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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

на православието в об-
щината и запазването 
на културно истори-
ческото наследство. 

Кметът на общината 
инж.Стефан Стефанов 
отбеляза в словото си, 
че Стражица чества и 
40 г.от обявяването си 
за град.  

Буря и дъжд осуети-
ха вечерта  празнич-
ния концерт в лятното 
кино, където  стотици 
жители и гости на гра-
да чакаха на чуят из-
пълненията на фолк-
лорният дует Севдали-
на и Валентин Спасо-
ви.  

Техните почитатели 
успяха да се радват на 
изпълненията им  на 
другия ден в неделя на 
традиционния стра-
жишки събор.  

 15  август -   
празника  на 

град Стражица започ-
на с празнична  света 
литургия в църковния 
храм ”Рождество на 
Св. Богородица” отслу-
жена от  Негово Висо-
копреосвещенство Ве-
ликотърновският мит-
рополит Григорий. 

Гости на празника 
бяха депутати, общин-
ски съветници и  кме-
тове на съседни общи-
ни, представители на 

местния бизнес. Позд-
равителни адреси  за 
празника на града 
пристигнаха от Прези-
дента на РБ, различни 
държавни  институ-
ции, новоизбрани ми-
нистри, кметове на об-
щини. 

Вечерта на тържест-
вената сесия на Об-
щинския съвет за по-
четен гражданин бе 
избран митрополит  
Григорий, за приноса 
му в утвърждаването 

 

 

С обич в сърцето 

          „Бог те прати от небето 

          Да те нося във сърцето.” 

                       Йордан Стубел 

 

В моя безгрижен живот  

аз израснах с много любов. 

За нея аз благодаря  

на моите скъпи майка и баща. 

Тази любов грее в моите очи 

и аз я разпръсквам 

като слънчеви лъчи. 

В сърцето с нея  

се чувствам устремен 

и съм готов да продължа 

към нови върхове. 

Дори да тъгувам  

или да съм в беда, 

тази любов ме избавя от страха. 

Затова, мили хора,  

чуйте моя зов! 

Изпълнете сърцата си с любов –  

тя ни е дадена от Бог 

да насочва нашия живот! 

 

Радослав Драгомиров Драганов  
– 10 години ІV клас 

Литературен клуб „Пегас/чета/” 

Август 2009 

Брой 16, Година 3 
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Затова не всеки град, още 
повече село в Европа, могат да 
се похвалят с 200-годишно съ-
ществуване, като този храм. 
Което говори, че тук е имало 
селище будно, което говори, че 
в онези тъмни времена на роб-
ство е имало съзнание такова, 
че да остави на нас след два 
века наследство, което ние да 
четем и чрез това послание да 
се поучаваме и да дадем обет 
пред Бога, че ще продължава-
ме с достойнство онова, което 
са ни завещали. Да го пазим и 
да го предаваме на следващи-
те поколения.” 

В славния летопис на храма 
и село Камен са съхранени и 
имената на генерал Леонов и 
десетките руски воини, дали 
живота си за спасяване на се-
лото от погром преди 132 го-
дини. Тук идват с венци и цве-
тя признателните потомци, ко-
ито знаят цената на подвига и 
помнят завета на своите деди, 
а в храма винаги звучат и сло-
вата на благодарствения моле-
бен в прослава на загиналите 
руски воини.  

 

Н а 26 юли православният храм „Свети вмчк. Геор-
ги Победоносец” в Камен пос-
рещна много каменчани и гос-
ти за една светла годишнина – 
200 години от създаването на 
храма. Сред гостите бяха и 
кметът на община Стражица 
инж. Стефан Стефанов, пред-
седателят на общинския съвет 
инж. Катя Петрова.  

За тази достойна годишнина 
празнична света литургия отс-
лужи лично Великотърновски-
ят митрополит Григорий в със-
лужение със свещенослужите-
ли от храмовете на съседни се-
лища и отец Теодор от село Ка-
мен. В годините на чуждо вла-
дичество през 1857г. храмът е 
опожарен, завинаги са загубе-
ни ценни книги от летописа на 
храма и селото, но само за 2 
години родолюбиви хора го 
въздигат отново и той е осве-
тен през 1859 година. Преда-
нията са съхранили имената 
на всички, които са вложили в 
този свят дом труд и средства, 
или с благо слово са укрепвали 
вярата на поколения българи. 

Паметни ще останат и думите 
на дядо Григорий, с които той 
се обърна към множеството: 

„Дарители и благоукрасите-
ли на този храм, празнуващи 
в този ден, 

Този ден е хубав не само за-
щото навън грее прекрасно лят-
но слънце, поуспокоено от пос-
ледните жеги, но и защото в на-
шите души грее слънцето на бо-
жията благодат и благослове-
ние. И още повече тази родстве-
на наследственост, която ние 
поемаме от век във век, за да 
можем да утвърждаваме наше-
то народностно съзнание, дух и 
вяра, за да можем в самото на-
чало на 21 век да си дадем 
обет, че поучавайки се от слово-
то божие и от делата, които са 
вършили нашите предци, то 
ние ще зачетем всичко това, ще 
се поучим и ще устояваме. За-
щото и те, нашите предци, като 
нас и като Св. Георгия са имали 
своите човешки слабости, са 
имали своите човешки труднос-
ти и изкушения, но са отстоява-
ли вярата, народностния си дух 
и своето достойнство. 
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О т 10 до 13 август в Стражица се проведе 4-дневен курс за обучение на директори на детски градини на тема: Управление на бюджет и модели на педагогическо взаимодействие 
„семейство – детска градина” с лектори от Националния институт за обучение на директори при 
просветното министерство. За целите и принципите на ученето през целия живот, за предизвика-
телствата в условията на европейска интеграция, за приоритетите и новия подход към родителите с 
различен етнически и социален статус си говориха по време на оперативната програма участници-
те в курса. Най-новите документи, свързани с прилагането на делегираните бюджети, също бяха на 
вниманието им през тези четири дни. Подробно обсъдиха и особеностите при съставяне на бюджет 
на детската градина, а с практически задачи показаха как овладяват наученото по време на обуче-
нието. 

ОБЩИНСКА ПАНОРАМА 

ОБУЧЕНИЕ НА ДИРЕКТОРИ 



 

Д руго едно събитие ще си припомним, защото то влиза в народната памет в по-ново време, като без-
примерен подвиг в мирни дни. На 15 август 1963 година 
загива д-р Стефан Черкезов, само на 26 години. Роден е в 
село Стрелец, работи в с. Виноград, община Стражица. Ав-
тобусът, с който пътува младият лекар, се запалва след ка-
тастрофа с товарен автомобил. Започва изпитание на воля-
та и силата на професионалния дълг за д-р Ст. Черкезов. 
Многократно той влиза в горящия автобус, за да вади от 
него пострадали пътници. Когато и последният пострадал е 
откаран с поредната линейка, лекарят тръгва пеша, за да 
спести километри  на автомобила, който трябва да се върне 
и да откара и него в „Бърза помощ”. Много усилия полагат 
медицинските екипи, за да го спасят, но безуспешно. След 
сложни операции и много грижи е спасен кондукторът на 
автобуса Боню Георгиев от Николаево, който също жертва 
себе си за спасяването на пътниците. 

 За пети пореден път 15 август ще бъде отбелязан у нас 
като Национален ден на спасението. По инициатива на 
КНСБ, КТ „Подкрепа” и Национален алианс „Живот за Бъл-
гария” ще бъде почетена паметта на медици, полицаи и ог-
неборци, загинали при изпълнение на служебния си дълг. С 
едноминутно мълчание в най-големите областни болници за 
активно лечение българските лекари ще отдадат почит и на 
медиците, загинали във войните. 

  

тел: 06161 43 43 

факс: 06161 25 68  

E-mail: postmaster@strazhitsa.e-gov.bg 

E-mail: obstr@abv.bg 

п.к. 5150 гр. Стражица 

ул. “Дончо Узунов” № 5 

Върху бюлетина работиха: 

Николай Христов, Петя Стоянова, 

Красимир Василев, Стела Иванова 

МОЖЕТЕ ДА ЧЕТЕТЕ И В САЙТА НА 
ОБЩИНАТА 

HTTP://STRAZHITSA.E-GOV.BG 

   СТРАЖИЦА       ИНФОРМАЦИОНЕН    БЮЛЕТИН                                                                                                  Страница 3 

НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА СПАСЕНИЕТО –  
15 АВГУСТ  

В  Стражица преди 4 месеца стартира проект от 1,8 
млн. лева за ремонт на улици. Фи-
нансирането на проекта беше осигу-
рено от инвестиционната програма 
на правителството. Тогава гост на 
Стражица беше Милен Велчев, зам.-
председател на комисията по бю-
джет и финанси в предишното На-
родно събрание и зам.-председател 
на партия НДСВ. Гостът и домаки-
ните направиха първата копка на 
работата по проекта в присъствието 
на граждани и представители на 
фирмата изпълнител на основните 
работи. Това е фирма БКС – Горна 
Оряховица. Проектът предвижда 
подмяна на тръбите на основния во-
допровод, ремонт на канализацията 
и нова асфалтова настилка на улици-
те „Дончо Узунов” и „Михал Друмев”. 
С част от средствата по проекта бяха 
асфалтирани улиците „Плиска”, 
„Искър”, „Белянка”, „Странджа”, 
„Тодор Каблешков”, „Стефан Кара-
джа”, „Пирин”. Бяха преасфалтирани 
улиците „Ангел Каралийчев” и 
„Гладстон”, жп надлезът. Предстои 
асфалтирането на други 15 улици в 
града. 

 

В  Стражица параклисът в чест на руските воини, загинали в борбите за освобождението трябва 
да бъде готов през октомври. Средствата за градежа са 
150 х.лв. Половината от тях са от бюджета на общината, 
а другата половина е осигурена от програмата „Красива 
България”. 

С част от средствата ще бъде направена ограда, а на 
по късен етап ще се търсят средства за изграждане на 
старото килийно училище в двора на църквата ”Света 
Богородица”. 


