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Над 600 хил. лв. 
инвестира Стражица в 
образование през 2012 г.
Над 600 хиляди лева са 
инвестирани в образо-
вателна инфраструкту-
ра на община Стражица 
през настоящата 2012 г. 
Това съобщи кметът на 
общината инж. Детелина 
Борисова. Част от сред-
ствата са за подобрява-
не на материално-техни-
ческата база в учебните 
и детските заведения в 
населените места. „При 
срещите ми с кметовете, 
наместниците и жители-
те на селата лошата база 
в училищата и детските 
градини бе посочвана 
като основен проблем”, 
коментира инж. Борисова 
и допълни: „Става въпрос 
за покриви, дограма, за 
състоянието на класните 
стаи, физкултурните са-
лони и др.” 

Инж. Борисова припомни, 
че вече е факт обнове-
ната детска градина в с. 
Асеново. Тя бе ремонти-
рана по проект „Красива 
България”, като дейност-
ите включваха цялостно 
саниране, ремонт на по-
крива, смяна на ВиК–ин-
сталацията, на дограма-
та, както и вътрешни по-
добрения. Ремонтът е на 
стойност 120 000 лева, 
като половината от тях са 
осигурени от общината. 
Извършеното обновле-
ние ще доведе до 30% 
енергийни икономии. На 
заседанието си на 3 де-
кември Общинският съ-
вет в Стражица утвърди 
и името на детското заве-
дение – „Детелинка”. 
През 2012 г. най-накрая 
беше преместена и цело-

дневната детска градина 
в с. Бряговица. Повече от 
20 години детското заве-
дение се помещаваше в 
четири временни бараки, 
които се ползваха за спал-
ни помещения, трапеза-
рия, кухня, занималня и 
склад. През изминалата 
година децата и персона-
лът бяха прехвърлени в 
обща сграда с подобрени 
условия за грижа и обуче-
ние. Ремонтът възлезе на 
20 000 лева.
Сливането на двете учи-
лища в с. Камен е също 
успешна процедура в 
образователната инфра-
структура на територията 
на общината. Като резул-
тат бе обособено СОУ 
„Св. Климент Охридски”, 
в което учат 280 учени-
ци. В него в момента се 

изпълняват дейности за 
модернизация на учебна-
та сграда, като средства-
та са осигурени по меркя 
„Оптимизация на училищ-
ната мрежа” към Минис-
терство на образовани-
ето, младежда и науката 
(МОМН). Средствата въз-
лизат на 225 000 лева. 
В края на годината общи-
ната се зарадва на още 
една добра новина, свър-
зана с образователната 
инфраструктура. МОНМ 
одобри финансов ресурс 
в размер на 267 300 лева 
за Професионалната гим-
назия по транспорт „Васил 
Друмев”. За средствата 
пред образователното ве-
домство настояваше лич-
но инж. Борисова, която е 
убедена, че не следва да 
се прави разлика между 

общинските и държавни 
учебни заведения. „Като 
кмет на Община Стражи-
ца нямам право да деля 
училищата на общински 
и такива, подчинени на 
някое от министерствата. 
Във всички тях учат на-
шите деца и те заслужа-
ват добрите условия”, ко-
ментира инж. Борисова. 
Отпуснатите средства ще 
се използват за цялостна 
подмяна на дограмата на 
учебния корпус и прилежа-
щия физкултурен салон. 
В момента се подготвят 
процедурите по Закона за 
обществените поръчки за 
избор на изпълнител на 
ремонтните дейности. Те 
трябва да приключат през 
април 2013 г.

Продължава на 2 стр.

Как да гласу-
ваме на ре-
ферендума 
– на 3 стр.

Здраве, благополучие и 
берекет пожелаха сур-
вакарите на кмета на 
Община Стражица инж. 
Детелина Борисова в но-

вогодишната нощ. Стра-
жичани излязоха да по-
срещнат 2013-а година на 
площада на града заедно 
с кмета, зам.-кметовете 

инж. Йордан Димитров и 
Стефан Иванов и пред-
седателя на Общинския 
съвет Илиян Маринов. 

Стражишкият 
хандбал се 
възражда
Шест победи и само една 
загуба са отбелязали от 
началото на полусезона 
в първенството на зона 
„Мизия” 13-годишните 
хандбалистки от „Левски-
1920” (Стражица). В по-
следните си два мача те 
постигнаха убедителни 
победи – с 12:7 срещу ХК 
„Шугър” (Плевен) и с 26:3 
срещу ХК „Осъм” (Ловеч). 
Головата разлика от на-
чалото на полусезона е 
105:47 и е показателна 
за подема в стражиш-
кия клуб. С приноса на 
всичките му състезател-

ки отново се заговори 
за ХК “Левски-1920” и за 
Стражица с познатия от 
близкото минало респект. 
„Само за шест месеца, 
въпреки някои трудности 
с екипировката и недос-
тига на пособия за съвре-
менна тренировъчна дей-
ност, момичетата израс-
наха игрово и психически. 
Една от най-важните им 
победи е тази, че вече не 
се плашат от отборите на 
далеч по-големи градо-
ве”, твърди треньорът на 
стражишките хандбалист-
ки Димитър Димитров.
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Продължава от 1 стр.
В обзор на изминалата 
година инж. Борисова за-
яви: „Дължа пред своите 
съграждани изпълнени-
ето на едно обещание, а 
именно да бъде прозрач-
но управлението на моя 
екип. Не мога да не скрия, 
че срещнах трудности 
при разплащането на ня-
кой задължения, които се 
оказаха административ-
ни грешки от предходния 

мандат. Което доведе до 
затруднения в изпълнени-
ето на общинския бюджет. 
Това, от своя страна, до-
веде до липса на сред-
ства, които да погасят 
задължения на общината 
към ВиК, Електроснабдя-
ване и др. По законови 
норми сме длъжни да ги 
платим и успяхме да го 
направим. Тук е и мяс-
тото да отчета голямата 
си благодарност към Ми-

РЕФЕРЕНДУМ
за развитието на ядрената енергетика

в Република България
На 27 януари 2013 г. ще се проведе национален референдум относно развитието на ядрената енергетика в България. Гражданите на Република Бъл-

гария ще гласуват с „ДА“ или „НЕ“ в отговор на следния

ВЪПРОС НА РЕФЕРЕНДУМА:

Да се развива ли ядрената енергетика в Република България
чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?

МОТИВИ:
Референдумът е фор-

ма на пряка демокрация. 
Именно българският народ 
като суверен трябва да се 
произнесе по такъв важен 
въпрос за продължаване раз-
витието на ядрената енерге-
тика в Република България 
чрез изграждане на нова яд-
рена електроцентрала.

Важно е да се осигу-
ри възможност на граждани-
те да направят своя инфор-
миран избор, гласувайки на 
референдума, като по този 
начин ще се докаже, че об-
ществото има своята основ-
на роля в изграждането на 
демократична България.

Предложеният ре-
ферендум съответства на 
изискванията на Закона за 
прякото участие на гражда-
ните в държавната власт и 
местното самоуправление и 
на Конституцията на Репу-
блика България.

Съгласно приетата 
на 01 юни 2011 г. Енергий-
на стратегия на Република 
България до 2020 г. – ос-
новополагащ документ на 
националната енергийна 
политика, в търсене на раз-

умния баланс между налич-
ния енергиен ресурс в стра-
ната и европейските цели за 
чиста енергия българската 
държава декларира своята 
подкрепа за развитието на 
ядрената енергетика.

Решението на кон-
кретните социално-иконо-
мически, технически и фи-
нансови параметри на всеки 
проект е от компетентност-
та на Министерския съвет 
съгласно Закона за безопас-
но използване на ядрената 
енергия.

Изграждането на 
ядрена електроцентрала е 
предизвикателство пред на-
шата държава и суверенът е 
този, който трябва да реши 

да продължи ли да се разви-
ва ядрената енергетика чрез 
изграждането на нова ядре-
на електроцентрала.

Съгласно § 1, т. 53 
от Допълнителните разпо-
редби на Закона за безо-
пасно използване на ядрена 
енергия „Ядрена централа“ 
е електроцентрала, в коя-
то енергията се генерира 
от един или повече ядрени 
реактори и която може да 
включва прилежащите съ-
оръжения за управление на 
радиоактивни отпадъци и 
отработено ядрено гориво, 
разположени на една пло-
щадка, за които са предви-
дени обща физическа защи-
та и аварийно планиране.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ 
ПО ВЪПРОСА НА РЕФЕ-

РЕНДУМА:

Какво означава гласуване 
с „ДА“:

Вотът с „ДА“ означава, че 
гласуващият е за изгражда-
нето на нова ядрена елек-
троцентрала в Република 
България.
Какво означава гласуване 

с „НЕ“:
Вотът с „НЕ“ означава, че 
гласуващият е против из-
граждането на нова ядрена 
електроцентрала в Републи-
ка България.

ВРЕМЕ, МЯСТО И РЕД 
ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА 

РЕФЕРЕНДУМА:

Време за произвеждане на 
референдума:

В изпълнение на чл. 14 от 
Закона за пряко участие на 
гражданите в държавната 
власт и местното
самоуправление Президен-
тът на Република България 
определи дата за провежда-
не на референдума: 27 яну-
ари 2013 г. (неделя).

Място за произвеждане на 
референдума:

Гласуването се провежда в 
съответните избирателни 
секции на територията на 
страната, включително на 
дипломатическите и кон-
сулските представителства 
на Република България, по 
актуализирани списъци за 
изборите за народни пред-
ставители.

Ред за произвеждане на 
референдума:

Право да гласуват на наци-
оналния референдум имат 
гражданите на Република 
България с избирателни пра-
ва, които имат постоянен ад-
рес на територията на стра-
ната към деня на насрочване 
на референдума. Бюлетина-
та ще съдържа въпроса за 
произвеждане на референ-
дума и два възможни отго-
вора – ДА и НЕ, написани с 
еднакъв шрифт.
Всеки гласоподавател гла-
сува, като поставя в плик 
бюлетината, на която е за-
чертан избраният от него 
отговор „да“ или „не“, изли-
за от кабината и го пуска в 
избирателната урна.

Разпределиха местата в избирателните 
комисии за референдума
Местата в 26-те секционни 
избирателни комисии на 
територията на Община 
Стражица са разпределе-
ни във връзка с предсто-
ящия референдум, насро-
чен за 27 януари . Това се 
случи след проведените 
консултации между пар-
ламентарно представе-
ните политически сили в 
общината. Половината от 
26-те СИК-ове са седем-
членни, а другата поло-

вина – петчленни. Пет са 
градските секции в Стра-
жица, по две секции ще 
има в най-големите села 
– Камен и Кесарево, ос-
таналите покриват кмет-
ствата, а по една секция 
обединява наместниче-
ствата Любенци и Кавлак, 
и Водно и Теменуга. 
След завършилите кон-
султации стана ясно, че 
ПП ГЕРБ ще има 65 чле-
нове в СИК-овете. От тях 

10 ще заемат председа-
телските места, а 16 – се-
кретарските. „Коалиция 
за България” ще участва 
в секционните избира-
телни комисии с 35 свои 
представители, 6 от които 
– председатели, а 5 – се-
кретари. ДПС ще има в 
секционните комисии 26 
свои представители, от 
които 6 председатели и 
двама секретари. НДСВ 
получава 2% от местата 

в избирателните секции 
или общо трима членове. 
18 представители на ПП 
„Атака” ще участват в ко-
мисиите за референдума, 
от които двама председа-
тели и трима секретари. 
Девет ще са представи-
телите на „Синята коали-
ция”, като от тях получа-
ват едно председателско 
място в комисиите. 
Консултациите по сфор-
мирането на секционни-

те избирателни комисии 
бяха ръководени от кмета 
на общината инж. Детели-
на Борисова и преминаха 
в конструктивен дух. След 
постигнатото съгласие по 
разпределението на мес-
тата протоколите са из-
пратени към Районната 
избирателна комисия във 
Велико Търново.

Уважаеми граждани на 
Община Стражица, 
Пожелавам Ви ползот-
ворна и успешна 2013 
година! 
Нека тя ни донесе пове-

че добри новини, късмет, 
здраве и благополучие! 
Пожелавам на Вас и Ва-
шите семейства много 
положителни емоции и 
щастливи мигове заед-
но!
Нека си пожелаем през 
следващата година 
Стражица да продъл-
жи да се развива и да се 
превърне в съвременен 
европейски град!
Честита Нова година! 

Христо Христов, наро-
ден представител от 
Великотърновски мно-
гомандатен избирате-
лен район

Стражица кандидатства за 61 работни 
места по програмата за временна заетост
С два проекта за общо 
61 временни работни 
места кандидатства об-
щина Стражица по Наци-
оналната програма „От 
социални помощи към 
осигуряване на заетост” 
за 2013 г. Стражица се 
оказва общината, която е 
заявила разкриването на 
най-голям брой работни 
места за временна зае-
тост от всички останали 
общини във област Вели-
ко Търново, стана ясно по 
време на заседанието на 
Областната комисия по 

заетост, което се проведе 
на 11 декември. В заседа-
нието участва Красими-
ра Желязкова, директор 
„Регионално развитие 
и устройство на терито-
рията” в община Стра-
жица. Двата проекта са 
подадени в ТД „Бюро по 
труда”–Горна Оряховица 
от името на общината и 
от името на Народно чи-
талище „Развитие-1895”. 
Общината е заявила за 
следващата година 60 
работни места, като об-
щият брой човекомесеци, 

които ще се реализират, 
са 432. Работниците ще 
изпълняват дейности по 
зимна и текуща поддръж-
ка на улици, пътища и 
площади, премахване на 
нерегламентираните сме-
тища и поддръжка на об-
ществени сгради. Пред-
видени са и работни мес-
та, свързани с дейности 
в специализирани инсти-
туции за социални услуги 
за деца с увреждания и 
социо-консултантски ус-
луги. Дейностите ще се 
изпълняват на територия-

та на 20 населени места. 
Проектът на читалището 
предвижда разкриване на 
една временна бройка за 
период от една година. 
Дейностите, които ще из-
вършва назначеното лице 
са: отстраняване повреди 
по сгради, поддържане 
на мебелния фонд и про-
веждане на периодична 
профилактика на състоя-
нието на сградния фонд. 
В случай, че проектите 
бъдат одобрени, по тях 
ще се назначат 45 лица 
на социално подпомага-

не. Проектите са минали 
четири нива одобрение 
– от Бюро по труда-Г. 
Оряховица, от Съвета за 
сътрудничество, от Об-
ластната комисия по зае-
тостта и от Регионалната 
служба по заетост в Ло-
веч. Те са съвместими с 
общинския план за разви-
тие и с Областната стра-
тегия за развитие. Преди 
ден бяха изпратени и в 
Агенцията по заетостта, 
където чакат окончателно 
одобрение. 

Приемат се молби за осигуряване на 
грижи в домашни условия
В Община Стражица от 
19.11.2012 г. стартира 
реализацията на проект 
„Грижи в дома за неза-
висим и достоен живот в 
Община Стражица”, по 
схема „Помощ в дома” 
на Оперативна програ-
ма „Развитие на човеш-
ките ресурси”. Проектът 
се финансира от Евро-
пейския социален фонд 
и Република България. 
Продължителността му е 
15 месеца, като почасо-

вата социална помощ ще 
се предоставя 12 месеца 
считано от 19.02.2013 г. 
Стойността на одобрена-
та безвъзмездна помощ 
по проекта е в размер на 
167 633,50 лв.
Проектът ще се осъщест-
вява в 16 населени мес-
та от Община Стражица 
– гр. Стражица, с. Асено-
во, с. Балканци, с. Бряго-
вица, с. Виноград, с. Вла-
дислав, с. Горски Сено-
вец, с. Камен, с. Кесаре-

во, с. Лозен, с. Мирово, с. 
Николаево, с. Нова Вър-
бовка, с. Ново Градище, 
с. Сушица и с. Царски Из-
вор. Ползватели на услу-
гите ще са лица с трайни 
увреждания и възрастни 
хора с ограничения или 
невъзможност за самооб-
служване. По проекта ще 
се предоставят три вида 
услуги: за лична помощ, 
за комунално-битови дей-
ности и за подкрепа на 
социалното включване.

С реализацията на про-
екта Община Стражица 
цели:
Осигуряване на грижа за 
достоен живот на хора, 
които са в частична или 
пълна невъзможност за 
самообслужване;
Развитие на нова форма 
на социални почасови ус-
луги в Община Стражи-
ца;
Намаляване на риска от 
социална изолация на це-
левите групи;

Създаване на нови ра-
ботни места в сферата на 
социалната икономика.
Желаещите да ползват 
почасовите социални ус-
луги подават в Инфор-
мационния център в на 
общината следните доку-
менти:
Заявление /по образец/
Декларация за доход /по 
образец/
Медицински документ

нистерството на финан-
сите в лицето на минис-
тър Дянков, който успя 
да осигури за Община 
Стражица сума в размер 
на 100 000 лева. С поста-
новление на Министер-
ския съвет от 12.12.2012г. 
беше одобрен допълни-
телен бюджетен кредит 
от централния бюджет, 
като средствата отидоха 
целево за разплащане на 
просрочени задължения”.

На 14 декември в спорт-
на зала „Ангел Каралий-
чев” в Стражица се изи-
гра финала на традици-
онния Коледен турнир по 
футбол на малки врати-
чки, който се провежда 
повече от 10 години. В 
битката се включиха 10 
отбора. За трето и чет-
върто място играха от-
борите ГЕРБ–Стражица 
и Бед Бойс. В редовните 
40 минути крайният ре-
зултат се оказа 1:1. Дву-
боят беше решен с 5 дуз-
пи, 3 от които отбелязани 
от ГЕРБ. Така те се пре-

бориха за третото място. 
В борбата за първото 
отборът на Бианконери-
те се изправи пред тима 
от село Кесарево, който 
обаче успя с майсторска 
игра да извоюва първото 
място. Футболните сре-
щи протекоха под зоркия 
поглед на Дядо Коледа 
и на неговата чаровна 
внучка Снежанка, които 
поднесоха на отбора на 
Кесарево купата на тур-
нира, а на Йордан Начев 
– купата за най-добър 
състезател. 

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 11, 
ал. 6 и чл. 30, ал. 4 от 
Закона за общинските 
бюджети, уведомява-
ме гражданите на Об-
щина Стражица, че на 
07.02.2013 г. от 17:00 
часа в Заседателна-
та зала на Общински 
съвет ще се проведе 
публично обсъждане 
на проектобюджета за 
2013 г. Ще бъде пред-
ставен отчет за изпъл-
нението на бюджета 
за 2012 г.
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Брой 12, декември 2012 г.

2012-а в снимки 

Посрещнахме гости за празника на града

Дядо Коледа навести детските градини

Освобождението на Камен

Новата църква във Виноград

Чествахме 3 март

Каралийчеви 
дни

Първи учебен ден

Първи Фестивал на житената питка

Трифон Зарезан
И посрещнахме заедно Новата 2013-а година


