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С 11 гласа „за” и трима „въздър-
жал се” общинските съветници 
в Стражица приеха бюджета 
на общината и инвестиционна-
та й програма. Окончателната 
цифра на бюджета е 9 702 804 
лева. Републиканската субси-
дия възлиза на 5.8 млн. лв. От 
собствени приходи се очаква 
в хазната да влязат близо 600 
000 лв. данъчни постъпления 
и 2.3 млн. лв. неданъчни. 
Според кмета на общината 
инж. Детелина Борисова, бю-
джетът е реалистичен и е съо-
бразен с възможностите, които 
има общината. „Разчитаме из-
ключително много на средства-
та по ПРСР и по оперативните 

програми, с които се финанси-
рат спечелени от нас проекти и 
които ще доведат до благоус-
трояването на града и селата, 
до нови социални услуги, до 
разкриването на нови работ-
ни места, до подпомагане на 
местната общност  например 
по МИГ”, коментира тя. 
Трябва да се търсят възмож-
ности за по-голяма събирае-
мост на данъците от населе-
ните места, коментира предсе-
дателят на Общинския съвет 
Илиян Маринов. Той определя 
тазгодишния бюджет на общи-
ната като „балансиран”. Спо-
ред Маринов, най-важната 
задача пред общинското ръко-

водство е да привлича външни 
инвеститори. 
Повече средства са заделени 
тази година за спорт в общи-
ната, коментира ресорният 
зам.-кмет инж. Йордан Дими-
тров. По-голямо финансиране 
ще получат трите футболни 
клуба – на Стражица, на Лозен 
и на Кесарево. Подпомага се 
женският хандбал, чиито от-
бор е в отлична форма, както 
и детските школи по футбол, 
шахматният клуб. Заделени 
са средства и за поддръжка на 
спортните бази и площадки в 
Стражица и селата, както и за 
масов спорт. Димитров уточни, 
че през тази година е увеличен 

броят на маломерните пара-
лелки в общината и тя отново 
ще ги дофинансира. 
54 обекта са заложени за из-
пълнение в тазгодишната ин-
вестиционна програма. 
Общината предвижда да се 
направи основен ремонт на 6-
километровата отсечка от път 
II-51 до село Камен с 210 500 
лева целева субсидия. Има за-
ложени средства за ремонти и 
благоустройство по населени-
те места. 
Предвиждат се ремонти на 
пенсионерски клубове, сгра-
ди на кметства, покриви на 
общински сгради, на улици и 
тротоарни настилки, на сел-

ски чешми, гробищни паркове, 
на отоплителни инсталации 
в селата Ново Градище, Ка-
мен, Сушица, Балканци, Вла-
дислав, Асеново, Бряговица, 
Лозен, Царски извор. 
В инвестиционната програ-
ма са заложени средства и за 
ремонти в детските градини в 
Асеново, Бряговица, Кесарево 
и Сушица с цел подобряване 
условията в детските заведе-
ния. Общо средствата, необ-
ходими за обезпечаване на 
инвестиционната програма, 
възлизат на 985 495 лева. 

 Продължава на 2 стр.

Стражица отбеляза тържествено 3 март
С много венци, заупокойна 
молитва за загиналите край 
Стражица и Ново Градище 34 
руски воини и богата празнич-
на програма в Стражица от-
белязаха 135-годишнината от 
Освобождението на България. 
Пред параклиса „Св. Георги 
Победоносец”, издигнат в па-
мет на загиналите бойци от 
43-ти пехотен Охотски полк, за 
пореден път си дадоха среща 
цялото ръководство на общи-
ната и стражичани от всички 
възрасти. С приветствено сло-
во към всички се обърна кме-
тът на общината инж. Детели-
на Борисова. До националния 
флаг и флага на Европейския 
съюз гордо се вееха знамето с 
герба на Стражица и знамена-
та на СОУ „Ангел Каралийчев” 
и Професионалната гимназия 

„Васил Друмев”. Празнична-
та гледка допълваха строени 
ученици в униформи на осво-
бодителните войски и много 
деца с бели, зелени и червени 
балони. 
В салона на зимното кино са-
модейни състави и ученици 
от СОУ „Ангел Каралийчев” 
изнесоха богата художествена 
програма. За всички желаещи 
беше прожектиран филмът 
„Под игото”, който най-малките 
видяха за първи път.
Поздравителен адрес до учас-
тниците в празника изпрати 
генералният консул на Руската 
федерация в град Русе Влади-
мир Климанов. С тържествени 
програми празника отбелязаха 
и в Камен, Сушица, Владислав 
и други селища на общината.

Отпускат пари за ремонт на  
читалището във Виноград
Междуведомствената коми-
сия за възстановяване и под-
помагане към Министерски 
съвет одобри финансирането 
на ремонт на покривната кон-
струкция на читалище „Л. Н. 
Толстой” в село Виноград, Об-
щина Стражица. 
Искането от общината е във 

връзка с поражения на покрива 
на читалището в началото на 
миналата година, заради които 
е пострадал и библиотечният 
фонд. От падналия през мина-
лата зима сняг голяма част от 
остарелите етернитови пане-
ли, с които е покрита сградата, 
са се напукали. Те са пропус-

нали вода от топящия се сняг, 
която е нанесла поражения на 
тавана и на книгите в библио-
теката. 
Община Стражица разработи 
и входира проект на стойност 
195 486.94 лв., който вече е 
одобрен. С парите се пред-
вижда извършването на ре-

монтно-строителни дейности 
на покривната конструкция и 
поставянето на ново покривно 
покритие. Съществуващата 
покривка от етернитови плос-
кости, която е на повече от по-
ловин век, ще бъде заменена 
със съвременни материали 
за топло- и влагоизолация от 

термопанелен покривен тип. 
Ще бъдат подменени и всички 
улуци с поцинкована ламарина 
с цел предпазване от послед-
ващи течове. В резултат на ре-
монта ще бъдат осигурени под-
ходящи условия за съхранение 
на книгите в библиотеката. 

Репортаж за  
п а т р о н н и я 
празник на СОУ 
„Ангел Кънчев” 
– на 4 стр.

9 702 804 лв. е бюджетът  
на общината за 2013 г.



„Подобряване на социал-
ната инфраструктура”. 
В детската градина в Асе-
ново, която бе ремонтира-
на по „Красива България” 
през миналата година, се 
предвижда и изграждане 
на отоплителна инстала-
ция. В момента там се 
отглеждат 40 деца, които 
продължават да се топлят 
на печки на дърва. Въ-
преки сменената дограма 
и направената изолация с 
пари от същия донор, ото-
плението на твърдо гори-
во в детското заведение 
е рисково, неефективно 
и не е екологично. Проек-
тът е на стойност 54 690 
лв., като общината ще съ-
финансира изпълнението 
на 50%.  Другият одобрен 
от Министерството на тру-
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Парите се осигуряват от пе-
рото за капиталови разходи в 
бюджета, както и от собствени 
приходи, коментира зам.-кме-
тът Стефан Иванов. За капита-
лови разходи в бюджета са за-
делени 812 837 лева. В програ-
мата има и заделени средства 
за проектиране и за авторски 
надзор на обекти, които ще се 
финансират по различни опе-
ративни програми или по ПРСР. 
Проекти ще бъдат изготвени за 
ремонт на киното в Стражица, 

за „Дендрология градски парк 
Стражица” и за „Туристическа 
атракция „Св. Марина”, които 
са одобрени за изпълнение 
по МИГ „Стражица-Лясковец”. 
Авторският и строителен над-
зор на проекта „Укрепване на 
речните брегове и дъно на р. 
Голяма река и дейности по ук-
репване на речните брегове 
на дерето в Горски Сеновец” 
също се поемат от общинския 
бюджет. Мащабният проект се 
изпълнява по ОП „Регионално 
развитие”, като европейските 
средства за него възлизат на 
1.3 млн. лв.

„В програмата за управление 
заложих приоритет през този 
мандат да бъде интегриране-
то на малките населени мес-
та към общинския център. 
Разбирайки проблемите на 
малките кметства, свързани 
с транспорт, постоянно меди-
цинско обслужване, предвиж-
ване на децата към близка 
образователна институция, 
сформирах екип, който да 
следи за правилното обезпе-
чаване на този тип комуника-

ции. Друг приоритет беше и да 
направим своя град и цялата 
община по-добро място за жи-
веене, да почистим и направим 
приветливи селата и градът. 
Работейки по оперативните 
програми, имаме възможност 
да направим общината ни с 
нов европейски облик. Можем 
да направим детски и спортни 
площадки, да реконструираме 
и изградим канализации и пре-
чиствателни станции към тях, 
да подновим и реконструира-

ме сградите, като им преда-
дем нов съвременен вид. Не 
на последно място от многото 
обещания, които изпълнявам 
е това аз и моя екип да се сре-
щаме с хората по населените 
места под формата на прием-
ни. През  изминалата година 
успяхме да обиколим селата 
и да чуем проблемите и бол-
ките на нашите съграждани. 
В приемните дени аз и моите 
заместници приехме повече 
от 680 гражданина.”

В интервю за интернет изданието  
Kmeta.bg инж. Детелина Борисова заяви:

Одобриха два проекта 
по „Красива България”

Два нови проекта, с които 
Община Стражица кан-
дидатства по програма 
„Красива България”, бяха 
одобрени през март. Те 

предвиждат благоустро-
яване и подобряване на 
условията в детските гра-
дини в селата Кесарево и 
Асеново и са по мярка 02 

да и социалната политика 
проект е за самостоятел-
на отоплителна инстала-
ция в ЦДГ-Кесарево. В 
момента детската гради-
на ползва локално парно 
с обща парова централа, 
обслужваща сградите на 
ОУ „Николай Райнов” и 
физкултурния салон на 
училището. Новата ото-
плителна инсталация ще 
има за цел да осигурява 
оптимална температура 
от +18 градуса през це-
лодневния престой на 
децата. Реализацията на 
проекта ще доведе до на-
маляване на разходите 
и осигуряване на по-ка-
чествена грижа за деца-
та. Средствата, необхо-
дими за изграждането на 
инсталацията, отново се 

поделят по равно между 
общината и министер-
ството. 
Още два проекта по „Кра-
сива България” са входи-
рани от Община Стражица 
и в момента са в процеду-
ра на оценка. Единият от 
тях предвижда ремонт на 
отоплителната инстала-
ция в Дневния център за 
деца и младежи с увреж-
дания в село Горски Се-
новец, а другият – ремонт 
на инсталацията за ото-
пление в Защитеното жи-
лище за възрастни хора в 
Стражица. Проектите са 
подадени по „Подобрява-
не на социалната инфра-
структура” и „Социални 
услуги от резидентен тип” 
на програма „Красива 
България”.

Общината Стражица – най-
прозрачна в областта

Община Стражица заво-
юва много висок рейтинг 
сред българските публич-
ни институции и незави-

сими органи на власт в 
тазгодишното проучване 
на фондация „Програма 
Достъп до информация” 

на официалните интере-
нет страници на инсти-
туциите в системата на 
изпълнителната власт в 
Рейтинг на активната про-
зрачност 2013. Програма 
„Достъп до информация” 
е анализирала 488 сайта 
на 490 административни 
структури на изпълнител-
ната власт на централно, 
териториално и местно 
ниво, на публично прав-
ни субекти, задължени да 
предоставят информация 
и независими органи на 
власт. В рамките на про-
учването бяха подадени 

490 заявления с искане 
за предоставяне на копия 
от последните договори 
за обществени поръч-
ки за 2012 година. За да 
онагледи развитието на 
прозрачността в инсти-
туциите, ПДИ публикува 
актуализиран Рейтинг на 
активната прозрачност 
‘2013. В тази рейтингова 
система Община Стра-
жица заема 40-то място 
сред всичките 490 пуб-
лични институции. Нивото 
на прозрачност бе оценя-
вано с точки по 40 инди-
катора, като възможният 

максимум е 78,5. 
Трите допълнителни въ-
проса за органите на 
местно самоуправление, 
реално позволиха и съз-
даването на Рейтинг на 
активната прозрачност 
на общините в България. 
В тази класация община 
Стражица заема прес-
тижното 17-то място сред 
всичките 264 български 
общини със събраните 
49,5 точки и се оказва на 
първа позиция сред об-
щините във великотър-
новска област.

9 702 804 лв. е бюджетът на общината за 2013 г.

фОнДация прОграма
ДОСтъп ДО инфОрмация
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Общинските служители ще 
обслужват на английски 
чуждестранни заселници
Служители в Община 
Стражица ще учат англий-
ски език, за да работят по-
пълноценно с английски 
заселници и граждани на 
САЩ, които са закупили 
имоти в района и живеят 
целогодишно там. Чуждо-
езиковото обучение е част 
от дейностите, заложени 
в проект, който община-
та спечели по ОП „Адми-

нистративен капацитет”. 
Проектът е със срок от 12 
месеца и е на стойност 
81 772 лв. Той предвижда 
също така и подготовка 
на служителите за рабо-
та с малограмотни хора, с 
граждани в неравностой-
но положение, овладява-
не на административната 
стилистика при изготвяне 
на официална и служеб-

на кореспонденция и др. 
Целта на проекта е да се 
повиши професионал-
ната компетентност на 
общинските служители и 
респективно на доверие-
то на ползвателите на ад-
министративните услуги. 
Екипът, изготвил проек-
та, разработва ново про-
ектно предложение за 
Функционален анализ за 

оптимизиране на струк-
турата на общинската ад-
министрация, по-голяма 
ефективност и ефикас-
ност на работата и избяг-
ване на дублиращи функ-
ции. Предстои проектът 
да бъде подаден до края 
на месеца в Управлява-
щия орган по програмата. 
Стремежът на общината 
е наред с инфраструктур-

ните проекти и проектите 
за нови социални услуги и 
създаване на заетост, да 
се реализират и инициа-
тиви за подобряване ка-
чеството на предлаганите 
административни услуги 
на гражданите и бизнеса 
чрез усъвършенстване 
компетенциите на служи-
телите. 

предстои хандбален 
турнир „Купата на кмета”

Хандбалът е традицио-
нен за Община Стражи-
ца спорт, като местните 
отбори постепено започ-
ват да възстановяват по-
зициите си в различни 
първенства. Поради тази 
причина от 15 април в 
Стражица ще се проведе 
хандбален турнир „Купа-
та на кмета”. Регистраци-
ята за участие приключи 
на 4 април. Представяме 
ви част от правилата, кои-
то ще са валидни за пред-
стоящия турнир. 
Право да се регистри-
рат в общинския спортен 
турнир „купата на кмета” 
имат мъжки и женски от-

бори. Отборите не внасят 
такса за участие. Всеки 
отбор се представлява от 
своя треньор, който има 
задължението да пре-
достави информация за 
своите играчи изразена в 
трите имена на играчът, 
рождена дата, постоянен 
адрес в регистационното 
бюро. Право на участие 
в мъжките отбори имат 
само лица, навършили 14 
години Няма ограничения 
във възрастта на играчите 
в женските отбори. Броят 
на групите, в които ще бъ-
дат разпределени участ-
ващите отбори, зависи от 
заявилите участие. 

Един отбор се състои от 8 
до 12 състезатели, 7 който 
играят (6 полеви и 1 вра-
тар). Всеки един състеза-
тел може да влиза много-
кратно в игра и по всяко 
време, с изключение на 
този състезател, на който 
му е дадено изключване 
или дисквалификация. 
Напускането и влизането 
в игра става само през 
собствената линия за 
смяна. При неправилна 
смяна състезателя се на-
казва с отстраняване.
Всички състезатели от 
един отбор трябва да 
носят еднакво спортно 
облекло. Цветовете на 
екипите на двата отбо-
ра трябва се различават. 
Състезателите, опреде-
лени за вратари, трябва 
да носят облекло с еднак-
ви цветове, но различни 
от цветовете на екипите 
на състезателите от два-
та отбора и различен от 
вратаря на противнико-
вия отбор. Състезателите 
трябва да носят спортни 
обувки. Състезател, кой-
то кърви или има кръв по 
екипа, трябва да напусне 
игралното поле. На гър-
ба на екипите трябва да 
има номера, който се от-
личават ясно от цвета на 
екипа. Състезател, който 
играе в полето и като вра-
тар, трябва да носи един 
и същи номер и на двете 
позиции.

Вратарите могат да изли-
зат от вратарското поле и 
тогава се превръщат в по-
леви играчи. Всеки състе-
зател може по всяко вре-
ме може да смени врата-
ря, но вратаря не може 
да направи обратното. 
На вратаря е разрешено 
да докосва топката с вся-
ка част на тялото си във 
вратарското поле, може 
да напуска вратарското 
поле без топка (в този 
случай трябва да спазва 
всички правила за състе-
зателите в полето), може 
да се движи с топката не-
ограничено във вратар-
ското поле. На вратаря е 
забранено при защита да 
застрашава противнико-
вия състезател, да изкар-
ва топката извън линията 
на вратата, да напуска 
вратарското поле с топка-
та, да внася във вратар-
ското поле топката, при 
изпълнение на 7-метрово 
хвърляне да застъпва 4-
метровата линия.
За всеки изигран мач се 
дават по определен брой 
точки :
2 точки за победител
1 точка за равенство
0 точки за загуба 
В случаите, че има ра-
венство в класирането за 
първо място по точки, се 
гледа директния сблъсък 
(мач) между двата отбо-
ра. Ако и той е равен, се 
играе среща между тях с 

две полувремена от по 5 
минути. Ако и това про-
дължение свърши с ра-
вен резултат, се изпълня-
ват дузпи.
Победителите от всеки 
четвъртфинален мач ще 
се състезават в полу-
финалите. На този етап 
следната схема на мачо-
вете ще бъде: 
Полуфинал 1 – Победите-
лите от четвъртфинали 1 
и 2 
Полуфинал 2 – Победите-
лите от четвъртфинали 3 
и 4
Победителите от полуфи-
нала ще играят финал. 
Победител и носител на 
купата на кмета е отбора 
спечелил финала. Тре-
ньорът на отбора победи-
тел получава статуетката 
„Купата на кмета 2013”. 
Играчите в отбора побе-
дител получават пред-
видените от наградния 
фонд награди. Правилото 
важи и за двата вида от-
бори – мъжки и женски. 
Връчване на наградите и 
официалното закриване 
на общинския хандбален 
турнир се извършват в 
присъствието и под па-
тронажа на кмета на об-
щината. 
За графика на предсто-
ящите мачове следете 
интернет страницата на 
Община Стражица, както 
й официалната й страни-
ца във фейсбук.
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В Сушица отдадоха почит на 
старшина Димитър Димитров

За 48-ми път в дома-му-
зей на старшина първа 
степен Димитър Атана-
сов Димитров в Сушица 
дойдоха ученици, жители 
на селото, гости и пред-
ставители на различни 

организации. Те отбеля-
заха годишнината от под-
вига на моряка, жертвал 
живота си през далечната 
1965 година, за да спаси 
от гибел другарите си и 
бойния кораб, на който 
служи. Кметът на селото 
Димитранка Калева гово-
ри за днешните измере-
ния на мирновременния 
подвиг на старшина Ди-
митров. Ученици от ос-
новното училище изнесо-
ха рецитал. 
За честването в Сушица 
дойдоха председателят 
на Общинския съвет Или-
ян Маринов и зам.-кметът 
на общината инж. Йордан 
Димитров. Венци и цветя 
бяха поднесени от Об-
щина Стражица, Военно-

морската база във Варна, 
военното формирование 
в Стражица, общинската 
организация на офицери-
те и сержантите от резер-
ва и запаса, кметството, 
читалището и други мест-
ни организации. За поре-
ден път на киноекрана в 
Сушица оживяха кадрите 
от документалния филм 
„Матросът от зелените 
поля”. 
По предложение на Об-
щина Стражица домът-
музей на матроса и бога-
тата етнографска колек-
ция на народно читалище 
„Станчо Станчев 1896” 
вече са включени в турис-
тическия пътеводител за 
Великотърновска област.

СОУ „ангел Каралийчев” 
отпразнува патронния си празник
Рожденият ден на па-
трона на СОУ „Ангел Ка-
ралийчев”-Стражица е 
в разгара на лятната ва-
канция, но по традиция 
празникът се провежда в 
края на март. По това вре-
ме преди години са слети 
някогашните две основни 
училища и старата гимна-
зия. 
В приветственото си сло-
во по повод празника ди-
ректорката на училището 
Пенка Димитрова отбеля-
за най-значимите успехи 
на училището през учеб-
ната година. Прозвучаха 

имената на учениците, от-
личили се на олимпиади, 
конкурси и състезания, а 
множеството ги поздрави 

с искрени аплодисменти. 
Сред тях са десетоклас-
ничките Мария Стефа-
нова и Ралица Радева, 

деветокласничката Де-
ляна Генова, осмоклас-
никът Марин Йорданов 
и третокласникът Дилян 
Крумов. А в навечерието 
на празника от Италия се 
завърна Ралица Радева, 
последната носителка на 
наградата на името на 
Ангел Каралийчев. Там тя 
получи своето отличие за 
прекрасното си предста-
вяне в Международния 
литературен конкурс в 
Кастело Ди Дуино. Това 
е нейно второ отличие от 
този престижен конкурс. 
Горди с постиженията на 

учениците през годината 
са не само учителите им, 
а и техните родители. Те 
бяха поздравени от тан-
цовите формации, в кои-
то участват децата. 
Приветствия към бивши, 
настоящи и бъдещи уче-
ници и учители от СОУ 
„Ангел Каралийчев” под-
несоха Илиян Маринов, 
председател на Общин-
ския съвет, и Добромир 
Добрев, директор на ди-
рекция „Обща админи-
страция” в Община Стра-
жица.

мартеницата – магия за здраве и дълголетие
Голямата приятелка на 
всички деца от Стражица  
Баба Марта отново прео-
доля разстояния и преме-
ждия по време на дългото 
си пътуване, за да стигне 
навреме при своите мал-
ки приятели и да ги закичи 
с мартенички за здраве. А 
децата отрано подготвяха 
песни, стихчета и танци, 
за да я зарадват. И тази 
година децата от ОДЗ 
„Ангел Каралийчев” бяха 
подредили за нея цяла 

изложба на мартеници, за 
приготвянето на които по-
магаха не само майките, а 
и всички учителки, стрин-
ки, баби и лели. Под на-
слов „Мартеницата – ма-
гия за здраве и дълголе-
тие” във фоайето на ОДЗ 
бяха изложени множе-
ство примери на детското 
творчество. Живо зайче 
беше намерила в гората 
вълшебната Баба Марта 
и го донесе на дечицата, 
за да го стоплят в слън-

чевия си дом с песнички и 
танци. А торбата й отново 
беше пълна с мартенички 
за всички деца, за да са 
здрави през цялата годи-
на.  Мартенички имаше 
за всички деца от Общи-
на Стражица, а кметът 
инж. Детелина Борисова 
и нейният екип се поста-
раха градът да е украсен 
празнично, за да усетят 
всички наближаването на 
пролетта. 


