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15 АВГУСТ – ПРАЗНИК НА ГРАДА 
 

В новоиздигнатия православен храм „Рождество 
на Св. Богородица” в Стражица беше отслужена све-
та литургия на празника  Успение Богородично. На 8 
септември за първи път в новия храм  стражичани ще 
посрещнат и храмовия  празник Рождество на Света 
Богородица.  

♦  ♦  ♦ 
 

15 август  е празничен и за новите обитатели на 
първото в община Стражица защитено жилище за 
възрастни хора. Тържествено прерязаха трицветната 
лента и откриха новия дом двама кметове – инж. Сте-
фан Стефанов и кметът на община Щип в Република 
Македония г-н Панде Сарев.  Гостите от град Щип и 
десетки граждани от Стражица разгледаха уютните 
помещения, в които са създадени всички необходими 
удобства за възрастните  хора. Домакините бяха лю-
безни да изразят своята благодарност и за грижите на 
персонала към тях. Дните им ще бъдат наситени с 
много полезни инициативи.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦  ♦  ♦ 
 

 На централната улица на града се проведе  праз-
ничен екохепънинг. Най-малките в редица състезания 
доказаха, че вече могат да събират разделно отпадъ-
ците и си спечелиха подаръци благодарение на при-
добитите знания и умения в семейството, в детските 
градини и в училище. 

 

 
 

♦  ♦  ♦ 
  На тържествената сесия на Общинския съвет 

беше  подписано споразумение за побратимяване 
между двете общини – Стражица и Щип. Намерение-
то на ръководствата на двете общини е да укрепят со-
лидарността, приятелството и сътрудничеството, да 
се подпомагат взаимно за развитието на търговския и 
културния обмен. Целта е да се подобри взаимодейс-
твието между двете общини за достигане на взаимна 
изгода в стратегически важни области. Добрите наме-
рения са за осъществяване на съвместна дейност от 
типа „Хора за хора”, разработването на съвместни 
проекти и работа за съвместно финансиране, акти-

визиране на търговско-икономическите връзки. Спо-
разумението между двете общини предвижда екипи-
те да организират бизнес-срещи за подпомагане на 
развитието на малкия и средния бизнес. Чрез създа-
ване на подходящи условия ще бъдат стимулирани 
инвестициите и създаването на нови предприятия. 
Ще се поощрява рекламата за възможностите на еко-
туризма и селския туризъм в селищата на двете об-
щини. 
 

 

 
   

♦  ♦  ♦ 
 

В Община Стражица успешно приключи обуче-
нието на 15 безработни за придобиване на професио-
нална квалификация „Парково строителство и озеле-
няване – І ниво” – етап от Регионална програма 
„Зелена община”. Общината защити програмата 
пред Министерството на труда и социалната полити-
ка и тя беше включена в Националния план по зае-
тостта. На безработните, успешно преминали курса, 
се осигурява субсидирана заетост от 1 юли 2008 г. до 
30 ноември 2008 г. В програмата са включени дългот-
райно безработни граждани, отпаднали от социално 
подпомагане. Наетите безработни ще извършват дей-
ности по залесяване в населените места и по възоб-
новяване на общински гори. 

Чрез реализирането на програмата от една страна 
ще се постигне екологичен ефект, а от друга – след 
обучението в курса се осигурява заетост на част от 
безработните в общината.  
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♦  ♦  ♦ 
В 16 селища на Община Стражица от 1 юли 

2008 г. стартира изпълнението на одобрения про-
ект „Домашни помощници – Община Стражи-
ца”, финансиран от Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” по сключен До-
говор BG051POO1/07/5.2-01/D01/0024. Проектът 
е с продължителност 12 месеца и е на стойност 85 
903,05 лв. От грижите и услугите по този проект 
ще се възползват болни възрастни хора и самотни 
граждани, които не могат да се обслужват сами. 
Проектът се осъществява в 16 населени места от 
общината – Асеново, Балканци, Бряговица, Ви-
ноград, Владислав, Горски Сеновец, Камен, Кеса-
рево, Лозен, Мирово, Николаево, Нова Върбовка, 
Ново Градище, Сушица, Царски извор и Стражи-
ца. 

Този проект е създаден с финансовата подкре-
па на Оперативна програма „Развитие на човеш-
ките ресурси”, съфинансиран е от Европейския 
съюз чрез Европейския социален фонд. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

♦  ♦  ♦ 
 

Участието на самодейни състави от нашата 
община в различните областни и международни 
фолклорни фестивали премина успешно. Само-
дейци от читалището в Стражица се представиха 
на няколко великотърновски сцени. В Елена се 
събраха певчески групи от пенсионерските клубо-
ве на Великотърновска област на поредния събор, 
сред тях бяха нашите представители от Стражица 
и Бряговица. Стражица, Виноград и Сушица по 
традиция са сред редовните наши участници в 
старопланинския събор „БАЛКАНФОЛК”. Учас-
тието им беше отличено с грамоти и с допълни-
телно представяне на една допълнителна сцена в 
Арбанаси или Велико Търново. В шестия детски 
фолклорен фестивал „РАХОВЧЕ”, който за чет-
върти път е и международен, участваха и децата 
от клуб „Традиция” в Стражица с ръководител Ро-
сица Милева, които представиха достойно чита-
лище „Развитие – 1895”. 
 

 
 
 
 

♦  ♦  ♦ 
Самодейният колектив при читалище „Станчо 

Станчев” Сушица  за пореден път беше гост на 
Военноморска база Варна. Театралите зарадваха 
своите приятели с постановката “Женско царство 
– мъжко господарство”, а новия член на читали-
щето младата народна певица Диляна Стоянова 
зарадва почитателите на народната песен с чудес-
ното си изпълнение. Зам.командира  на базата -  
капитан Емил Евтимов подари на самодейците 
двучасов круиз по Черно море. На кораба Капитан 
Димитър Добрев те се срещнаха с Коста Цонев, 
Никола Анастасов, Аня Пенчева, Гинка Станчева, 
Йоана Буковска, дошли  във Варна за ежегодния 
кинофестивал  ”Любовта е лудост”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


