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Стражица изпълнява европроект 
за модернизация на общинската 
администрацията

Социален проект „Личен 
асистент” и в Стражица
Община Стражица е 
партньор по проект „Под-
крепа за достоен живот”, 
реализиран по схема за 
безвъзмездна финансова 
помощ. Стражица ще ре-
ализира алтернативи на 
социалната услуга „Ли-
чен асистент”. Общината 
ще бъде посредник меж-
ду онези, които имат нуж-

да от личен асистент, и 
жители, които желаят да 
предоставят услугите си 
в тяхна помощ.
За ползватели на услу-
гата могат да кандидат-
стват хора с трайни ув-
реждания, нуждаещи се 
от постоянна грижа, об-
служване, в това число 
деца с трайни уврежда-

ния, отговарящи на ня-
колко изисквания. Лицата 
трябва да са с и над 90 
на сто трайно намалена 
работоспособност или 
вид степен на увреждане, 
с определена чужда по-
мощ, както и лица с и над 
90 на сто трайно намале-
на работоспособност или 
вид степен на увреждане, 

без чужда помощ. Могат 
да кандидатстват и лица с 
по-нисък процент трайно 
увреждане, с установена 
невъзможност за самос-
тоятелно обслужване към 
момента на оценката на 
потребностите. За помощ 
могат да кандидатстват и 
деца на възраст до 16 го-
дини с и над 50 на сто вид 

и степен на трайно нама-
лена работоспособност, с 
определена чужда помощ 
или невъзможност за са-
мостоятелно обслужване 
към момента на оценката. 
Заявления за ползване 
на услугата „Личен асис-
тент” ще се подават от 11 
до 15 ноември 2013 г. в  
     Продължава на стр. 2 

Местната администрация 
изпълнява проект по Опе-
ративна програма „Адми-
нистративен капацитет” 
(ОПАК) за „Ефективно, 
ефикасно и устойчиво уп-

равление на община Стра-
жица”. Целта на проекта 
е да подобри работата на 
общинската администра-
ция чрез прилагане на 
съвременни аналитични 

Гости от пет държави гостуваха в СОУ “Ангел Кара-
лийчев” в Стражица          На страница 2

методи за повишаване на 
ефективността, ефикас-
ността и усъвършенства-
не на организационната 
структура.  
     Продължава на стр. 2 

Житената питка – една от 
най-обичаните героини на 
Каралийчевите приказки, 

събра за Втория фести-
вал участници от общи-
ната, гостуващи екипи от 

страната и 40 деца от с. 
Балени, обл. Дъмбовица 
на Република Румъния. 

На страница 4

Ден на 
българската 

община
                             на стр. 4

70 години от рождението на старшина I степен Дими-
тър Димитров

На страница 3



ще представят кандида-
тите с ранна пенсия. Кан-
дидатите могат да пред-
ставят също и копие от 
сертификати за допълни-
телни обучителни курсо-
ве или участие в сходни 
програми. Необходимо е 
пълномощно в свободен 
текст, ако документите не 
се подават лично.
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Продължение от стр. 1
информационния център 
на общината. В пакета от 
необходими документи за 
кандидатстване попадат: 
Документ за самоличност 
или акт за раждане за де-
цата и документ за само-
личност на родителя или 
настойника; експертно 
решение на ТЕЛК/ДЕЛК/
НЕЛК; документ, опреде-
лящ конкретното лице за 

настойник или попечител 
на кандидата за услугата, 
както и декларация, че 
към момента на кандидат-
стване не се ползва ус-
лугата „Личен асистент”, 
„Социален асистент” или 
„Домашен помощник” по 
други програми. Ако ли-
цето ползва тази услуга, 
попълва крайния срок на 
програмата.
Общината ще приема в 

същия офис и в същия 
период и заявления на 
жители, които желаят да 
предоставят услугите си 
за личен асистент. Могат 
да кандидатстват безра-
ботни лица, трудово за-
ети или самонаети за до-
пълнителен почасов труд, 
както и неактивни лица в 
трудоспособна възраст – 
студенти или такива, кои-
то са придобили право на 

професионална пенсия 
за ранно пенсиониране.
Те трябва да представят 
документ за самоличност, 
автобиография, свиде-
телство за съдимост, слу-
жебна бележка от бюрото 
по труда (ако кандидатът 
е безработен), бележка 
от учебното заведение и 
работодателя (ако канди-
датът е студент или нает). 
Пенсионно разпореждане 

Социален проект „Личен асистент” и в Стражица

Стражица изпълнява европроект за 
модернизация на общинската администрацията
Продължение от стр. 1 
В рамките на проекта ще 
бъдат идентифицира-
ни проблемните области 
чрез съвременен функци-
онален анализ на работа-
та на администрацията. 
Заключенията на анализа 
ще дадат основа за план 
за промени в правилата 
на работа и нормативната 

уредба, обучение на еки-
па и други промени, които 
да изградят новия облик 
на една по-ефективна и 
по-близка до хората ад-
министрация. 
В края на проекта общин-
ската администрация ще 
бъде още по-експедитив-
на. Проектът ще повиши 
доверието в институци-

ите, тъй като ще спомог-
не за по-голяма прозрач-
ност и мониторинг над 
дейността на общината. 
Проектът стартира на 15 
октомври 2013 г. и е с про-
дължителност 10 месеца.
Функционалният анализ 
ще залегне в Стратегията 
за развитие на Община 
Стражица за програмния 

период 2014-2020 г. Про-
ектът също предвижда 
стимулиране на екипа на 
администрацията за по-
стигане на по-високи ре-
зултати. Ще бъдат въве-
дени индикатори за спра-
вяне със задълженията и 
оценка за изпълнението 
на основните функции. 
Трима души ще отговарят 

за изпълнението на про-
екта, а 20 членове на ад-
министративния екип на 
общината ще преминат 
през допълнително обу-
чение. Общата стойност 
на проекта е 73521 лв., 
които трябва да бъдат 
осигурени чрез безвъз-
мездно финансиране по 
ОПАК. 

Гости от пет държави гостуваха в 
СОУ “Ангел Каралийчев” в Стражица

Ученици и учители от Ес-
тония, Гърция, Румъния, 
Полша и Португалия гос-
туваха за седмица в СОУ 
“Ангел Каралийчев” в 
Стражица. Това бе първа-
та среща на партньорите 
по проекта “Преплитащи 
се мостове на времето”, 
на който българското учи-
лище е координатор. По-
редният спечелен проект 
на СОУ-то по програма 
“Коменски” стартира тази 
есен, а дейностите по 
него ще продължат през 
следващите две години.
“Основна цел на иници-
ативата е децата и педа-

гозите да се запознаят с 
историята и културата на 
държавите партньор, с 
тяхното културно наслед-
ство, обичаи и традиции. 
Това ще повиши мотива-
цията на учениците да 
изучават чужди езици и 
ще им помогне да се на-
учат да уважават тради-
циите не само на своя на-
род, но и тези на техните 
партньори”, разказа пре-
подавателката по англий-
ски език Здравка Костова, 
която е и координатор на 
проекта.
По време на първата ра-
ботна визита в Стражица 

учениците са показали 
презентации на своите 
държави, градове и учи-
лища. Те са имали въз-
можност да работят в 
екип върху създаването 
на лого и талисман на 
проекта, които ще бъдат 
публикувани в специал-
но изработен уебсайт, къ-
дето за тях ще може да 
гласуват всички ученици. 
Събралите най-високо 
одобрение визуални идеи 
ще бъдат приети за офи-
циални символи на про-
екта.
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70 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА 
МИРНОВРЕМЕННИЯ ФЛОТСКИ ГЕРОЙ

На 31 октомври в Пункт 
за базиране Варна бе от-
белязана 70-ата годиш-
нина (3 ноември 1943 г.) 
от рождението на стар-
шина І степен Димитър 
Атанасов Димитров, с 
цената на живота си спа-
сил от гибел кораба, на 
който служи. Присъства-
ха представители на об-
ществеността от родното 
му село и Община Стра-
жица, на Областния съвет 
на СОСЗР във Варна, на 
Военноморския музей и 
на Клуб „Първи дивизион 
патрулни кораби”. За жи-
вота и подвига на матро-
са говориха командирът 
на Пункта за базиране 
капитан І ранг Тодор Йо-
тов и кметицата на Суши-
ца Димитринка Калева. 
С военен ритуал венци и 
цветя бяха положени на 
барелефа край рейдовия 
пост. Девойки изпълниха 
рецитал от стихове, пос-
ветени на техния земляк. 
Прочетено бе благодар-
ствено писмо, подписано 
от кметицата на Община 
Стражица инж. Детелина 
Борисова и председателя 
на Общинския съвет Или-
ян Маринов. 
Димитър Атанасов Дими-
тров не помни баща си 
Атанас Димитров Тасев, 
който позован под знаме-
ната на Първа българска 
армия загива при взрив 
на мина край Мохач в Ун-
гария на 30 март 1945 г. 
Поотрасналият Митко се 
хваща на работа далече 
преди разрешената от 
закона възраст. През ок-
томври 1962 г. военната 
му служба започва в Шко-
лата за химици в Горна 
Оряховица, за да продъл-
жи във флота – химик на 
голям преследвач на под-

водници във варненската 
военноморска база. На ко-
раба получава следващо 
звание „старши матрос” и 
следваща длъжност „ко-
мандир на отделение хи-
мици”. Морето му харес-
ва, мечтае да стане капи-
тан на траулер. До края на 
тогавашната тригодишна 
военноморска служба го 
делят малко повече от 6 
месеца… 
 Следобед на 4 март 1965 
г. преследвачът на под-
водници се завръща от 
поредно плаване. Тече 
учение – унищожаване 
на плаваща „мина”. До 
базата остават около 12 
мили. Неволни изстрели 
на матрос във втори по-
греб предизвикват пожар. 
Главен старшина (по-къс-
но мичман) Васил Вачев 
и старшина ІІ степен Ва-
сил Ангелов се опитват 
да открият огнището му и 
да предотвратят взривя-
ването на стотици снаря-
ди и дълбоководни бом-
би. Без заповед в погреба 
влиза и старши матрос 
Димитров. Окулярите на 
противогаза му се изпотя-
ват и той го сваля. След 
около 15 минути успява 
да подаде през люка де-
формираната и нажежена 
кутия със снаряди, която 
е хвърлена зад борда. 
Никога кораб и екипаж не 
са били толкова близо до 
гибелта. Вечерта химикът 
се чувства зле, приет е за 
лечение във Военномор-
ската болница, където на 
6 март почива от бело-
дробно отравяне. След 
два дни матросът, спасил 
екипаж от 57 души, с во-
енни почести е погребан 
в родното му село. 
Пръв нарушава мълчани-
ето за случилото се вест-
ник „Народна армия” (17 
март), следва го флотски-
ят седмичник „Димитров-
ска вахта” (19 март), вар-
ненският „Народно дело” 
(2 април), столичният 
„Народна младеж” (16 ап-
рил), великотърновският 
„Борба” (29 април), от-
ново „Народна армия” (1 
май), официозът „Работ-
ническо дело” (3 май), от-
ново „Димитровска вахта” 
(7 май) и други. 
Официалното признание 
идва по-късно. „За спа-

сяване на боен кораб и 
екипажа му” указ на Дър-
жавния съвет № 324 от 
30 април награждава по-
смъртно химика със злат-
ната звезда на „Герой на 
социалистическия труд” и 
орден „Георги Димитров”. 
Със своя заповед № 143 
министърът на отбрана-
та на 15 май го зачисля-
ва завинаги в екипажа на 
спасения преследвач и 
разпорежда паметни пло-
чи в чест на героя да се 
установят в родното му 
село Сушица и в района 
на рейдовия пост във Во-
енноморска база Варна. 
Командващият на флота 
присвоява на старши мат-
роса звание „старшина І 
степен”. От юни същата 
година за подвига на мат-
роса разказва фрагмент 
в експозицията на Наци-
оналния военно-истори-
чески музей и специален 
кът във Военноморския 
музей. През 1968 г. е от-
крит гранитен барелеф 
на загиналия матрос във 
Варна. С помощта на во-
енния флот в родната му 
къща в с. Сушица музейна 
експозиция се открива на 
4 септември 1967 г., а на 
31 май 1975 г. – моряшки 

парк и паметна плоча. 
Първата брошура за под-
вига Военноморският 
музей издава през 1971 
г., а през 1976 г. доц. д-р 
Владимир Павлов – био-
графичен очерк. Отзвук 
има и в творческите сре-
ди. Първите си стихове за 
събитието Атанас Стоев 
пише десетина дни след 
него. После излиза „Ба-
лада за моряка и смър-
тта”. Следват стихове на 
Цветан Спасов, „Реквием 
за моряка” на Николай 
Зидаров, поема „Балади-
чен рейд” на полковник 
Евстати Бурнаски. Под-
вигът вдъхновява доку-
менталния филм „Матро-
сът от зелените поля” на 
Г. Амурков, скулптурата 
на Д. Денчев (мичман от 
Бургас), картината на ру-
ския художник А. Самсо-
нов, очерка „Един пример 
повече” на Йордан Ради-
чков, повестта на Кръстю 
Кръстев „Когато слънцето 
изгрява”. По съществува-
щата преди практика през 
60-те години десетки пио-
нерски отряди и дружини, 
смени, бригади и други 
производствени единици 
получават името на флот-
ския герой, в средата на 

70-те години във флота 5 
март е обявен за Ден на 
матроското другарство 
и героизъм в мирни дни. 
„Старшина І степен Дими-
тър Атанасов Димитров” 
е и име на построен в 
Русе 3240-тонен военен 
спомагателен кораб (из-
веден от строя през 1994 
г.) от Военноморска база 
Варна, плавал в Черно и 
Средиземно море. 
Всяка година военните 
моряци от варненската 
база (днес пункт за бази-
ране) и обществеността 
от село Сушица отбеляз-
ват подвига на матроса, 
както край гранитния му 
барелеф, така и в родно-
то му място. 
След ритуала бе обяве-
на заповед на командира 
на ВМС контраадмирал 
Румен Николов, с която 
капитан-лейтенант Три-
фон Митишев, завърнал 
се наскоро от обучение в 
САЩ, получи звание ка-
питан ІІІ ранг и длъжност 
командир на корвета „Ре-
шителни”. Пагоните пред 
строя връчи капитан І 
ранг Тодор Йотов. 
Автор и снимки: Валентин 
Димитров, сп. „Клуб ОКЕ-
АН”

70 години велик и безсмъртен
Във Варна и Сушица 
тържествено отпразну-
ваха 70 години от рож-
дението на Матроса от 
зелените поля Димитър 
Атанасов Димитров
На 31 октомври в пункта 
за базиране на Военно-
морските сили във Бар-
на, и на 3 ноември, точ-
но на рождената дата на 
старшина първа степен 
Димитър Атанасов Ди-
митров, за първи път 
след подвига на матро-
са през далечната 1965 
г. по тържествен начин 
се празнува годишнина 
от неговото рождение. 
Инициативата е на кмета 
на Сушица Димитранка 
Калева и общественост-
та на родното село на 
героя. Да се преклонят 
за пореден път пред са-
можертвата и подвига в 
родния дом, превърнат 
в музей, дойдоха народ-
ният представител Ма-

риана Бояджиева, кме-
тът на Община Стражица 
инж. Детелина Борисова, 
нейният екип, както и ко-
модор Митко Петев, ко-
мандир на Военноморска 
база – ВМС, председате-
лят на Общинския съвет 
Илиян Маринов, мичман 
Васил Вачев, който за-
едно с героя от Сушица 
участва в спасяването на 
бойния кораб и неговия 
екипаж. Тук бяха също 
Гинка Нотева и Богдан 
Генчев, сестра и брат на 
матроса. Много венци 
и цветя бяха поднесени 
пред барелефа в дома-
музей. Десетки матроси 
от Варна, войници от во-
енното формирование в 
Стражица и много жители 
и гости на селото с вълне-
ние разгледаха музейната 
експозиция. На това свято 
място тържествено бяха 
връчени членски карти на 
офицерите и сержантите 

от резерва, които са ро-
дени в Сушица. В сало-
на на народно читалище 
”Станчо Станчев” слово 
за безпримерния подвиг 
на матроса Димитров и 
за мястото на героя в по-
редицата светли имена 
на загинали сушичани за 
родината изнесе кметът 
Димитранка Калева. При-
ветствени слова имаше 
също от инж. Детелина 
Борисова, от народния 
представител Мариана 
Бояджиева и комодор 
Митко Петев. За поре-
ден път комодор Петев 
сподели в родното село 
на матроса, че винаги си 
тръгва от това свято за 
него и за поколения мат-
роси място повече бъл-
гарин. Той подари на су-
шичани паметен плакет 
и красив фотоколаж. 

         Николай ХРИСТОВ
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В парка на Стражица Житената питка
посрещна гости от страната и чужбина

След като преди една го-
дина стана всеобща лю-
бимка на стотици стражи-
чани и гости на общината, 
Житената питка – една от 
най-обичаните героини на 
Каралийчевите приказки, 
събра за Втория фести-
вал участници от общи-
ната, гостуващи екипи от 
страната и 40 деца от с. 
Балени, обл. Дъмбовица 
на Република Румъния. 
Невероятен беше инте-
ресът за второто издание 
на фестивала. За участие 
подадоха заявки 27 колек-
тива от нашата община и 

Ден на българската община 
отбеляза Община Стражица 
Вече 13 години 12 октомври е празник на българската община.

от различни селища на 
Великотърновска област 
и страната. В един орга-
низъм се сляха празнува-
щите от всички възрасти, 
за да защитят силата на 
традицията и да се пред-
ставят колкото може по-
добре в този прекрасен 
празник. За да бъде той 
по-красив и изпълнен с 
положителни емоции, ва-
жен принос имат дарите-
лите на фестивала – хле-
бозавод „СТРАЖИЦА” с 
управител Лъчезар Ла-
заров, мелница „АГИС” с 
управител Иван Маринов 

и ЕТ „ДАРИ” с управител 
Йордан Андонов.
Инж. Детелина Борисова 
приветства стражичани 
и гостите на града, откри 
фестивала и започна по-
вишаването на градуса, 
за което допринесоха 
сериозно младите гости 
от община Балени в Ру-
мъния. Те са потомци на 
български бежанци отпре-
ди близо две столетия и с 
голяма радост изпълниха 
български песни и танци 
за всички, които ги заоби-
чаха от душа и сърце.
Йеромонах Димитрий от 
Стражица и отец Нико-
лай от храма в Кесарево 
осветиха голяма житена 
питка и 16 погачи, символ 
на датата 16 октомври – 
Световния ден на хляба и 
прехраната.
В приказното богатство 
на павилионите емоция 
и много класика прибави-
ха кметове на общини от 
различни кътчета на Бъл-
гария – Цонко Цонев от 
Каварна, Дилян Млъзев 
от Елена, Добромир До-
брев от Горна Оряховица, 
д-р Ивелина Гецова от 

Лясковец, Димитър Сте-
фанов от Тутракан. Сред 
официалните гости беше 
и Мариан Парашип, кмет 
на община Балени. Гос-
тите от Балени показаха 
в своя павилион майстор-
ство в приготвянето на ка-
чамак, едно позабравено 
от българските ценители 
ястие. 
Голям интерес прояви 
публиката и към показ-
ното месене на тесто със 
стражишко брашно от 
Иван Звездев, председа-
тел на журито за оценка 
на представените в кон-
курса хлебни изделия, 
обредни пити и хлябове. 
Оценката на публиката е 
категорична – тази година 
нивото на фестивала е с 
една степен по-високо, 
мястото – подбрано с вкус 
и съчетано с най-красива-
та част на градския парк, 
която съвсем скоро ще 
бъде превърната в жива 
приказка със спечелено 
финансиране по европро-
ект, разработен от общи-
ната.
Много песни, танци, по-
черпки и наздравици оста-

ват в сърцата и душите на 
участници и гости. С нови 
приятелства и придобити 
кулинарни рецепти след 
втория фестивал могат 
да се похвалят мнозина 
от участниците и гости-
те. Приказен летен ден в 
разгара на златната есен, 
много обич и топлина от 
сърдечни срещи, нови 
рецепти за традиционни 
пити, хлябове и кулинар-
ни деликатеси – това на-
кратко е равносметката 
от един динамичен праз-
ник, който ще носи през 
десетилетията и призна-
ние към вълшебника на 
приказното слово Ангел 
Каралийчев, подарил на 
света Житената питка. Тя 
е чакан гост както на тра-
пезата, така и в тайника с 
най-живите и любими дет-
ски спомени, които носим 
в земния си път. С един 
неповторим празник учас-
тниците засвидетелства-
ха своето уважение към 
нашите деди земеделци. 
И тази година мотото на 
фестивала е „Никой не е 
по-голям от хляба”.

На тази дата през 1882 г. 
в брой 117 на Държавен 
вестник е публикуван пър-
вият Закон за общините и 
градското управление. В 
него за първи път се ре-
гламентира дейността на 
общинските съвети, на 
кметовете и техните по-
мощници.
Българската община иг-
рае важна роля през 
различните исторически 
периоди от развитието 
на държавата. Идеята за 
установяване и разгръ-
щане на местното само-
управление е заложена 
още в първата демокра-
тична Конституция на са-
мостоятелната българска 
държава – Търновската, 
приета на 16 април 1879 

г. Глава 1, чл. 3 - “Терито-
рията административно 
се дели на окръжия, око-
лии и общини.”
През 1991 г. в новата Кон-
ституция в чл. 1, ал. 2 е 
записано, че “Република 
България е единна държа-
ва с местно самоуправле-
ние”, а чл. 136 определя 
общината, като “основна 
административно-терито-
риална единица, в която 
се осъществява местното 
самоуправление”.

На 10.10.2013 Община 
Стражица отбеляза деня 
на българската община 
съвместно с община Ляс-
ковец. За втора поредна 
година съседните две об-
щини празнуват празни-

ка. Както и през миналата 
година така и през тази 
година основния момент 
бяха спортните меропри-
ятия и отворените врати 
за ученици.

Тази година домакин на 
празника бе община Стра-
жица. В Спортна зала се 
проведоха две спортни 
прояви – Хандбална сре-
ща – момичета до 14 го-
дишна възраст между от-
борите на Стражица и с. 
Джулюница, община Ляс-
ковец, Купата взе домаки-
на с резултат 15:9,
Втората спортна проява 
бе футбол между отбо-
рите на двата града. Тук 
отново надделя отбора 
домакин.

На мероприятието при-
състваха двамата общин-
ски кмета инж. Д. Борисо-
ва и д-р. Ивелина Гецова, 
двамата председатели 
на общинските съвети г-н 
Илиян Маринов и Даниела 
Арабаджията и заместник-
кметовете на двете общи-
ни – г-н Стефан Иванов 
и Георги Петров, а също 
така общински съветници 
и общински служители от 
двете общини се наслаж-
даваха на мероприятия-
та. Срещите започнаха от 
17.30 часа.
В сутрешните часове на 
10 октомври ученици от 
двете училища на СОУ 
”Ангел Каралийчев” и ПГ 
”Васил Друмев” посетиха 
кабинетите на ръководния 

екип на общинска адми-
нистрация и информаци-
онния център. Учениците 
успяха да се запознаят 
с дейностите на четири-
те различни дирекции в 
общината 1. Дирекция - 
обща администрация, 2 
Дирекция - Регионално 
развитие и устройство на 
територията, Дирекция 
– Общинска финансова 
политика и инвестиции и 
4. Дирекция Хуманитарни 
дейности.  Кмета на об-
щината подари на всеки 
ученик и по един каталог 
на община Стражица, ко-
ито бе издаден тази годи-
на по повод напредъка на 
община Стражица през 
последните две години.


