в селата 
Балканци и Асеново, с ко-
ето наброяват общо 14.

Официалният старт на 
националната кампания 
„Опознай родния край” 
бе даден в Област Вели-
ко Търново на 23 януари. 
Основен акцент в съби-
тието бе представянето 
на новия туристически 
пътеводител за област-
та, който включва 17 
нови туристически марш-
рути от региона. Община 
Стражица също присъст-
ва в новото издание, ко-
ето излиза в 24-хиляден 
тираж и вече е раздаде-

но на всички ученици от 
учебните заведения в об-
ластта. В него са описани 
новите маршрути, сред 
които има средновековни 
крепости, църкви, мана-
стири, екопътеки, музей-
ни сбирки и исторически 
забележителности. Целта 
е да се провокира интерес 
у учениците и те, заедно 
със своите семейства и 
приятели, да се запозна-
ят с историята и култура-
та на региона. Печатите 
на 17-те нови обекта бяха 

тържествено връчени 
от областния управител 
проф. Пенчо Пенчев. 
Уредникът Художестве-
ната галерия в Стражи-
ца Валентина Стойнева 
получи печата за новия 
маршрут (на снимката), 
който включва още му-
зейната сбирка „Старши-
на I-ва степен Димитър 
Атанасов Димитров” и 
етнографската експози-
ция при читалище „Стан-
чо Станчев – 1896” в с. 
Сушица.
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Бабинден бе отбелязан с ритуали и в Стражица
С музика, песни и тради-
ционни ритуали на 21 яну-
ари в Стражица бе отбе-
лязан Деня на родилната 
помощ. Сутринта в Пен-
синонерски клуб „Златна 
есен” в града се събра-
ха възрастните жени, за 
да отбележат Бабинден. 
Кметът инж. Детелина 
Борисова връчи поздра-
вителен адрес на пенси-
онерките, някои от които 
са участвали в акушира-
нето на стражишки бебе-
та. Най-старата акушерка 
в града Йовка Георгиева 

получи подарък от Пен-
сонерския клуб. Почетена 
беше и д-р Емилия Геор-
гиева, акушер-гинеколог 
и общопрактикуващ ле-
кар в Стражица, която е 
и заместник-председател 
на Общинския съвет. Въз-
растните дами организи-
раха почерпка за женския 
празник и излъчиха „Ми-
сис Баба” – тяхна колеж-
ка с най-много правнуци, 
шест на брой. 
В ранния следобед коло-
ритна група от самодейци 
от читалищата в Балкан-

На Йордановден в Стражица и Бряговица
В Стражица и Брягови-
ца спазиха дълголетната 
традиция и отбелязаха 
Йордановден като един 
от най-значимите христи-
янски празници. С участи-
ето си в празничната све-
та литургия, отслужена 
от йеромонах Димитрий, 
в празничния водосвет и 
в двете литийни шествия 
жителите на двете сели-
ща изразиха желанието 
си за повече вяра и сбъд-
нати надежди, за здраве 
и благополучие в нача-
лото на 2013-а година. В 
празника в Стражица и 
Бряговица участваха кме-

ци, Благоево и Владислав 
се появи по време на се-
сията в Общинския съвет 
и изненада с песни и му-
зика съветниците. Само-
дейците бяха костюмира-
ни като сватбари – имаше 
булка и младоженец, а 
възрастните баби под-
русваха кукли, увити като 
бебета. Изпълнителите 
представиха характер-
ните за ритуала народни 
песни под съпровода на 
акордеон и тромпет на 
съветниците и общински-
те служители.

тът на Община Стражица 
инж. Детелина Борисова, 
председателят на Общин-
ския съвет Илиян Мари-
нов и зам.-кметът Стефан 
Иванов. 
Най-много вълнения има-
ше в надпреварата за 
спасяването на кръста в 
Голяма река от стражиш-
ките осем смелчаци и от 
шест търсачи на ледени 
усещания, които скочиха 
във вира в р. Лефеджа 
до Бряговица. В Стражи-
ца победител стана Сте-
фан Ангелов, баща на 
три деца, а в Бряговица 
– Атанас Христов. Инж. 

Борисова поздрави побе-
дителите в двете селища 
и им връчи отредените 
награди.
В Бряговица празникът 
имаше и по-особен ак-
цент. Десетина дни след 
празника стартира из-
пълнението 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 пре-
дизвикателство за изпъл-
нителите.

Сурвакари от Камен сурвакаха в Стражица
На 14 януари по повод 
на ромската Нова годи-
на група млади сурвака-
ри от СОУ „Св. Климент 
Охридски” – Камен, със 
съдействието на Центъ-
ра за междуетническа 
толерантност „Амалипе” 
посетиха Стражица, за да 
сурвакат за здраве слу-
жителите от общинската 
служба за социално под-
помагане и общинската 
администрация. Слънче-
во настроение и жизнера-
дост излъчваха детските 
усмивки. Точно тези дечи-

ца най-редовно се включ-
ват в инициативи на ка-
менското читалище „Въз-
питател” за проучване и 
съхраняване на народно-
то творчество и местните 
обичаи. Нов момент в ра-
ботата на училището и чи-
талището с малките деца 
са празничните програми 
с елементи от фолклора 
на всички етноси в род-
ното им село Камен, за 
което работят всеотдайно 
доайенът в работата за 
съхраняване на фолклор-
ното богатство в Камен 

инж. Петко Николов и ръ-
ководителката на групата 
Диана Кръстева.
На големия ромски праз-
ник Василица малките 
гости бяха почерпени от 
кмета на Община Стра-
жица инж. Детелина Бо-
рисова и от председателя 
на Общинския съвет Или-
ян Маринов, след като и 
двамата бяха надлежно 
сурвакани и приеха по-
желанията на децата за 
здраве и благополучие 
през годината.

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

ци отбелязаха 150-годиш-
нината от рождението на 
Алеко Константинов с 
презентация и литера-
турно четене на любими 
откъси от негови знакови 

творби. Успешно се пре-
въплътиха в най-позна-
тите Алекови герои група 
ученици и получиха апло-
дисменти от съучениците 
и от учителите си.


