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НОВОТО РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНАТА
ПОЖЕЛА УСПЕШНА НОВА 2016 ГОДИНА

В първите минути на новата година в центъра на
Стражица излязоха десетки стражичани, за традиционните поздравления на ръководителите на общината. При минус 10 градуса млади сурвакари от
СОУ „Ангел Каралийчев” осурвакаха кмета Румен
Павлов, председателя на Общинския съвет Илиян
Маринов и зам.-кмета инж. Катя Петрова, наричаха
пожелания за здраве и плодородие. Здрава, мирна
и благодатна 2016-а година, повече разработени и
защитени европроекти за общината пожелаха на
съгражданите си и на жителите на общината нейните ръководители и вдигнаха първата наздравица
с шампанско за здравето и благополучието на всички. Най-закалените изиграха и първото за годината
„Дунавско хоро” и се порадваха на поредните илюминации. За всички имаше почерпка от общината и
общото в посланията беше по-често да ни събират
не само празниците, а и предстоящите делнични
трудности след старта на новата година.

УСПЕХЪТ В КАМЕН КОЛЕДНА РАДОСТ ЗА ДЕЦАТА
Един проект с финансиране от Министерството на регионалното развитие и благоустройството
за подмяна на уличен водопровод и канализация

по път III-514 Камен-Драганово от републиканската пътна мрежа в участък
през село Камен по споразумение № РД02-30-321
на стр. 3

ПРАЗНУВАХМЕ ЙОРДАНОВДЕН
С тържествена литургия и велик водосвет в храм
„Рождество на Света Богородица” в Стражица започна големият християнски
празник. Те бяха отслужени

от йеромонах Димитрий.
Много стражичани и празнуващи имения си ден бяха
дошли, за да спазят традицията и да вземат светена вода
на стр. 2

Цяла седмица преди
Коледните празници Дядо
Коледа и Снежанка раздаваха подаръци и лакомства
на всички деца в детските
градини на община Стражица. Преди раздаването
на дългоочакваните подаръци белобрадият старец,
Снежанка и всички гости
във всяка детска градина
се насладиха на чудесни изпълнения на коледни драматизации, стихове, песни
и танци, поднесени от развълнуваните малчугани.
Всички деца показаха,

че добре познават обичаите, характерни за най-светлия християнски празник
Рождество Христово. Ко-

ледни пожелания и подаръци поднесоха и представители на общинската
администрация.

НОВА ЦЕННА ПРИДОБИВКА
ЗА ЗДРАВНИЯ КОМПЛЕКС

В първия работен ден на
новата година ценна придобивка беше демонстрирана в Здравния комплекс
в Стражица. Общината закупи по проект „Услуги за
социално включване на уязвими деца от община Стражица“ специален подемник
за инвалидни колички, с
който съвсем лесно се преодоляват стълбищата между
на стр. 2
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етажите. Вече не е проблем
придвижването на хората с
увреждания между отделните кабинети. От фирмата
доставчик на тази технологична новост за Стражица
показаха в присъствието
на кмета Румен Павлов и
здравни специалисти възможностите на подемника.
Той се захранва с акумулатор, обслужва се лесно,
а спирачната му система
осигурява безопасно излизане и слизане по стълбите. По етажите може да се
придвижва и при изключен
двигател за пестене на енергия. С новата придобивка
отпада необходимостта от
изграждане на специален
външен асансьор към сградата на Здравния комплекс,
a се спестяват неудобствата
и е много по-евтино като
инвестиция.

В СОУ „АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ” РАБОТЯТ
ПО ДВА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТА
От септември 2014 г. СОУ
„Ангел Каралийчев” работи по проект „Избери своето бъдеще” по Програми
„Еразъм +” на Европейския
съюз. Целите на проекта са:
изграждане на предприемачески умения в учениците
от VІІІ до ХІІ клас; развиване на практически умения
за използване на информационни и компютърни технологии; разширяване на
хоризонтите, свързани с разнообразието на професии; да
се научи повече за работните
места в района; да се помогне на учениците да осъзнаят
перспективите за следващото десетилетие – професии,

които се развиват и изчезващи професии; да се повиши
съзнанието на учениците за
изискванията, проблемите и
предложенията на европейския трудов пазар. Проектът продължава две години
и включва седем училища с
над 200 учители и 2000 ученици. Партньорите са от
Румъния, Дания, Латвия,
Турция, Естония и Полша.
В началото на ноември двама
учители и петима ученици
бяха в Латвия, в Гимназията
в Огре, където се включиха
в обучение на тема „Основни принципи на маркетинга
и рекламата”. По време на
обучението учениците бяха

разделени в работни групи.
В края на обучението всяка
група представи идея за нов
продукт за пазара и изготви
маркетингов план. През април предстои обучение в Естония на тема „ИТ инструментите и изобразителното
изкуството в създаването на
реклами“.
През тази учебна година в СОУ „Ангел Каралийчев” вече работят по втори
проект по Програми „Еразъм +” на Европейския
съюз на тема „Иновативни
дейности в ученето и преподаването”. Партньорите
са от Румъния, Италия и
Германия.

ИНФО

ПРАЗНУВАХМЕ ЙОРДАНОВДЕН
от стр. 1
за домовете си. Край ледените води на Голяма река вече
загряваха желаещите да извадят богоявленския кръст.
Много любопитна публика

енорийски свещеници. И
тук най-силните емоции събраха смелчаци и публика
край река Лефеджа. Васил
Мирчев, който и друг път в
годините е ставал победител,

се беше събрала на мястото
на събитието. И тази година
за кръста се пребори Галин
Славев.
В Бряговица йеромонах
Димитрий също отслужи
водосвет, в съслужение с

извади кръста от ледените
води. Зам.-кметът на Община Стражица инж. Катя
Петрова награди победителите с грамоти и парични
премии и им пожела здраве
и успешна година.

УЧЕНИЦИ ИЗБИРАТ
СВОЕТО БЪДЕЩЕ

В СОУ „Ангел Каралийчев”Стражица,
беше организирана конференция с участието на
бивши възпитаници на
училището, реализирали
се професионално в различни сфери на човешката дейност. Сред тях
освен педагози имаше
медицински и социални
работници, даже разследващ полицай и огнеборец. Конференцията беше
по проект „Избери своето бъдеще” по програми
„Еразъм +” на Европейския съюз.
Учениците от 9 до 12
клас получиха представа
за предизвикателствата,
пред които ще се изправят след дипломирането
си. Те имаха възможността да зададат и въпроси на
хората с различни професии. Работата по проекта
даде възможност да се съберат участници от седем
държави. Партньорите на
„Ангел Каралийчев” са от

Полша, Дания, Латвия,
Турция, Естония, Румъния. По време на обученията в Полша и Турция
учениците обмениха опит
в изграждането на професионално портфолио и
на умения за самооценка.
В началото на октомври
обучението в Дания беше
на тема „Начин на живот
и връзката между храната, здравето и обучението”.
Учители и ученици се
включиха в разнообразни
дейности, свързани със
здравословния начин на
живот. Вече е създадена
пряка връзка между училищата и местния бизнес.
Изпълнението на дейностите даде възможност
на учениците да получат
добра представа за хоризонтите си по отношение
на разнообразието на работни места, както и възможните области за кариера, в която те да успеят
да се реализират.
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В СТРАЖИЦА ГОСТУВА ПЪТУВАЩАТА ИЗЛОЖБА
„ВЪЛШЕБНИЯТ СВЯТ НА АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ”
Пътуващата изложба
„Вълшебният свят на
Ангел Каралийчев” гостува буквално за часове
в родното място на писателя. Тя съдържаше
отличени рисунки от
едноименния Национален конкурс за детски
творби на изобразителното изкуство по мотиви от творчеството му.
В този престижен конкурс със свои рисунки
участват стотици български деца. Изложбата
е посветена на 90-годишнината от издаването на „Мечо” /1925 г./
- първата книга за деца,
написана от Ангел Каралийчев, когато той е
едва на 23 години. Този
проект е осъществен с
финансовата подкрепа
на столичната програма „Култура – 2015” от
Националния дворец
на децата и Дом-музей
„Ангел Каралийчев” в
София, а трасирането
на приятелската пътека към Стражица се
дължи на множеството

национални
награди,
които спечелиха стражишки деца от школите
по изобразителни изкуства и от литературен клуб „Пегас/чета”
при Общинския детски
комплекс в последните
години. Преди две години отличени стражишки деца в националните
конкурси за рисунка и
литературно произведение и техни учители
посетиха
дома-музей
„Ангел Каралийчев” в
столицата по покана
на директорката Румяна Пашалийска и се
върнаха с незаличими
впечатления от атмосферата на този дом, от
книжното богатство в
него, от това, което са
чули и видели. В Стражица прекрасните рисунки на пътуващата
изложба видяха деца от
СОУ „Ангел Каралийчев”, учители, родители
и експерти от общината. Те присъстваха и на
мултимедийната презентация
„Писателят

УСПЕХЪТ В КАМЕН

от стр. 1
не беше започната работа.
А срокът за изпълнение
беше 15 декември 2015 година. За да се изпълни и

третокласния път III-514.
За наглед невъзможната
задача бе изработен план
за действие и се пристъпи
към изпълнението му. На

да се усвоят отпуснатите
1 289 193,62 лева, новото
ръководство на общината положи всички усилия
в организацията и изпълнението на проекта.
Трябваше да се изгради
смесена канализация за
отпадъчни и дъждовни
води и да се замени съществуващият етернитов
водопровод с нови полиетиленови тръби, като
се подменят и съществуващите сградни отклонения по протежение на
около 1.8 километра на

11 ноември фирмата изпълнител започна работа.
Под ежедневния контрол
на кмета на общината и
ресорния му заместник и
благодарение на добрите
метеорологични условия
работата вървеше в установените рамки. На 15
декември бяха приключени всички задачи по
проекта, а на 17 декември
комисията прие обекта и
подписа акт 16. И за радост на жителите на село
Камен обектът беше пуснат в експлоатация.

Ангел Каралийчев и неговият дом-музей”. От
тази презентация децата научиха, че Ангел Каралийчев има издадени
повече от 155 заглавия
в над 50 страни по света с общ тираж над 2,5
милиона. Илюстрациите на тези книги са от
най-известните наши
художници.
Румяна
Пашалийска
подари
на Общинския детски

комплекс книги с изследвания за живота и
творчеството на писателя от по-ранни издания,
които вече са редки и
ценни, а директорката на детския комплекс
Антоанета Чукурова изрази благодарността на
всички за ценните подаръци и за всичко, което
домът-музей прави за
младите творци, вече
като част от структурата

на Националния дворец
на децата. Румяна Пашалийска и Цветелина
Василева, организатор
„Анимация и изяви” в
Националния дворец
на децата, посетиха и
изложбените зали на
града, в които е уреден
специален кът с документи, снимки и писма
на писателя до неговия
учител Ради Аврамов от
родна Стражица.

ПРАЗНИК НА БАНИЦАТА
В СЕЛО НОВО ГРАДИЩЕ
В края на старата
година се проведе традиционният
празник
на баницата в Ново
Градище, организиран
от пенсионерски клуб
„Нов живот”. Гости на
празника бяха Илиян
Маринов, председател
на Общинския съвет,
инж. Катя Петрова,
зам.-кмет на общината,
кметове и читалищни
дейци от други селища.
Празника откри Еленка Георгиева, председателка на пенсионерски
клуб ”Нов живот” в се-

лото. Тя припомни, че
на Великден, преди да се
въведат козунаците, се
приготвяла сладка баница или баница с коприва
а на Петровден – баница с прясно сирене. Баницата е задължителна
на Бъдни вечер, Коледа,
Нова година. В зависимост от семейните традициите се приготвя и
баница с късмети.
Сръчните домакини
с много любов и старание бяха приготвили 16
солени и 3 сладки баници, които бяха оценени

от компетентно жури
– традиционни производители на баници и
други тестени изделия
Иван и Йордан Савови
и Даринка Бонкова, кмет
на Балканци и доказан
кулинар.
Трето място спечели
Величка Кирчева с „Къпана баница”, на второ
място журито класира
„Тутманик”, изработен от
Стефка Петкова. Първата награда бе присъдена
на Тодорка Кирчева за
майсторски приготвената „Дърпана баница”. Победителите в конкурса
получиха грамоти и материални награди. Символични награди получиха всички участници.
За празничното настроение на всички се
погрижиха певиците от
пенсионерски клуб „Златна есен” от Стражица, с
художествен ръководител Атанас Костов.
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ОЖИВЯХА ГЕРОИ НОВА КНИГА ЗА СЕЛО ЛОЗЕН
НА ЙОРДАН ЙОВКОВ
В Общинския детски комплекс
отбелязаха 135-годишнината
от рождението на писателя

На 135-годишнината от
рождението на класика на
българската литература
Йордан Йовков беше посветена една от последните сбирки на клуб „Пегас/
чета” в Общинския детски
комплекс. Ученици четоха
откъси от негови произве-

дения, припомниха си любими герои от разказите
му, дори направиха и опит
за драматизация на откъс
от разказа „Серафим”. От
мултимедийна презентация за живота и творчеството на Йордан Йовков,
показана от учителката
Тодорка Цонева, децата
узнаха интересни факти
за писателя, имал нелеката съдба да живее и твори
по времето, когато Южна
Добруджа е откъсната от
територията на България и
е присъединена към Румъния. Много човешки съдби намират отражение в
разказите на Йовков, а неговото творчество носи завинаги белезите на епохата
като отпечатък в душата на
обикновения българин.

XV ШАХ-ТУРНИР
В Стражица се проведе
традиционният шах турнир, организиран от общината, с подкрепата на ШК
„Етър“, с участието на международния майстор Светла Йорданова, заела 2-ро
място. Първото място зае
Красимир Стефанов, също
международен майстор.
Трети стана майсторът на

спорта Иво Владомиров.
Арбитър беше Николай
Йорданов, международен
съдия. Турнирът се проведе в 7 кръга. Участваха и
ветерани, и деца, за които
също бяха предвидени награди за най-добро представяне. Главен организатор бе Ахмед Мустафов от
Стражица.

ТУРНИР ПО БРИДЖ
КЛАСИРАНЕ
I място
Мезю Атанасов
Йордан Андонов

В града ни се проведе
и 27-ият турнир по спортен бридж организиран
от община Стражица.
Участваха 12 двойки,
които водиха оспорвана
борба за първото място.
Ето как изглежда класирането на двойките.

II място
Димитър Мечков
Христо Иванов
III място
Цони Маринов
Иван Иванов
IV място
Даниел Пенчев
Ивайло Иванов

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

СТРАЖИЦА
РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

ИНФО

Николай Христов, Савка Стоева, Евгения Станчева,
Васил Цонев. Дизайн и предпечат: Пламен Пенев

Пред обществеността в
Лозен и в присъствието на
автора Цветан Евтимов беше
представена книгата „Дървото на живота – селище и
родове”. Това е третата поредна краеведска книга за това
село и хората му, издадена в
последните години, ако не се
броят историческите бележки
на Симеон Даскалов, събрани в около шейсет страници
в периода от края на 19 век
до 1956 г., но все още неиздадени в книга. „Дървото на
живота – това е една красива

метафора, над която рядко
се замисляме в забързаното
си днешно време. Някак все
ни убягва дълбокият и смисъл, че принадлежността към
род и народ ни правят силни,
устойчиви и устремени, а не
просто понесени от ветровете на времето откъснати и
разпръснати самотни есенни
листа.” – това са думи от предговора към книгата на редакторката Галя Чохаджиева. И
те повеждат автора, десетината лозенчани, които са му предали своите родови изследва-

ния и поне още 40 съселяни,
съпричастни към събирането
и издаването на тази книга,
към спомена за онзи 650-годишен стар дъб, който беше
символ на селото до преди 30ина години. Поколения расли
край него, събирали енергия
и сега техните потомци се замислят и за силата на корена,
и за нуждата от сплотеност на
родата в трудните времена.
Цветан Евтимов е бил учител и активен общественик в
годините. Започнал с изследване на своя род, а в далечната
вече 2002 година се заформила
идеята за книгата. Като застанали до него толкова много
хора и оценили апостолския
му труд, намерил сили, а и финансова подкрепа от Община
Стражица, от местната земеделска кооперация, от десетки
лозенчани. Та освен щрихи
към историята на селото за
близо 15 години се събрали
сведения и снимки за 70 рода
от почти всички фамилии с
разклонения в страната и по
всички континенти.

ПРИКЛЮЧИ ЗИМНИЯТ ТУРНИР
ПО ФУТБОЛ В СТРАЖИЦА
В Стражица завърши 18-ият зимен турнир
по футбол, в който сили
премериха осем отбора
от общината, разделени
в две групи. Две седмици футболните страсти
събираха в спортната
зала публика от различни
възрасти и селища, а напрежението се запази до
самия финал. След 4:4 в
редовното време и изпълнение на дузпи първото
място извоюва отборът
на военно формирование
28 130 при краен резултат
8:7 срещу отбора на Камен. В битката за трето
място отборът на NEW
FACE победи УЖАС с 5:1.
Освен купи и медали

на първите четири отбора в класирането кметът
на общината Румен Павлов връчи и индивидуални награди, предвидени
в регламента на турнира.
Голмайстор с 9 точни попадения стана Борислав

Иванов от NEW FACE, за
най-атрактивен гол беше
отличен Николай Николаев от отбора на военно
формирование 28 130, а
като най-добър вратар се
изяви Светлозар Николов от УЖАС.

