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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

Вятърът 
„Тромпет надува есенният 

вятър” 
Валери Петров 

 

Над полета и води 

Вятърът шуми, шуми. 

Неговата тъжна песен 

за раздяла тази есен 

натъжава вече всички. 

На отлитащите птички 

с тази песен пожелава 

да се върнат живи-здрави. 

Те обаче не го чуват 

как тромпета си надува. 

 
Симона Стефанова 
VІІ „В” клас 
СОУ „А. Каралийчев” 

Ноември 2010 

Брой 23, Година 4 

         На 1 ноември в Стражица за първи път на факелно шествие учителите застанаха 
със запалени факли в колоните на учениците, а най-малките носеха портретите на бъл-
гарските просветители. Магията на огъня премина през съзнанието на всички, събра-
ни на градския площад за нужния поклон пред непреходното дело на предците. Повече 
такива магии са ни нужни и повече знание, за да няма пропаст между поколенията.  

Оцеляването на духа започва в семейството, минава през детската градина, през 
училището и продължава до последния дъх на ОСЪЗНАТИЯ човек. За да стане осъзнат, 
той трябва да стане първо просветен. И като си припомняме по-често как НАРОД-
НОСТТА НЕ ПАДА ТАМ, ДЕТО ЗНАНЬЕТО ЖИВЕЙ, да поставим до народността и ду-
ховността, която стои по спиралата над понятието народност и може да черпи сила 
както от духа на предишните поколения, така и от здравата връзка между минало, 
настояще и бъдеще. Нека да издигнем знанието не в култ, а на ПИЕДЕСТАЛ.   

Да издигнем знанието на пиедестал 

Младите творци от литературен клуб „Ангел Каралийчев” при едноименното сред-
но общообразователно училище в Стражица отбелязаха на 9 ноември 130-годишнината 
от рождението на класика на българската литература Йордан Йовков. На своята поред-
на сбирка те четоха любими разкази от творчеството на именития писател, както и 
свои творби.  

Отбелязването на юбилейните годишнини на български поети и писатели винаги 
се превръща в незабравим празник за учениците и техните учители. По такива поводи 
в СОУ „Ангел Каралийчев гостуват и учители от другите училища в общината.  
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НЕЗАБРАВИМИ ДНИ В РУМЪНИЯ  

 

От 17 до 22. 10. 2010 г. 10 ученици и 5 учители от СОУ „Ангел Каралийчев” бяха на работно посещение в град 
Лупени, Румъния. Визитата беше част от проекта „Магическата сила на водата и растенията” по секторна програма 
Коменски, която е финансирана от ЕС с партньори Румъния, Италия и Турция. 

По време на визитата учениците участваха в екологична конференция, на която всяка страна партньор предс-
тави  биосферни резервати, намиращи се на тяхна територия. В презентациите беше включена информация за био-
разнообразието на резерватите, както и проблемите, пред които са изправени те. На конференцията бяха предста-
вени и хербарии на растителни видове, характерни за регионите на партньорските държави,  които предстои да бъ-
дат разширени и обогатени с информация на езиците на партньорските държави и издадени като CD. 

Районът на Лупени е известен с две неща- минното дело и красивата природа на Карпатите. По време на прес-
тоя си учениците и учителите  посетиха музея на минното дело в Петрошан, където проследиха развитието на доби-
ва на руда през вековете и се запознаха с последиците от експлоатацията на подземните богатства. 

Като част от програмата партньорите посетиха националния парк „Ретезат”, който е първият парк, основан на 
територията на Румъния. Там се намира единствената на територията на Европа  все още непокътната девствена 
гора. Организирана беше и екскурзия до областния град Хунедоара, където участниците във визитата посетиха за-
мъка на Януш Хуняди, чието име се свързва с историята на Стражица и региона. 

По време на престоя си учениците посещаваха часовете на своите съученици от Румъния, а учителите наблю-
даваха работата на своите колеги и обменяха идеи, свързани с методите на преподаване  на различните предмети. 

Участниците си обещаха да се срещнат отново в Италия, където ще бъде последната среща, свързана с реали-
зирането на проекта „Магическата сила на водата и растенията”. 

В СОУ „Ангел Каралийчев” ученици-
те от всички класове с много ентусиа-
зъм, творческо умение и чувство за ху-
мор подготвиха своята изложба от 
пъстрия свят на плодовете и зеленчу-
ците. Европейската схема за предлага-
не на плодове в училищата и детските 
градини „Училищен плод” и тук наме-
ри своите млади възторжени прияте-
ли. 

 

 

ДАРЕНИЕ ЗА МЛАДИТЕ ПРИЯТЕЛИ 
 

На 18 ноември представители на фенклуб "Манчестър Юнайтед" от Вели-
ко Търново посетиха Дома за деца, лишени от родителска грижа в Стражи-
ца и  подариха на неговите обитатели дрехи, събрани от членовете на фен-
клуба. С децата от стражишкия детски дом фенклубът вече е в приятелски 
отношения, създадени по време на провеждания традиционен турнир по 
футбол между отборите на социалните детски домове от Великотърновска 
област.  
  „ДА” на заниманията с новите компютри в детския дом, но да не е за 

сметка на активното спортуване. Повече време за спорт, повече здрави де-
ца - това е идеята на дарителите, които на последния турнир по футбол са 
събрали за спортна битка седем детски отбора. Вече създават условия и 
търсят подкрепа, за да превърнат турнира в републикански. 



  

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,, 

Красимира Желязкова, Стела Иванова 

МОЖЕТЕ ДА ЧЕТЕТЕ И В САЙТА НА 
ОБЩИНАТА 

HTTP://STRAZHITSA.E-GOV.BG 
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Н а 16.11.2010 г. в залата на Общинска администрация се про-веде публично обсъждане на „Проект за социално включване”. 
Община Стражица получи покана от МТСП за кандидатстване по 
проекта, който ще се финансира от Световната банка. 

Проектът предвижда предлагане на интеграционни социални услу-
ги и услуги, свързани с грижите  за деца до 7 г. възраст,  и цели 
превенция на социално изключване и намаляване бедността сред 
децата, чрез инвестиция в ранно детско развитие и подобряване 
на учебната готовност. Максималната помощ, която общината мо-
же да получи е 800 000 лв., като изискването е да се гарантира ус-
тойчивост на проекта. 

 На 25 ноември в Народното събрание на Република България ще бъде открита изложба с картини и скулптури 
от фонда на стражишката художествена галерия. Техните автори са наши художници със световна известност – 
проф. Васил Стоилов, Владимир Димитров - Майстора, Илия Петров, Михалис Гарудис и Димитър Казаков – Нерон, 
роден в Царски извор и известен в много близки и далечни страни. Негови картини са експонирани в галерии в Па-
риж, Токио и други световни столици. 

 В годините след разрушителните земетресения сградата на художествената галерия в Стражица остана невъз-
становена. Тя като рана напомня на всички, които преживяха бедствието преди 24 години, че четвърт век може да 

се окаже недостатъчен, за да се възродят културните традиции. А 
духът може да даде сили на младите поколения българи, които по-
сещават родното място на великия приказник Ангел Каралийчев и 
на доц. Ненко Ненков, човекът, 
който посвети себе си на идеята 
за създаването на стражишката 
художествена галерия. В годините 
преди двете земетресения от 
1986-та нашата художествена га-
лерия е била домакин на осем 
международни пленера по живо-
пис. 

 Възстановяването на сгра-
дата и експонирането на фонда 
на галерията в подходящи усло-
вия е една от най-важните задачи 

от дългосрочната програма на общината. Министърът на културата Вежди Раши-
дов подкрепи идеята за предстоящата изложба в залите на Народното събрание, а 
надеждите на кмета на община Стражица инж. Стефан Стефанов и неговия екип 
са достатъчно силно лоби в Народното събрание да реши бързо финансирането за 
поетапното възстановяване на сградата – една от най-големите на Балканите, 
прекрасна като архитектурен ансамбъл на шест нива, гордост не само за Стражи-
ца, а и за българската култура. 

ИЗЛОЖБА С КАРТИНИ ОТ ФОНДА НА СТРАЖИШКАТА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ 

О бщина Стражица депозира проект по НП ”ОСПОЗ” за 2011 г. По проекта ще бъде осигурена заетост за 98 безработни лица в 
дейности по поддръжка на паркове, гробищни паркове, почиства-
не на речните корита и дерета, мероприятия в общинските гори, 
почистване на нерегламентирани сметища и дейности по поддръж-
ка и охрана и социални дейности. 

Н а 11.11.2010 г. Община Стражица под-писа договор с Държавен фонд земеде-
лие за предоставяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ  за изпълнение на проект за 
изграждане на вътрешна канализационна 
мрежа в с. Сушица. Размерът на одобрената 
финансова помощ е 3 810 646 лв. 

ПРОЕКТИ 

ЗАПОЧНА ТУРНИРЪТ ПО ФУТБОЛ 

 Десет отбора от шест селища, разделени в две групи, се включиха в турнира по футбол на малки врати, който 
е традиционен за Стражица. От 16 ноември до 3 декември ще продължат спортните двубои в спортната зала. По 
трибуните се събират повече от 200 зрители от Стражица, Джулюница, Кесарево, Камен, Горна Оряховица, Велико 
Търново и от съседните села. 

 Финалните двубои за трето, второ и първо място са от 18 и 19 часа на 3 декември /петък/. 


