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Баба Марта бързала, мартенички вързала …

Брой 25, Година 5
Март 2011
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Но преди това минала през гората да набере кокичета за своите найпослушни приятели – децата от Стражица. Едно птиче кацнало на рамото
и, за да и показва пътя. И ето я сред децата от ОДЗ „Ангел Каралийчев”,
където я посрещнаха с много весели песни и стихчета, а за здраве тя донесе мартеници за всички деца и ги почерпи с топла питка и медец.

Добре дошла
Излез и погледни
Какви прекрасни дни!
Сред клони разцъфтели
Са птиците запели.

Първокласниците

Преслав

Николов и Габриела Петрова
от 1 „б” клас при СОУ „Ангел
Каралийчев” с класен ръководител Нели Кръстева изнена-

И всеки млад листец,
даха по случай Баба Марта
И всеки бял цветец
Към слънцето нагоре
Е чашчица разтворил!
По градове, села
Добре си ни дошла,
Зелена, свежа, росна,
Ти, пролет цветоносна!

служителите от общинската
администрация. В празнична
национална носия две усмихнати деца им пожелаха здраве и им завързаха мартеници,
а стародавната традиция донесе полъха на предстоящата
пролет.

Елисавета Багряна
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В СТРАЖИЦА ОЖИВЯХА ГЕРОИЧНИ МИГОВЕ
Празничният ден Трети март в Стражица
започна с възстановка на паметните мигове от
посрещането на войските на генерал Гурко. По
инициатива на СОУ “Ангел Каралийчев” със
съдействнието на великотърновския клуб
„Традиция” и с участието на много ученици
оживя радостта от посрещането на освободителите, а даже и най-възрастните стражичани
не помнят 3 март да е отбелязван през изминалите 133 години в Стражица с толкова старателна подготовка и така вълнуващо.
Като незабравим урок по родолюбие оцени празника и кметът на община Стражица
инж. Стефан Стефанов, който поздрави в този
незабравим ден всички ученици, техните учители и стражичани, изпълнили централния
площад въпреки мразовития ден.

ТРЕТИ МАРТ В СУШИЦА
Учениците от основно училище „Отец Паисий”, техните учители и много сушичани на 3
март се поклониха пред подвига на загиналите за освобождението на България. Венци и цветя на признателност бяха положени пред паметника, издигнат в двора на православния храм
в чест на загиналия край Сушица руски офицер Николай Лейковски. Едва на 28 години през
1877 година той оставя тук костите си - далеч от родната земя. Кръстът за паметника е специално поръчан и подарен от сестрите на героя.
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ШЕСТИ МАРТ В СУШИЦА
6 март- В мразовития мартенски ден на възпоменателно тържество в Сушица беше отбелязана 46-годишнината от гибелта на Старшина първа степен Димитър Атанасов Димитров, загинал геройски в мирните дни на флота, спасявайки кораба, моряците и цяла Варна. Учениците от основно училище „Отец Паисий” бяха подготвили стихове за смелия моряк. Цветя и
венци на признателност към неговия подвиг бяха поднесени на барелефа в къщата-музей в
селото.

Резултати на Общинската преброителна комисия Стражица за хода от преброяването на населението и
жилищния фонд към 01.02.2011 година

Преброяването към 01.02.2011 година в община Стражица протече без инциденти и откази на граждани да бъдат преброени. Подаден беше само 1 сигнал за нарушение по време на електронното преброяване, за който беше уведомено РУП Стражица. Преписката беше прекратена, тъй
като не се установиха данни за извършени нарушения по Закона за преброяване на населението и
жилищния фонд в РБ през 2011 г.
Общинската преброителна комисия проведе всички планирани заседания и прие решения, гарантиращи изпълнение на ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН за дейностите по подготовката и провеждането на преброяването през 2011 г. в община Стражица.
В преброяването взеха участие 110 контрольори, преброители и резерви. С малки изключения бяха подбрани подходящи хора, които компетентно изпълниха задълженията си.
Кметовете и кметските наместници оказваха непрекъснато съдействие на преброителите
и контрольорите и им създадоха подходящи условия за работа.
Електронно се преброиха 808 домакинства с 2056 човека в тях, живеещи в 773 жилища.
Останалото население и жилищния фонд – сгради и жилища, бяха преброени по традиционния начин.
Общинската преброителна комисия започна приемането на преброителните материали на
1-ви март и приключи на 9-ти март. На 9-ти март всички преброителни материали бяха предадени
в ТСБ Велико Търново.
Предварителните данни от преброяването показват, че населението на общината е намаляло в сравнение с преброеното към 01.03.2001 година с 3 959 човека или с 24,16 %. С най-голямо
намаление са Водно - 92 %, Теменуга – 66%, Кавлак – 54 %, Любенци – 50 %, Ново Градище – 45 %,
Нова Върбовка – 42 %, Виноград – 41 %. Най-малък е процента на намаление в Царски извор – 5 %,
Железарци – 7 % и Камен – 14 %. Останалите населени места са загубили между 20 и 36 % от обичайно живеещото си население. Населението на общинския център град Стражица е намаляло с 24
%.
Няма заличени поради обезлюдяване села. Две села – Камен и Кесарево, са с население
над 1000 човека, четири – над 500, останалите - под 500. С най-малък брой население са Водно – 3,
Любенци – 8, Теменуга – 22, Железарци – 36 и Кавлак – 50 човека.
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ОТЛИЧИЯ ЗА МЛАДИ ТВОРЦИ
Неотдавна талантливата млада поетеса Деляна Генова от
СОУ “Ангел Каралийчев” беше отличена с две национални
награди - първа награда от конкурса “Любовта в нас”, организиран от община Варна, и втора от конкурса “Моите детски мечти”, организиран от Националния дворец на децата.

Върху бюлетина работиха:
Николай Христов, Елена Йорданова,
Петя Стоянова, Красимира Желязкова,
Мария Дякова, Стела Иванова

В конкурса “Велико Търново в моите мечти” на Регионалната библиотека “П. Р. Славейков” много добре се представиха Светла Кюранова и Анжелика Искренова от VІІ “в”
клас и Ивета Георгиева от V “а” клас. Те са наградени с грамоти и книги.

п.к. 5150 гр. Стражица
ул. “Дончо Узунов” № 5
тел: 06161 43 43
факс: 06161 25 68
E-mail: postmaster@strazhitsa.e-gov.bg
E-mail: obstr@abv.bg

МОЖЕТЕ ДА ЧЕТЕТЕ И В САЙТА НА

Други награди нашите млади творци спечелиха в конкурса на община Бургас - ”Водата - извор на живот”. В този литературен конкурс са отличени стихотворенията на Деляна
Генова и Паулина Тодорова.

ОБЩИНАТА
HTTP://STRAZHITSA.E-GOV.BG

ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ОТ МАЙ ДО ДЕКЕМВРИ
06.05.2011 г. - „Гергьовден”. Прави
се Гергьовска люлка в парка в гр.
Стражица, организира се художествена програма от читалището.
06.05.2011 г. - „Ден на храбростта”.
В с. Сушица се поднасят цветя и венци на паметника на загиналите във
войните.
17.05.2011 - 24.05.2011г. —
„Каралийчеви дни на културата”.
Провеждат се ежегодно в гр. Стражица. Те включват - изложба от рисунки
на тема „В приказния свят на
А.Каралийчев” от целия В.Търновски
регион, фестивали на детското изкуство и читалищните художествени състави, карнавално шествие, връчване

общинска награда „А.Каралийчев” на
изявени деца. Градско тържество за
24 май - Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура.
23.05.2011 г. - „Събор на с. Царски
извор
24.05.2011 г. – В с. Камен тържествено събрание-концерт по повод 24
май.
15.08.2011 г. – Празник на град
Стражица.
началото на м. септември - Честване 115 години от основаването на НЧ
”Ст.Станчев” с. Сушица.

30.10.2011 г. – Празник на с. Кесарево.
30.10.2011 г. – Празник на с. Сушица.
24.12.2011 г. – „Коледуване”. Традиционен празник-коледарска група от
деца и възрастни, облечени в коледарски носии обхожда домовете, изпълнява коледарски песни и пожелава здраве и берекет. Домакините им
дават гевречета, сух ошаф и пари.
31.12.2011 г. - Пред сградата на общината се изпраща старата и посреща Новата 2012 година. Празнично
слово на Кмета на общината и Новогодишна наздравица.

Схема BG 051PO001-5.2.07
“Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове
увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен
помощник”- фаза 3
Проект „Грижа за хора с увреждания и самотно живеещи в Община Стражица”
Инвестираме във вашето
бъдеще

Договор № BG051PO001-5.2.07-0172-C-0001

Европейски социален фонд

В Община Стражица от 05.01.2011 г. се предоставя услугата домашен помощник по проект „Грижа за хора с увреждания и самотно живеещи в Община Стражица”, по схема BG051PO001-5.2.07 ”Грижа в семейна среда за независимост и
достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и
„Домашен помощник” - фаза 3 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013. Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България. Стойността на одобрената безвъзмездна помощ по проекта е в размер на 183 224,43 лв.
Проектът се осъществява в 17 населени места от Община Стражица – селата Асеново, Балканци, Бряговица, Виноград, Владислав, Горски Сеновец, Кавлак, Камен, Кесарево, Лозен, Мирово, Николаево, Нова Върбовка, Ново Градище,
Сушица и Царски Извор и гр.Стражица. Ползватели на услугата са болни възрастни хора, лица с увреждания, самотно
живеещи. Те получават следните услуги в зависимост от техните потребности: поддържане на личната хигиена; хигиена
на помещението, което потребителят обитава; приготвяне на храна и хранене; извършване на плащания за битови услуги със средства на обслужваното лице; осигуряване на отоплителни материали, зареждане и почистване на отоплителните уреди и разриване на сняг през зимния период; закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали и вещи от
първа необходимост; закупуване на лекарствени средства. За ползване на услугата към 01.02.2011 г. са включени 168 лица. Списъкът на потребители на услугата е отворен и според нуждите могат да се включват и други.Услугата се предоставя от наети по проекта 31 домашни помощника.
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Стражица и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Агенцията за социално подпомагане.”

