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Носителите на годишната награда 
„Стражица” ще се излъчат след 
обществено допитване
За първа година носите-
лите на годишната награ-
да „Стражица” ще се оп-
ределят след допитване 
сред гражданите на Стра-
жица и населените мес-
та. Ръководството на об-
щината е взело решение 
гражданите да посочват 
своите фаворити с при-
нос в различни области 
на обществения живот 

чрез анкети. Ще бъдат 
отпечатани достатъчен 
брой анкети, които ще се 
разпространяват за пери-
ода от 20 юни  до 20 юли 
сред населението в града 
и по селата. След това 
предложенията ще бъдат 
разглеждани от нарочно 
създадена временна ко-
мисия със заповед на кме-
та, като събралите най-

много гласове номинации 
ще бъдат предложени за 
утвърждаване от Общин-
ския съвет. Тази година за 
наградата „Стражица” ще 
бъдат номинирани лично-
сти с принос в областите 
„Култура и спорт”, „Иконо-
мика и инвестиции”, Об-
разование”, „Социална и 
хуманна дейност”. Носи-
телите на приза ще бъдат 

наградени на церемония 
по време на празника на 
община Стражица, който 
се чества на 15 август, в 
деня на Успение Богоро-
дично. Кметът инж. Дете-
лина Борисова ще връчи 
тържествено наградите 
на заслужилите й съграж-
дани.
Годишната награда Стра-
жица е учредена през 

1978 г., когато Стражи-
ца е обявена за община. 
През годините носители 
на престижната награда 
са били хора, работещи 
в областта на изкуството, 
здравеопазването, обра-
зованието, бизнеса и др. 
 

Очаквайте в следващия 
брой пълната програма 
на празника на Стражи-
ца.

15 000 лв. по проекти на МОСВ 
спечели Община Стражица

Директорът на СОУ „Ангел Каралийчев” 
Пенка Димитрова получи престижната 
награда „Неофит Рилски”
Директорът на СОУ „Ан-
гел Каралийчев” г-жа Пен-
ка Димитрова тази година 
бе удостоена с престиж-
ната награда „Неофит 
Рилски” на Министерство 
на образованието, наука-
та и младежта (МОМН). 
Това се случи по време на 
официална церемония, с 
която заслужили ръково-
дители на образователни 

институции и дългого-
дишни педагози с принос 
в сферата на образовани-
ето бяха удостоени с на-
гради в сградата на Реги-
оналният инспекторат по 
образованието (РИО) във 
Велико Търново. Призът 
„Неофит Рилски” се при-
съжда всяка година по 
случай Деня на българ-
ската просвета и култура 

и на славянската писме-
ност 24 май от МОМН. 
На официалното събитие 
присъстваха зам.-кметът 
на Община Стражица 
инж. Йордан Димитров и 
колегата му от Горна Оря-
ховица Йорданка Кушева, 
началникът на РИО Роза-
лия Личева, експерти от 
инспектората, директори 
и учители от цялата об-

Всичките 12 детски гра-
дини в Община Стражица 
получиха лакомства и по-
даръчета от кмета инж. Де-
телина Борисова. Детски-
те заведения получиха от 
общината поздравителен 
адрес и юбилейната кни-
га на Ангел Каралийчев, 
издадена специално за 
последните Каралийчеви 
дни през май. В Обедине-
ното детско заведение в 
Стражица за малчуганите 
бе организирана детска 
дискотека с аниматор и 

ласт.
Общо 11 директори и пе-
дагози от образовател-
ни институции от област 
Велико Търново получи-
ха престижното отличие. 
Заместник областният 
управител Любомира По-
пова връчи наградата, 
специална грамота на об-
разователния министър 
Сергей Игнатов, както и 

много книги и цветя. 
Директорката на СОУ 
„Ангел Каралийчев” г-жа 
Димитрова благодари на 
всички свои колеги, зая-
вявайки: „Знаем, че една 
птичка пролет не прави и 
затова благодаря за ко-
лективния труд на целия 
педагогически персонал 
на училището”.

забавни игри. Малчуга-
ните от Дома за деца, 
лишени от родителски 
грижи, Центъра за нас-
таняване от семеен тип 
и Центъра за обществе-
на подкрепа също бяха 
зарадвани с лакомства. 
Възпитаниците на соци-
алните заведения в Гор-
ски Сеновец пък получи-
ха подаръци от кметския 
наместник Нойко Ной-
ков.

Репортаж от жът-
вата на ечемика 
в Бряговица - на 
4 стр.

По темата четете на 2 стр.
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Два проекта на обща 
стойност 15 хил. лв. спе-
чели община Стражица. 
С осигурените средства 
ще бъдат реконструира-
ни детски площадки и ще 
бъдат подменени цвет-
ните алеи в парковите 
пространства. Проектите 
са финансирани от Пред-
приятието за управление 
на дейностите по опазва-
не на околната среда (ПУ-
ДОС) на Министерството 
на околната среда и во-
дите (МОСВ). В обявения 
от министерството наци-
онален конкурс „За чиста 
околна среда” с проекти 
са участвали 845 общи-
ни, училища и детски гра-
дини от цялата страна, 
като специална комисия 
е одобрила 199 от тях. 
За 10 хил. лева ще бъде 
озеленен и облагороден 
теренът около Спортната 
зала в централната град-
ската част. Предвижда се 

да бъдат почистени и хи-
гиенизирани замърсените 
площи, както и да бъдат 
демонтирани старите и 
повредени детски съоръ-
жения за игра. Дейност-
ите ще бъдат извършени 
от доброволци, живеещи 
в района, от ученици от 
СОУ “Ангел Каралийчев”, 
което се намира в непо-
средствена близост до 
терена, от озеленители и 
безработни, регистрира-
ни в Бюро по труда.
Другият проект е на стой-
ност 4965 лв. и работно-
то му заглавие е „Играя, 
спортувам, почивам, рас-
та в зелена и чиста сре-
да”. С парите ще бъдат 
почистени замърсените 
дворни пространства на 
детска градина „Ангел 
Каралийчев”, ще бъдат 
изхвърлени отпадъците 
и ще бъдат демонтирани 
старите детски съоръже-
ния.

15 000 лв. по 
проекти на 
МОСВ спечели 
Община 
Стражица

Организации от Горски Сеновец 
кандидатстват с проекти по МИГ

Две неправителствени ор-
ганизации от с. Горски Се-
новец кандидатстват за 
безвъзмездна финансова 
помощ пред „МИГ Ляско-
вец-Стражица”. Това са 
сдружение „Приятели на 
детски дом - Горски Сено-
вец” и фондация „Свети 
Архангел Михаил - с. Гор-
ски Сеновец.”.

Сдружението е входира-
ло свой проект в местна-
та иницитивна група за 
обособяване на Център 
за настаняване от семе-
ен тип в с. Горски Сено-
вец. Проектът е разписан 
по мярка 321 „Основни 
услуги на населението и 
икономиката в селските 
райони” от Стратегията 
за местно развитие на 
„МИГ-Лясковец - Стражи-
ца” и ще се финансира по 
ПРСР. Центърът да бъде 
обособен в къща, предос-
тавена на сдружението 
от дарители, предвижда 
проектът. С отпусната-
та безвъзмездна помощ 
сградата ще се дооборуд-
ва и ще се изгради кон-
струкция на оранжерия 
за храсти и цветя, както 
и дърводелско помеще-
ние за производство на 

декоративни елементи за 
огради и детски площад-
ки. Идеята на сдружение-
то е в социалното заведе-
ние да бъдат настанени 
младежи от уязвими гру-
пи. В проекта е предвиде-
но още и закупуването на 
автомобил. Общинският 
съвет в Стражица вече 
одобри проектното пред-
ложение, което отговаря 
на плана за развитие на 
общината.

Проектът на фондация 
„Св. Архангел Михаил” 
също получи одобрението 
на общинските съветници 
в Стражица. Предложе-
нието на фондацията е по 
мярка 322 „Обновяване и 
развитие на населените 
места” от стратегията на 
местната инициативна 
група и ще се финансира 
по Програмата за разви-
тие на селските райони. 
Проектът предвижда из-

вършването на довърши-
телни работи в църквата 
„Св. Архангел Михаил” в 
селото и е остойностен 
за близо 140 хил. лева . 
Със средствата ще се на-
прави стенописна украса 
на храма, изписване на 
олтарни икони, изработ-
ка на църковна мебел от 
дърворезба и вертикална 
планировка на площта 
около него.

Камен чества 135 години от 
освобождението си
На 13 юли с. Камен ще 
отбележи празника си, 
който съвпада с годиш-
нината на освобождени-
ето на селото от турско 
робство преди 135 го-
дини. От 19:30 часа ще 
започне тържеството по 
случай празника, като 
сред гостите се очакват 
руския консул, кметове и 
председатели на общин-
ски съвети от областта. 

Те ще бъдат посрещнати 
от кмета на Камен Дим-
чо Димов и от общинския 
кмет инж. Детелина Бори-
сова. 
Очаква се почетна награ-
да за заслугите си към 
общността да получи из-
вестният жител на Камен 
Веселин Терзиев, който е 
краевед, самодеец и по-
знат на всички дългого-
дишен учител. За първи 

път тази година ще бъде 
връчена наградата на 
кмета, като призьорът 
се определя от специа-
лен експертен съвет.
Празникът ще завърши с 
факелно шествие до па-
метниците в църковния 
двор символи на руско-
турската освободителна 
война.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Базар „Който може 
– си го може” ще 
представи местни 
продукти и занаяти 
Първото по рода си из-
ложение-базар на зана-
яти, местни стоки и ръч-
но изработени продукти 
от стражишките села 
организира на 11 август 
Община Стражица. Ини-
циативата е част от про-
грамата по случай праз-
ника на Стражица, който 
се отбелязва на христи-
янския празник Успение 
Богородично 15 август. 
Кънтри–базарът се про-
вежда за пръв път и е 
под мотото „Който може 
– си го може”. Общин-
ският кмет инж. Детели-
на Борисова е разпрати-
ла писма до всички кме-
тове на населени места, 
за да заявят участие и 
да аранжират собствен 
щанд с характерна про-
дукция и местни специа-
литети. Организаторите 

са осигурили щандове с 
размери 6 / 8 кв. м., както и 
ел. захранване, озвучава-
не и т.н. Целта е жителите 
и гостите на Стражица да 
се запознаят с местните 
традиции и творчество-
то на майстори, както и 
с продукция от областта 
на леката промишленост 
и занаятите: млекопро-
изводство, пчеларство, 
сладкарство, хлебпроиз-
водство, стъклопис, грън-
чарство, каменоделство, 
плетива и др. 
Изискването към участни-
ците е да аранжират сво-
ите щандове в битов и ав-
тентичен български дух. 
Фирмите от леката про-
мишленост ще предста-
вят своя производствен 
процес чрез подходящи 
презентации и артику-
ли като включат и бито-

ви елементи на щанда. 
Рекламни материали, 
пана и транспаранти 
също могат да допълват 
визията на щандовете. 
Екопродукцията, произ-
ведена на село ще може 
да се дегустира и заку-
пува.   
Символична такса от 
пет лева на участник 
ще покрива извършени-
те разходи по време на 
базара. Записването за 
участие стартира от 2 
юли и ще продължи до 3 
август в Информацион-
ния център в общинска-
та администрация или 
на имейл: obstr@abv.bg. 
Електронни формуляри 
на документите могат 
да се изтеглят от офи-
циалната интернет стра-
ница на общината http://
strazhitsa.e-gov.bg/.
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Как да се грижим за кучетата си съобразно закона?
Наредбата за притежаване и отглеждане на кучета на 
територията на Община Стражица определя това

До 2015 г. енергийната ефективност 
на общината трябва да се повиши
Основен фокус на Общин-
ския план за енергийна 
ефективност за периода 
2012-2015 г. са общински-
те сгради. Това са 14 дет-
ски градини, 7 училища, 
7 сгради за предоставяне 
на социални услуги и 22 
административни сгради. 
Сградите, в които са на-
станени различни общин-
ски институции и служби, 
са построени в периода 
1934-2000 г. по различни 
строителни технологии. 
При строителството им 
и по–късно при направа-

та на основен ремонт не 
са използвани енергос-
пестяващи технологии, в 
резултат на което се реа-
лизират големи топлинни 
загуби. Осветлението в 
повечето сгради е луми-
нисцентно, но все още 
е значителен делът на 
сградите, в който не са 
монтирани енергоспестя-
ващи осветителни тела. 
В целите на анализа на 
консумацията на енергия 
в Община Стражица се 
включва и уличното ос-
ветление, което също е 

фактор. 
В общината най-голям 
дял от разходите за енер-
гопотребление заемат 
детските градини и учи-
лищата над 50% от изра-
зходените средствата за 
ел.енергия и горива. По 
видове енергоносители 
най-голям дял от разхо-
дите са за ел. енергията 
37,44%, нафта 33,64% 
и промишления газьол 
24,65%.
Недостатъчното прилага-
не на мерки за енергий-
на ефективност води до 

нарастващи и ненужно 
големи разходи за енер-
гопотребление. Основен 
приоритет в Общинския 
план за енергийна ефек-
тивност е повишаването 
енергийната ефективност 
в обектите, които се из-
държат чрез общинския 
бюджет. За целта се пла-
нират ремонт и обновява-
не на детски градини, учи-
лища, административни 
сгради, социални заведе-
ния и културни здания. Об-
новяването на уличното 
осветление в населените 

места на общината също 
е сред целите на плана. 
Сред останалите приори-
тети са повишаването на 
енергийна ефективност в 
жилищните сгради на те-
риторията на общината 
и създаването на пред-
поставки за управление 
на енергията. Средства 
за реализирането на пла-
на е предвидено да се 
осигурят от Фонд „Козло-
дуй”, фондове на ЕС, об-
щинския и републикански 
бюджет, както и от частни 
капитали.

Според притежаването и начина на отглеждане, 
кучетата се класифицират на:
Регистрирани – собственост на физически или 
юридически лица, притежаващи ветеринарноме-
дицинска регистрация
Нерегистрирани – собственост на обитателите на 
жилището, в което домуват, но са без регистрация
Безнадзорни – с определен собственик и регистра-
ция, но се движат свободно без придружител
Безстопанствени – родени като такива, загубени 
или изоставени от своите собственици и които не 
обитават дом, ферма или специално определено 
за тях място
Подивели и скитащи кучета в ловностопански ра-
йони

Собствениците на куче-
та, са длъжни да ги ре-
гистрират след навърш-
ване на четири месечна 
възраст или в 7 дневен 
срок от придобиването 
им над тази възраст в 
лицензиран ветерина-
рен кабинет по избор. 
Ветеринарномедицин-
ската регистрация се из-
вършва от държавните 
ветеринарни органи или 
от лицензирани специ-
алисти, които поставят 
татуировка или микро-
чип, съдържащи инди-

Куче без нашийник, по-
вод и непридружено от 
собственика се счита за 
безстопанствено
При извеждане и разход-
ка на кучетата в граници-
те на населените места, 
собственикът или придру-
жителят е длъжен да:
- носи ветеринарномеди-
цинския паспорт на кучето 
и да го представя за про-
верка при поискване от 
общинските и ветеринар-

Забранява се: 
- извеждането на куче-
тата без повод, а на аг-
ресивни кучета без на-
мордник;
- влизането с кучета в 
хранителни магазини, 
заведения за обществе-
но хранене, обществени 
сгради и учреждения и 

обществения транспорт;
- свободното пускане на 
кучета на обществени 
места и извън определе-
ните и обозначени места 
от общината и кметства-
та;
- преминаване и прес-
тоя на кучета през детски 
площадки и територията 

на детски ясли, гради-
ни, училищни дворове и 
спортни имоти;
- отглеждането на пове-
че от две кучета от един 
собственик в един апар-
тамент;
отглеждането на кучета 
на тераси, балкони, и дру-
ги с външно отводняване, 

видуален идентифика-
ционен номер на кучето. 
Собствениците на кучета 
заплащат стойността на 
ветеринарния паспорт и 
манипулацията поставя-
не на микрочип или та-
туировка. Ветеринарния 
лекар изпраща ежеме-
сечно данните от ветери-
нарномедицинския пас-
порт на всяко регистри-
рано куче в Областната 
дирекция по безопасност 
на храните и в съответ-
ната община. 

номедицински власти;
- взема мерки за осигу-
ряване на пълна безо-
пасност за живота, пси-
хическото и физическото 
здраве на гражданите;
- не допуска контакт на 
потенциално болно или 
опасно куче с други жи-
вотни и хора; 
- не допускат влизането 
им в обществени заведе-
ния.

Санкции
За допускане на замър-
сяване на обществени-
те места и непочист-
ване на местата след 
дефекация се налага 
глоба до 100 лв.
За извеждане на куче 
без нашийник и повод, 
а агресивните куче-
та и без намордник, и 
създаване опасност за 
живота, психическото и 
физическото здраве на 
гражданите се налага 
глоба до 100 лв. 
За влизането с кучета в 
хранителни магазини, 
заведения за общест-
вено хранене, общест-
вени сгради и учреж-
дения и обществения 
транспорт се налага 
глоба в размер на 100 
лв.  
Разхождането и прес-
тоя на кучета на детски 
площадки и на места, 
означени със забрани-
телни знаци, се налага 
глоба до 100 лв. 
За преминаване и 
престоя на кучета те-
риторията на детски 
ясли, градини, училищ-
ни дворове и спортни 
имоти се налага глоба 
в размер на 100 лв. 
За изоставяне на до-
машно куче се налага 
глоба в размер на 100 
лв.

в избените и тавански 
помещения на жилищни 
сгради, с изключение на 
еднофамилните;
- отглеждането на кучета 
във входовете на жилищ-
ните сгради;
- изоставянето на живот-
ните – компаньони.



леми ученици да се вклю-
чат за пореден път в нови 
интересни начинания. В 
СОУ „Ангел Каралийчев” 
в Стражица още не беше 
отшумяло ехото от Кара-
лийчеви дни–2012, посве-
тени на 110-годишнината 
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Месец юни не е само за изпити и контролни
Викторини, лично творчество и спортни 
състезания забавляваха учениците в края на 
учебната година
На 5 май в българските 
училища стартира ини-
циативата на Сдружени-
ето за семейни ценности, 
традиция и култура „Бъл-
гарче” „Патронът на мое-
то училище”. Тя дава въз-
можност на малки и по-го-

от рождението на имени-
тия ни съгражданин, но 
на живота и творчеството 
на патрона на училището 
беше посветена виктори-
на. Тя се проведе в лите-
ратурния клуб на учили-
щето и в нея своите зна-
ния показаха учениците, 
участващи най-активно в 
сбирките на клуба.
Свои стихове, наградени 

в конкурси, прочетоха Би-
ляна Никифорова, Велис-
лава Боянова и Анджела 
Наку. За най-добре пред-
ставилите се във викто-
рината бяха осигурени 
награди от всеотдайните 
учителки по български 
език и литература Тодор-
ка Цонева, Галина Русева 
и Дарина Райчева.

В Кесарево отбелязаха Свети Дух

Дни преди да дойде 
ваканцията и за по-го-
лемите ученици в СОУ 
„Ангел Каралийчев”–
Стражица, се състоя 
състезание за май-
сторско управление 
на велосипед. В него 
се включиха не само 
момчета, но и момиче-
та, които през лятото 
ще бъдат сред актив-
ните участници в дви-
жението по пътищата 
с права, но и със за-
дължения. Това състе-
зание е малка част от 
проявите в училището 
в рамките на нацио-
налната кампания на 
образователното ми-
нистерство „Участвам 
и променям”.

Православният празник 
Свети Дух е един от тра-
диционните почитани 
празници в Кесарево. На 
този ден православната 
църква прославя Света-
та Животворна Троица 
и Светият дух освещава 
човешките души и тела. 
И тази година в двора на 
храм „Свети Димитър”, 
който е възрожденски 
паметник на културата, 
беше отслужен водосвет 
и беше осветен курбан 
за здравето на хората от 

селото. В началото на Ру-
салската седмица хора 
се събраха и на памет-
ника над селото, издиг-
нат от местни дарители 
в прослава на големия 
православен празник, къ-
дето също беше осветен 
курбан. С надеждата да 
са здрави и да ги подми-
нават природните стихии 
кесаревчани спазиха за 
пореден път традицията 
да се обединяват в името 
на добротворството и жи-
вота.

В християнството 
Светият Дух е едно от 
лицата на Троицата 
– третата ипостас на 
триединния Бог. Хрис-
тияните вярват, че 
Светият Дух по време 
на цялата история е 
давал на определени 
лица, групи и цели на-
роди своите благодат-
ни дарове, които се 
предоставят на всеки 
вярващ посредством 
тайнствата.

Зажънаха 
ечемика в 
Бряговица

С много мощ разполагат 
днешните комбайни, но 
когато се появят в жътве-
ното поле дузина жетвар-
ки в бяло, това си е бяла 
магия. Така се появиха 
край село Бряговица в 
първия ден на жътва-
та някогашните пъргави 

жетварки, които днес са 
изявени певици от мест-
ното народно читалище 
„Самообразование” и се 
изявяват както на близки, 
така и на по-далечни сце-
ни. В ечемичената нива 
те пристъпиха, носейки 
майсторски погачи. И как-

то е било в младите им 
години, скочиха с пала-
марки и сърпове, но и с 
жетварски песни, за да 
бележат първия жътвен 
ден с аромат на дъхав 
хляб, с мелодия от про-
буден детски свят, с неу-
кротим дух.


