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Покана към местните
производители

На празника на Стражица
15 август заедно ще имаме удоволствието да се
насладим на майстори
занаятчии от цялата община, които ще популяризират уменията си във
второто изложение-базар
на традиционни български занаяти. Всеки един
от тях ще демонстрира
по най-атрактивен начин
уменията си пред жителите и гостите на град
Стражица. „Един занаят –
една култура“ – под това
мото кметът на Община
Стражица инж. Детелина Борисова призовава

всички местни занаятчии
и фирми да покажат силата, волята, трудолюбието
на хората, за да съхраним местните традиции
и обичаи за нашите деца.
Ще се представят характерни народни занаяти,
обичаи и традиции като:
млекарство, пчеларство,
сладкарство, градинарство, предене, плетене,
грънчарство, стъклопис и
много други.
Изисквания към участниците:

на своето изделие/занаят.
2. Да аранжира своя
щанд като пресъздаде битов и автентичен
български дух. За всеки
участник ще бъде осигурен щанд за представяне
артикулите.
3. За фирмите в леката промишленост технологичният процес може
да бъде представен чрез
подходящи презентации
или към аранжимента да
бъде включена битова
орнаментика.
1. Всеки участник да
4. Изложението ще
демонстрира направата започне в 8.30 часа на 15

август. Всички участници
трябва да подредят своите щандове преди този
час. Краят се определя от
самите участници.
5. На всеки участник ще бъде издадено
удостоверение за право
на участие след заявено
писмено желание до кмета на Община Стражица.
6. Всеки участник попълва декларация.
За реализирането на инициативата Община Стражица осигурява щанд/шатра за всеки един участник, а при необходимост

и
електроснабдяване.
Участниците имат право
да извършват търговска
дейност със стоките, които рекламират и/или изработват на място. Фирмите
участници в изложението
могат да поставят свои
рекламни пана.
Записването на участниците ще продължи до 6
август. За повече информация - Информационен
център на Община стражица, гише „Административни услуги по икономически дейности” – Снежана Ризова или Павлина
Николова.

ХК "Фрегата" беше домакин на спортната проява
за първи път в историята
на състезанието, носещо
името на родоначалника
на този спорт в Бургас Димитър Гурбалов.
В турнира взеха участие
9 отбора момчета и момичета до 13-годишна
възраст. Националните
шампиони в тази възрастова група при жените ХК
"ЛЕВСКИ–1920”-Стражица изигра три срещи като
разгроми претендентите
за златото, с което грабна
купата и медалите.
По пътя към златните медали стражичанки
срещнаха достойните си
съперници от „Бъки” гр.
Габрово. Мачът завърши 15:13. Домакините от
„Фрегата” показаха желание за победа, но републиканските шампионки
от Стражица ги оставиха
без надежда за отличие
с резултат 19:13. Срещапод знака на приятелство- та срещу „Дунав”-БелеОт 22 до 23 юни се прове- Бургас.
де ХХ детски национален Юбилейният турнир за то и се превърна в истин- не завърши при резултат
хандбален турнир в гр. купа "Гурбалов" премина ски празник на хандбала. 17:14.

Две от републиканските шампионки получиха
индивидуални награди.
Мадлен Тодорова измъкна две награди за голмайстор и за лява свръзка.
Йоана Костова получи
статуетка за най-добър
защитник.
За първи път в ХХ-я юбилеен детски турнир по
хандбал бе учредена и
награда за най-добър
треньор тази награда бе
спечелена от Ивайло Игнатов - треньор на ХК
„ЛЕВСКИ-1920”-Стражица.
Стражишкият хандбален
клуб е печелил три пъти
турнира "Гурбалов", като
два пъти взема юбилейните купи - за Х- ти и ХХ-я
турнир.
Да подкрепят младите състезатели в спортна зала "Младост" в гр.
Бургас присъства Дилян
Братовановq
директор
„Хуманитарни дейности”
към Община Стражица,
родители и граждани от
Стражица.

Стражица грабна
купа Гурбалов
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Първи проект на Община
Стражица по ОПАК
служителите от общинската администрация и
кметствата.
Проектът беше разработен от екип специалисти
от общината на базата на
анализа за състоянието
на общинска администрация Стражица от 2012 г., в
който бяха подчертани необходимостта от повишаване на компетентността
и мотивацията у служителите, както и въз основа
на лични анкети сред служителите. По този начин
бяха избрани 3 теми за

обучения – чуждоезиково обучение, обучение за
работа с малограмотни
граждани и хора в неравностойно положение и
обучение за придобиване
на ключови компетентности.
Проектът се администрира от експерти на общината и към настоящия
момент тече избор на изпълнител на обученията
чрез публична покана по
разпоредбите на ЗОП.
Екипът, отговорен за изпълнението на проекта,
ще осигури прозрачност
и публичност на неговите
дейности като периодично публикува материали
за неговия ход на страницата на Община Стражица:
http://strazhitsa.e-gov.bg.
Очакваният
конкретен
резултат от проекта е да

на целодневна организация на учебния процес”.
Емоционалните изпълнения на малките певци и
танцьори от „Музикална
палитра” с ръководител
Марияна Цонева повишиха настроението на публиката. Театрална група
„Фантазия” с ръководи-

тел Стефка Негенцова
развесели всички с клоунадата „Животворната
сила на любовта”. Всеки
месец групата имаше изяви пред учениците от останалите групи. Представяни бяха избрани откъси
от „Патиланско царство”,
драматизации на приказ-

ки, народни обичаи.
Учениците от III клас, които посещават заниманията по интереси „Магията
на танца”, представиха
своята танцова версия по
песента „Мятало Ленче
ябълка”.
Групите „Майсторете, ръчички” на Димка Славева,

„Малък художник” на Стефанка Крумова и „Българско културно наследство”
на Дора Димитрова подготвиха изложба с предмети, изработени през
учебната година.

ско. От тях 25 постоянни
и шест – временни през
ваканцията. Децата от
клубовете и школите при
комплекса участваха в 34
национални, 4 международни и 2 регионални конкурса. Децата получиха 19
индивидуални отличия 4

колективни. В националния литературен конкурс
„Вълшебният свят на Ангел Каралийчев” на първо
място за проза във втора
възрастова група се класира Анджела Наку на 12
г. за приказките „Есенен
бал” и „Вълшебните бил-

ки”, а на второ – Велислава Боянова на 13 г. за
есето „Вълшебният свят
на Ангел Каралийчев”. Ралица Радева бе отличена
със специалната награда
на Националния дворец
на децата. В националния конкурс „Моите дет-

ски мечти” Деляна Евгениева Генова се класира
на II място, което ѝ дава
право да получава едногодишна стипендия във
връзка с Програмата на
мерките за закрила на
деца с изявени дарби
през 2013 г.

От средата на месец
май тази година Община Стражица изпълнява
първия си проект, финансиран по Оперативна програма „Административен
капацитет” 2007-2013 г.
и в съответствие с Приоритетна ос 2 „Управление
на човешките ресурси”
Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна
държавна организация”
на ОПАК.
Проектът „ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНТНОСТТА

НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА СТРАЖИЦА” ще
се реализира в рамките
на 12 месеца.
Финансирането е в размер
на 81 772 лева и е осигурено от ОПАК, съфинансиране от Европейския
съюз чрез Европейския
социален фонд. За финансирането на проекта е
сключен ДБФП № А12-2263/15.05.2013 г.
Основна цел на този проект е да бъде повишен
капацитета на служителите от администрацията
и кметствата на Община
Стражица чрез подобряване на професионалната компетентност за
по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията, което ще се постигне с организирането
на няколко обучения за

В СОУ „Ангел Каралийчев” – Стражица си организираха празник на талантите, в който участваха ученици от групите за
занимания по интереси
по проект „Подобряване
на качеството на образованието в средищните
училища чрез въвеждане
През учебната 2012/2013
година към Общинския
детски
комплекс
са
сформирани 31 учебни
групи в три направления:
научно-познавателно и
приложно–техническо,
спортно–туристическо
и художествено-творче-

Европейски съюз

Европейски социален фонд

ОПАК. Експерти в действие
се повишат уменията и
възможностите на служителите на Община Стражица при предоставянето
на услуги на гражданите
и бизнеса, с което ще се
удовлетворят интересите
на двете страни в процеса на обслужването им.
Друг, също така важен резултат, се очаква да бъде
засилената мотивация на
работещите в общината
експерти и специалисти,
което от своя страна да
доведе до институционалното укрепване на настоящия екип на общинската
администрация.

Училищни срещи на млади
таланти от Стражица

Новини от МИГ Лясковец-Стражица

В периода 27-29 май
сдружение „Местна инициативна група Лясковец-Стражица” проведе
мобилна информационна
кампания в част от населените места от територията. На 27 май екипът
на МИГ се срещна с представители на малкия и
среден бизнес, кооперации, земеделски произво-

дители, читалища, неправителствени организации,
общини, училища и детски градини, неформални
граждански структури и
други потенциални бенефициенти по програмата
за развитие на селските
райони (ПРСР) в селата
Драгижево, Добри Дял,
Мерданя,
Козаревец,
Джулюница, Кесарево и

гр. Лясковец.
На 28 май се проведе среща в гр. Стражица и селата Асеново, Николаево,
Камен, Върбовка, Лозен,
Виноград и Бряговица.
На 29 май информационната кампания продължи
в селата Сушица, Горски
Сеновец, Мирово, Ново
Градище, Любенци, Кавлак, Теменуга, Водно и

Благоево.
Информационната кампания беше организирана под формата на консултации във връзка с
обявената втора покана
за прием на заявления за
финансиране на проекти
по стратегията за местно
развитие на сдружение
„Местна инициативна група Лясковец-Стражица”.

На 4 и 5 юни в офиса на
МИГ в Лясковец и в Информационния
център
на Община Стражица
пък екипът на сдружение
„Местна инициативна група Лясковец-Стражица”
проведе нова серия консултации. Предстоят още
подобни срещи с партньори.
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Отчет за бюджета на Община Стражица
за периода януари-март 2013 г.

Бюджетът на Община Стражица за 2013 г. беше приет на 26 февруари 2013 г. в размер на 9 702 804 лв. В резултат на настъпилите промени към 31 март 2013 г. бюджетът възлиза на 10 039 113 лв. Разпределението му по видове приходи е както следва:
Приходи с държавен характер
Неданъчни приходи
Обща допълваща субсидия
Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х
Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 002 ххх-х
Получени трансфери
Преходен остатък
Преходен остатък от валута
Приходи с общински характер
Данъчни приходи
Неданъчни приходи
Обща изравнителна субсидия
Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на общински дейности
Предоставени трансфери
Временни безлихвени заеми
Погашения по краткосрочни заеми
Друго финансиране
Преходен остатък

6 185 246
31 030
5 438 218
195 487
64 783
74 709
375 780
5239
3 853 867
591 600
2 307 115
914 800
392 400
-146 120
-307 954
-106 174
-30 022
238 222

Данъчните приходи за първото тримесечие са изпълнени на 16.99%, а неданъчните – на 13.07% спрямо годишния план. Приходната
част на общинския бюджет към 31 март е изпълнена както следва:
Приходи с държавен характер
Неданъчни приходи
Обща допълваща субсидия
Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х
Възстановени трансфери за ЦБ
Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 002 ххх-х
Вноски за ЦБ от минали години
Получени трансфери
Временни безлихвени заеми
Временно съхранявани средства на разположение
Приходи с общински характер
Данъчни приходи
Неданъчни приходи
Обща изравнителна субсидия
Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на общински дейности
Предоставени трансфери
Временни безлихвени заеми
Погашения по краткосрочни заеми
Друго финансиране

1 578 298
6051
1 631 465
15 709
-6668
48 820
-25 327
74 709
-164 000
-2461
650 557
100 535
299 605
480 675
31 969
-59 415
-169 048
-31 500
-2264

Във връзка с обслужване дейностите по общинския бюджет към 31 март са извършени разходи в размер на 2 553 640 лв. по функции
както следва:
Функция
Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Социално осигуряване и грижи
Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда
Почивно дело, култура и религиозно дело
Икономически дейности
Разходи, некласифицирани в другите функции
Общо разходи

Държавни дейности
168 409
51 568
993 242
23 646
378 630
49 128
749
1 665 372

Общински дейности
223 870
177 132
6264
37 865
123 795
28 745
246 269
1097
845 037

Дофинансиране
43 198

33

43 231
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Еньовски песни
огласиха Тасладжа
За седми път Стражица стана домакин на
фолклорния
фестивал
„Еньовче”. Организаторите от пенсионерски клуб
„Златна есен” тази година избраха за място на
провеждането площадката на почивната база
в местността Тасладжа
сред горската прохлада
на едно от най-любимите места за стражичани в
миналото. „Песента носи
радост и не остарява” –

това беше мотото, което
си избраха хората във
втора младост и подчиниха програмата на тези магични думи. Освен певчески групи и индивидуални
изпълнители от клубовете
в общината, в програмата
се включиха и гостуващи
състави от Горна и Долна
Оряховица.
С приветствие към участниците в празника се
обърна кметът на Община Стражица инж. Дете-

лина Борисова. По повод
Еньовден ги поздрави и
Йордан Андонов, най-известният билкар в общината, който беше сред
„виновниците“ за провеждането на празника.
Много радост и горски
емоции имаше и за десетки децата, дошли на
фестивала с бабите и дядовците си. Те не пропуснаха да изнесат на любимите внучета поредния
урок по билкарство.

От 28 до 30 юни в град витие-1895”-Стражица представен художествен
Бяла, област Варна, На- участва с 30 самодейци, рецитал от Иван Колев.
родно читалище „Пробу- които

представиха

30- Читалище

„Развитие-

да 1928” беше домакин минутна програма пред 1895”-Стражица спечели
на Петия национален многобройна

публика. парична награда, грамо-

събор на читалищата от Самодейците впечатлиха та, почетна статуетка и
България, в който учас- зрителите с разнообразно една от петте специалтие взеха 54 читалища творчество от народната, ни награди на Община
с общо над 1200 само- естрадната и възрожден- Бяла за разнообразно
дейци. Читалище „Раз- ска музика. Също така бе любителско творчество.

Ученици от Стражица посетиха Полша

От 1 до 9 юни 8 ученици
и 5 учители от СОУ „Ангел Каралийчев“-Стражица бяха на визита в град
Беджин, Полша, по проекта „Осъзнали културните
си корени, градим много-

цветна Европа“. Проектът
е част от програма „Учене
през целия живот“ от секторна програма „Коменски“. Заедно със своите
приятели от Турция, Норвегия, Германия, Румъния

и Полша нашите ученици
участваха в театралното
представление „Сватбата
на Людвика“.
Учениците и учителите от
СОУ „Ангел Каралийчев“
посетиха солните мини

Величка, замъка Пиескова скала, пътеката на
Орловите гнезда и театъра в Беджин. В замъка
на Беджин присъстваха
на рицарско шоу, в което
участие взеха всички уче-

ници. Те се срещнаха и с
представители на местното управление на полския
град.

От 01 юли стартира процедурата за приемане на
молби за новия отоплителен сезон 2013-2014 г.
Крайният срок за подаване на молбите е 31 октомври 2013 г. Право да подават молби имат всички
целеви групи, които отговарят на изискванията,
посочени в Наредба РД
07-05/16.05.2008г.
Общинска администрация
Стражица ще съдейства
на Дирекция „Социално
подпомагане“-Стражица,
като организира изнесени приемни в големите
населени места от общината с осигуряване на
транспорт по график на

служителите. Така желаещите да подадат молби
ще могат да бъдат обслужени в съответното населено място. Дирекция
„Социално подпомагане“
е осигурила дежурен екип
за целодневно приемане
на документи в офиса си
09:00 до 17.30 часа без
прекъсване.
Диференцираният минимален доход за отопление се определя, както
следва:
- за лице, живеещо само
– 233.08 на сто от Гарантирания минимален доход (ГМД);
- за лице с трайно намалена работоспособност 50

на сто или над 50 на сто,
живеещо само – 272.68
на сто от ГМД;
- за дете сирак – 219.88
на сто от ГМД;
- за самотен родител с
дете до 18-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно или
професионално образование, но не повече от 20годишна възраст – 272.68
на сто от ГМД;
- за всеки един от съвместно живеещи съпрузи
– 167.08 на сто от ГМД;
- за дете от 0- до 18-годишна възраст, а ако учи – до
придобиване на средно
или професионално образование, но не повече

от 20-годишна възраст –
180.28 на сто от ГМД;
- за дете с трайно увреждане – 219.88 на сто от
ГМД;
- за лице, съжителстващо
с друго лице (лица) или
семейство – 224.68 на сто
от ГМД;
- за бременни жени 45 дни
преди раждане – 206.68
на сто от ГМД;
- за родител, полагащ грижи за дете до 3-годишна
възраст – 206.68 на сто от
ГМД;
- за лице на възраст над
70 години – 206.68 на сто
от ГМД;
- за лице на възраст над
65 години, живеещо само

– 297.88 на сто от ГМД;
- за лице на възраст над
75 години, живеещо само
– 311.08 на сто от ГМД;
- за лице с трайно намалена работоспособност
50 на сто или над 50 на
сто – 206.68 на сто от
ГМД;
- за лице с трайно намалена работоспособност 70 и
над 70 на сто – 246.28 на
сто от ГМД;
за лице с трайно намалена работоспособност 90 и
над 90 на сто – 297.88 на
сто от ГМД.
За отоплителен сезон
2013/2014 г. целевата помощ за отопление е в размер на 65,72 лв. месечно.

Информация за новия
отоплителен сезон

