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БАБА МАРТА 

БЪРЗАЛА 

Баба Марта бързала, 

Мартенички вързала: 

Морави, зелени, 

Бели и червени: 

Първом на гората –  

Да листят листата.  

И да дойдат всичките: 

Щъркелите, птичките, 

Първият певец, 

Косер хубавец. 

После на градините –  

Да цъфтят гиргините 

И латинки алени, 

И божури шарени. 

Ябълки да зреят,  

Круши да жълтеят. 

А пък на дечицата 

Върза на ръчицата 

Мартенички чудни 

Със ресни червени, 

Да са ранобудни, 

Да растат засмени.  

Йордан Стубел 

Март 2009 

Брой 12, Година 3 

проекта ще се изготви ефек-

тивен инвестиционен проект 

за доизграждане на канализа-

цията на индустриалната зо-

на, разположена в югозапад-

ната част на града и реконст-

рукция на канализацията в 

района на Обединено детско 

заведение „Ангел Каралий-

чев” и канализационната мре-

жа на жилищни сгради, нахо-

дящи се на централната ули-

ца на града – „Михал Дру-

мев” в участъка от № 1 до № 

10. 

О т 12 февруари 2009 г. в Община Стражица стар-

тира Проект: „Инвестиционен 

проект – доизграждане и ре-

конструкция на канализаци-

онна мрежа град Стражица”, 

п о  п р о ц е д у р а 

BG161PO005/08/1.30/01/01,  

о п е р а т и в н а  п р о г р ам а 

“Околна среда 2007-2013 г.” 

(ОПОС), съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Евро-

пейския фонд за регионално 

развитие (ЕФРР) и Кохезион-

ния фонд (КФ). Проектът е с 

продължителност 12 месеца и 

е на стойност 14 500,00 лева. 

Целта му е изготвяне на ин-

вестиционен проект за доизг-

раждане и реконструкция на 

канализационна мрежа в гр. 

Стражица, с което ще се съз-

даде предпоставка за преодо-

ляване на екологичните проб-

леми в районите с неизграде-

на и амортизирана канализа-

ционна мрежа в града, опаз-

ване и подобряване състояни-

ето на водите и качеството на 

живот. С реализирането на 

В  изпълнение на инвести-ционната програма на 

общината през 2008 г. бяха 

реализирани редица обекти в 

различни селища. 

За изграждане на отводнител-

ната канализация в Кесарево 

бяха вложени 399 985 лева. В 

същото село започна укреп-

ване на подпорната стена на 

Стара река на стойност 

966 772 лева. 

По сключено споразумение 

за финансиране със Социал-

но-инвестиционния фонд е 

осъществен микропроект  

„Довършване на корпус Б на 

Дома за деца в Стражица”. 

Със средства от местни при-

ходи беше изградена пожаро-

известителна инсталация в 

този дом на стойност 23 979 

лева. В защитеното жилище 

за стари хора в града е изгра-

дена и отоплителната инста-

лация за 37 621 лв.  

След приватизационната 

сделка за сградата на учили-

щето в Ново Градище 30 на 

сто от получените средства 

бяха вложени за благоуст-

ройството на кметството. 

Със средства от приватизаци-

ята започна и изграждането 

на детския парк „Ангел Кара-

лийчев” в Стражица, където 

вече са извършени доста от 

предвидените в проекта дей-

ности до празника на града 15 

август паркът се предвижда  

да се завърши. 

Д ванадесет нови компютъ-
ра и 16  мултифункцио-

нални устройства получиха 

15 кметства от общината пре-

ди седмица. Пратката е от 

Министерството на държав-

ната администрация и адми-

нистративната реформа и е 

поредната стъпка в подобря-

ването на административните 

услуги в кметствата  
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ТРИФОН   ЗАРЕЗАН 

 

 

лозовите масиви отбеляза-
ха  празника на виното. 

 В с.Сушица самодейците 
към читалище „Станчо 
Станчев „ също почетоха 
празника на св.Трифон , с 
много домашно вино и 
мръвки около огъня,  след 
като зарязаха лозата в дво-
ра на техен приятел. 

Н а много места в об-щина Стражица бе-
ше отбелязан 14 февруа-
ри Трифон Зарезан. 

В Стражица кметът на 
общината, общинското 
ръководство,  представи-
тели на местния Винп-
ром и граждани 
„зарязаха” лоза, под зву-

ците на духовата музика, 
с пожелание за много бе-
рекет и имот.  Местните 
винопроизводители бяха 
осигурили бъчва с чудес-
но вино. 

В с. Камен собствениците 
на винарната „Тотал Аг-
ра” с тържествен водосвет 
и празнично зарязване в 

икономическите връзки, 
участие в съвместни проекти 
и кандидатстване за финан-
сиране. 

С лед установяването на дружески връзки меж-
ду Община Стражица и Об-
щина Штип в Република 
Македония, предстои да ус-
тановим партньорство и с 
Община Пидна в Република 
Гърция. Това става възмож-
но след като общинският 
съвет подкрепи със свое ре-
шение тази идея на послед-
ното си заседание.  
През август 2008г. инициа-
тивата тръгна от нашата 
община, след като кметът 
инж. Стефан Стефанов 
предложи двете общини да 
участват в съвместен про-
е к т  в  р ам ки т е  н а 

BG161PO001/4.2-01/2008 
„Подкрепа на регионалното 
сътрудничество и обмяна на 
най-добри практики” по 
Оперативна програма 
„Регионално сътрудничест-
во”. Общинският съвет със 
своето решение възложи на 
кмета на Община Стражица 
сключване на споразумение 
за побратимяване с община 
Пидна. Освен туризма и 
маркетинга на дестинации-
те сътрудничеството пред-
вижда насърчаване и раз-
работване на модели за 
междурегионално сътрудни-
чество, културен обмен, ак-
тивизиране на търговско-

 
Партньорство 
между  община 
Стражица и 

община Пидна - 
Република Гърция. 

Н а 22.02.2009 г. Дочка Станчева Енчева и Кирил Иванов Енчев от с.Сушица  отпразнуваха  своята „Златна сватба”. 

Заедно с тях на този вълнуващ ден бяха децата им, внуците, прияте-
лите им от  театралния колектив на читалище ”Станчо Станчев”  и 
кметството, които споделиха емоциите  и веселото им  настроение в 
този вълнуващ ден и им пожелаха здраве до дълбоки старини, обичта 
и разбирателството, добрината и уважението да ги съпътстват след-
ващия половин век. На сватба като на сватба – имаше булка и младо-
женец, свещи и питка,  размениха се златни  халки, чаши с искрящо 
вино, вдигнаха се много наздравици, а юбилярите получиха много 

подаръци и пожелания да отпразнуват и диамантена сватба. 

В  ОДЗ „Ангел Кара-лийчев”  децата изу-
чават правилата за безо-
пасно движение от ня-
колко години по специ-
ална програма. На поре-
дица открити уроци 
пред родители, общест-
веници и представители 
на „Пътна полиция” мал-
ките участници в дви-
жението показаха какво 
са научили по време на 
занятията. С готовност 
те отговаряха на въпро-
си, които биха затруд-
нили дори и възрастни-
те. Познаваха много от 
пътните знаци, показва-
ха на практика как ги 
спазват по време на 
движение. Бяха изучили 
дори минаването през 

подлез, макар че в Стра-
жица скоро няма да им 
се наложи да го прило-
жат. Никак не ги зат-
рудни разпознаването 
на видовете пешеходни 

пътеки и светофари. 

   Притесненията на 
учителките в ОДЗ отшу-
мяха след серията отк-
рити уроци, защото де-
цата никак не се изло-
жиха. На улицата е по-
вероятно, поне докато 
са малки, да спазват на-
ученото и дори да нау-
чат на дисциплина нас, 
по-големите, които по-
забравяме или нарочно 
не спазваме елементар-
ни правила за движе-
ние, като вечно се оп-

равдаваме с бързане … 



ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ОТ МАЙ  ДО ДЕКЕМВРИ 

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНАТА ЗА 2009 г.  

Място – гр. Стражица из-

ложбена зала 

Организатор – Общинска ад-

министрация 

Уреждане документална из-

ложба  

ОКТОМВРИ 
• Празник на с. Кесарево 

Място – село Кесарево на 

площада 

Организатор - Кметство с. 
Кесарево, НЧ “Възпитател” 
Общоселско тържество 

• Събор с. Сушица 
Място – село Сушица 

Организатор - Читалище 
“Станчо Станчев” 

НОЕМВРИ 
•  Ден на народните бу-
дители 

Дата – 1 ноември  

Място – гр. Стражица  
Организатор – Общинска ад-
м и н и с т р а ц и я  и  Н Ч 
”Развитие” Стражица  

С  венци и цветя на призна-телност и богата художест-
вена програма в Стражица бе-
ше отбелязана 131-
годишнината от края на една от 
най-справедливите войни в ис-
торията на Европа – освободи-
телната за България Руско-
турска война. Край Стражица 
положиха кости 24 руски вой-
ници и един офицер. Поколения 
ще се сменят, а безсмъртното 
дело ще живее в сърцата на по-

томците и ще грее радост и в очите на най-малките. В песни, стихо-
ве и танци учениците от СОУ „Ангел Каралийчев” изляха своята 

чиста обич към освободителите. 

Стражица. Те включват - 

Изложба от рисунки на тема 

„В приказния свят на 

А.Каралийчев” от целия 

В.Търновски регион, фести-

вали на детското изкуство и 

читалищните художествени 

състави, карнавално шест-

вие, връчване общинска 

награда „А.Каралийчев” на 

изявени деца. Градско тър-

жество за 24 май - Ден на 

славянската писменост, на 

българската просвета и кул-

тура. 

АВГУСТ 
•  Празник на град Стражица  
Дата  -  15 август 

Място на провеждане -  гр. 
Стражица в църквата, Тър-
говската улица и Летния те-
атър  площада, лятно кино 
Организатор - Общинска 

администрация 

СЕПТЕМВРИ 
• Ден на Независимостта 

Дата – 22 септември 

МАЙ 
• Честване на 200 години 
църковен храм “Св. Георги 
победоносец” 

Място на провеждане – Цър-

квата с. Камен 

Организатор - НЧ с. Камен и 

кметство 

• 565 години от създаването 
на с. Царски извор 

Дата – 23 май 

Място на провеждане – в 
църквата и на площада 
Организатор - Кметство с. Ц. 

извор и НЧ ”Бъдеще”  

• “Каралийчеви дни на 
културата” 

Дата – 17 - 25  май 

Място на провеждане – гр. 
Стражица в Изложбена зала, 
Търговска улица, Летен теа-
тър 

Организатор - Общинска ад-

министрация 

Провеждат се ежегодно в гр. 

  

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, Мария Рашкова, 

Стела Иванова 

МОЖЕТЕ ДА ЧЕТЕТЕ И В САЙТА НА 
ОБЩИНАТА 

HTTP://STRAZHITSA.E-GOV.BG 
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Б юджетът на Община Стражица е разработен на основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., Закона за общинските бюджети, разпоредбите на Постановление № 27 / 09.02.2009г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бю-

джет на Република България за 2009 година и на основните принципни насоки на Министерството на финансите, дирекция „Финанси на 

общините”, отразени във ФО – 2 от 11. 02. 2009 година. 

С чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на РБ за 2009 г. са приети размерите на взаимоотношенията между централния бюджет и 

бюджета на Община Стражица под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности, трансфери за местни дейности /

обща изравнителна субсидия, трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища/, целева субсидия за капиталови раз-

ходи /вкл. за изграждане и основен ремонт на общински пътища/. Нов момент за общините е разпределението на 90 на сто от средствата за 

делегираните от държавата дейности. Във всяка дейност се предвижда резерв 10 на сто от определените средства по § 97 00 „Резерв за не-

отложни и непредвидени разходи”. 

Във функция „Отбрана и сигурност” се въвеждат стандарти за издръжка на доброволните формирования за защита при бедствия, които 

включват средства за обучение, за застраховка срещу злополука и за екипировка на доброволец и стандарти за численост. В Стражица е 

изградено формирование от 15 човека. 

През 2009 г. в делегираните от държавата дейности по образование се въвеждат нови единни разходни стандарти за дете от 3 до 5 години 

в ЦДГ и ОДЗ; за дете от 3 до 5 години в ЦДГ в населено място до 1500 жители и за дете в яслена група към ОДЗ. На първостепенния разпо-

редител с бюджетни кредити извън средствата по единни разходни стандарти се предоставят по 15 лв. на ученик за извънучилищни дей-

ности в общината. 

В делегираните от държавата дейности по здравеопазване се въвеждат единни разходни стандарти за финансиране на здравни кабинети, 

детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ. 

В приходната част на бюджета е записано, че сумата за разпределяне е 10 291 030 лева. Общинският съвет подкрепи единодушно предло-

жения бюджет, а с приетото решение възложи на кмета на общината да определи конкретните права и задължения на второстепенните раз-

поредители с бюджетни кредити, както и да предлага по съответния ред промени при възникване на нужда, при неотложни и непредвидени 

ситуации. В правомощията на кмета е и разпореждането с резерва за неотложни и непредвидени разходи за местни дейности. 

ДЕКЕМВРИ 
• Коледуване 

Дата – 24 декември 

Място - с. Сушица 
Организатор  -  Читалище 
“Станчо Станчев” 
Традиционен празник-
коледарска група от деца и 
възрастни, облечени в коле-
дарски носии обхожда домо-
вете, изпълнява коледарски 
песни и пожелава здраве и 
берекет. Домакините им да-
ват гевречета, сух ошаф и 
пари. 

• Посрещане на Нова го-
дина 

Дата – 31 декември 

Място – на площада в гр. 

Стражица 

Организатор – Общинска ад-

министрация 

Празнично слово на 

Кмета на общината и 

Новогодишна наздра-

вица. 

 


