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   15 АВГУСТ — ПРАЗНИКЪТ НА СТРАЖИЦА 

Още в петъчната вечер на 12-ти ав-

густ започна празникът на Стражица с 
песните на народната певица Ана Борисо-

ва и любимите народни ритми увлякоха в 
спектакъла „Насред мегдана” участниците 
от всички възрасти. Преливаха се хората 

от един такт в друг и се изливаше светли-
на в зажаднелите за празник души. Събо-
тата и неделята минаха под знака на тра-

диционния събор на Стражица. 

В ранното утро на големия православен 

празник Успение на света Богородица 
много стражичани и техните гости се вля-
ха в множеството за тържествената света литургия в храм „Рождество на света Богоро-

дица”. На празничния водосвет присъстваха и кметът на общината инж. Стефан Сте-
фанов и зам.-кметът Верка Божкова. Всички, които са спазили богородичния пост, по-

лучиха свето причастие от отец Димитрий. А празникът става вече троен празник за 
малките стражичани Ая и Момчил, които бяха кръщелници в обедните часове на този 
вълнуващ ден. 

На тържествено заседание на общинския съвет със званието „Заслужил гражданин 
на община Стражица в областта на икономиката и селското стопанство” бяха удостое-
ни Вергил Митов, председател на ЧЗК „Шипа” – село Лозен, Нотю Добрев, Николай Ни-

колов, Красимир Коев и Лъчезар Лазаров, създатели и ръководители съответно на ЕТ 
„Картел – Нотю Добрев”, „Пименс” ООД, „Мони – 99” ЕООД и „Хлебозавод – Стражица” 

ЕООД. Въпреки ударите на кризата в тези колективи намират препитание стотици ра-
ботници и служители от селищата на общината. 

Със званието „Учител на годината – 2011” беше удостоена Маруся Андреева, учител-

ка по български език и литература в СОУ „Ангел Каралийчев”. Нейни ученици се предс-
тавят отлично в областните олимпиади и в редица национални конкурси. 

Със званието „Ученик на годината – 2011” бяха удостоени шестокласниците Пресла-
ва Цанева и Марин Йорданов, които са носители на наградата на името на Ангел Кара-
лийчев съответно през 2010 и 2011 година. Двамата шестокласници са извоювали ре-

дица награди в областни и национални конкурси и с примера си увличат своите съуче-
ници за успешна работа в екип. Много добри резултати постигат в последните кръгове 
на ученическите олимпиади. 

В празничната вечер молебен за здравето на стражичани и жителите на общината 
отслужи Великотърновският митрополит Григорий. В приветственото си слово кметът 

на общината инж. Стефан Стефанов благодари на всички, които са съпричастни с ус-
пехите на общината в последната трудна година и пожела на техните семейства здраве 
и благоденствие. 

Музикално-танцовият спектакъл на НФА „Българе”, Албена Вескова и трио 
„Уникалните гласове” и празнични илюминации оставиха светлото усещане, че силата 
на духа се преражда точно по време на празниците ни. 

Панаир на добрите идеи 

 Стражица беше домакин 

на дълго подготвяния тук пана-

ир на добрите идеи, който ста-

на възможен след успешния 

старт на изградената местна 

инициативна група по проект 

на две съседни общини – Ляско-

вец и Стражица. Да докажат 

правото на своите идеи на фи-

нансиране и реализация с подк-

репата на Фондация „Америка 

за България” и общините Ляско-

вец и Стражица дойдоха 27 ко-

лективни участници с възрас-

тов състав от детски градини до 

пенсионерски клубове. Техните 

добри идеи бяха родени от нуж-

дата за още по-активно участие 

на широки слоеве на население-

то и от малките общини в съз-

даването на условия за успешна 

работа във всички сфери на 

живота. Като се започне от об-

разованието и културата и се 

мине през селското стопанство 

и опазването на околната сре-

да, тук си дадоха среща добри 

идеи от диапазона на социални-

те и младежките дейности, ту-

ризма и спорта, местната власт 

и иновациите от всяка сфера. С 

живо участие и мултимедийни 

презентации екипите от учили-

ща, читалища, детски градини, 

пенсионерски клубове и колек-

тиви със сборен състав ентусиа-

зирано убеждаваха деветчлен-

ното жури в силата на своята 

проектна идея.  

 След обявяване на резул-

татите от класирането финан-

сиране получиха 15 проектни 

идеи – 7 от община Лясковец и 

8 от община Стражица. Остана-

лите, които са не по-малко стой-

ностни,  ще получат подкрепата 

на своите общини и при въз-

можност ще  бъдат финансира-

ни по оперативна програма 

„Регионално развитие”. 
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ЗАД ЗЕЛЕНАТА ОГРАДА — ДЕТСКИ СМЯХ И ГЛЪЧ 

       В СОУ ”Ангел Каралийчев” гр. Стражица от 10.08.2011г. стартира про-

ект ”Зад зелената ограда детски смях и глъч” - изграждане на зелена ограда в 

училищния двор, спечелен след кандидатстване пред СНЦ „МИГ - ЛЯСКОВЕЦ-
СТРАЖИЦА” в Конкурса за малки проекти „Панаир на добрите идеи”. Финан-
сирането е осигурено от Фондация ”Америка за България”, Община Лясковец 

и Община Стражица. 

       Целта на проекта е изграждане на зелена ограда в училищния двор. С из-

граждането на оградата от иглолистни туи училищният двор ще се превърне в 
благоустроено и привлекателно място за игра, почивка и отдих не само на 
учениците и служителите от СОУ ”Ангел Каралийчев”, но и на жителите от 

квартала. 

      Чрез реализирането на проекта ще се стимулира и мотивира доброволното участие на учениците и в други по-
добни мероприятия; ще се съдейства за възпитание на здравни навици и участие в  поддържане на чиста околна 

среда, както и за приучване към здравословен начин на живот. 

      Естетизирането на училищния двор ще съдейства за промяна облика на района и привличане на повече хора в 

решаването на екологични проблеми.  

      А най-малките художници от училището в свои рисунки представиха идеите си за живата ограда и я приближи-

ха от приказния свят към реалността. 

 

 
 

 
 

   НАДЕЖДАТА В ЖИВОТА 

       „Тържество по случай надеждата в живота” – такъв наслов бяха избрали децата за своята празнична 

програма, която изнесоха пред членовете на пенсионерския клуб „Златна есен” в Стражица. А всеобщото 
добро настроение изразяваше радостта от успешния старт на проекта „Да съхраним традициите”, който 
получи правото на финансиране от Фондация „Америка за България” на проведения през юли „Панаир на 
добрите идеи” от сдружението „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”. 

Още седем проекта от община Стражица бяха отличени на панаира, а преди сключването на догово-

рите за финансиране на добрите идеи в пенсионерски клуб „Златна есен” вече усилено репетираха децата. 
На празника показаха артистични умения, пресъздадоха герои от любими приказки, цяла изложба бяха 
уредили със свои рисунки, стихове рецитираха. И хорце тропнаха в края на този весел празник „по случай 
надеждата в живота”. А надеждата всъщност идва с най-малките, които са пролетните кълнове на златна-
та есен и връщат баби и дядовци в слънчевия свят на детството. 

Детството най-искрено прегръща традициите и го прави с неподправената ласка на детската обич. 

Това най-добре го знаят бабите, защото има един вълшебен глас, който им го нашепва и винаги ги зареж-
да с глътка младост. 

          Този документ е изготвен по проект „Панаир на добри идеи”, финансиран от Фондация”Америка за България”,  

Договор №CIV. 0039.20110210 /08.04.2011г.  
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