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Църквата в Балканци беше осветена
Храмът, пострадал при земетресението преди повече от 20 
години, отново отвори врати

С тържествен водосвет, 
отслужен от Великотър-
новския митрополит Гри-

горий, през май отново 
отвори врати за миряните 
обновеният храм в село 

Балканци. Датата на съ-
битието беше специално 
подбрана да съвпадне с 
църковното честване на 
светите братя Кирил и 
Методий, защото това е и 
храмовото име. Много гос-
ти и жители на Балканци 
се стекоха на празнична-
та литургия. Общинската 
управа бе представена от 
кмета на Община Стражи-
ца инж. Детелина Борисо-
ва и нейните заместници 
инж. Йордан Димитров 
и Стефан Иванов, както 
и председателят на Об-
щинския съвет Илиян Ма-
ринов. 

След като извърши цър-
ковния ритуал „обновле-
ние“, владиката отслу-
жи и първата празнична 
литургия, след което по 
традиция бе извършено 
и първото кръщене. Мал-
кият Йордан бе въведен 
в православната вяра в 
обновената църква. Кме-
тът инж. Борисова обеща 
да бъдат осигурени още 
средства за иконописва-
не. 
Предстоятел на църква-
та ще е отец Василий. 
Храмът в Балканци е на 
близо един век, но като 

доста сгради в общината 
е пострадал сериозно по 
време на стражишкото 
земетресение през 1986 г. 
Той бе възстановен, а със 
средства по Програмата 
за развитие на селските 
райони в размер на 68 102 
лв. бяха извършени до-
вършителни строително-
ремонтни дейности.Ос-
вен това бе изработен и 
монтиран иконостас и бе 
извършено стенописване 
на храма. Няколко седми-
ци преди тържественото 
освещаване бяха завър-
шени олтарните икони.

Сливат 
училищата 
в с. Камен
Подробности но 2 стр.

Изпратихме абитуриентите  
от Стражица

С много емоция и вълне-
ние премина официал-
ното изпращане на 27-
те абитуриенти от СОУ 
„Ангел Каралийчев” в 
Стражица. То се състоя в 
Спортната зала на града и 
на него присъстваха кме-
тът инж. Детелина Бори-
сова и председателят на 
Общинския съвет Илиян 
Маринов. Ръководството 
на училището бе пред-
ставено от зам.-директо-
ра Цветанка Захариева. 

В залата бяха и много 
учители и възпитаници на 
СОУ „Ангел Каралийчев”. 
Балетна композиция под 
надслов „Доброто побеж-
дава” изпълниха възпи-
таници на училището по 
време на тържеството. От 
името на абитуриентите 
дванадесетокласничката 
Гергана Райчева отправи 
топли думи на благодар-
ност към всички педагози. 
Инж. Борисова пожела на 
младите хора щастието 

да бъде техен неизменен 
спътник в живота и под-
черта, че всички успехи 
се раждат в предизвика-
телствата. Тя благодари 
на родителите и на учи-
телите на младите хора, 
затова че са обучили и 
възпитали в тяхно лице 
достойни личности. За 
пръв път кметът връчва 
на всеки един абитуриент 
букет цветя и юбилейна 
значка с лика на Ангел 
Каралийчев.   

Връчиха 
награди на 
успешни 
ученици
Ралица Радева беше на-
градена за високи резул-
тати в областта на обра-
зованието на традицион-
на церемония по случай 
празника на славянската 
писменост и култура 24 
май. Всяка година на този 
ден учениците с най-ви-
соки постижения биват 
отличени със специално 
определена от Общин-
ския съвет Каралийчева 
награда. Тази година Ра-

лица Радева беше отли-
чена заради резултатите 
си на различни конкурси и 
първенства. Талантливо-
то момиче получи парич-
на награда и специално 
изработен плакет. Така тя 
се нареди до носители-
те на наградата от пре-
дишните години, които са 
най-добрият посланик на 
културата и образовател-
ните традиции на нашата 
Община Стражица. 
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Сливат училищата в Камен
Няма да има съкращения на учители, 
обещават от общината
Основно училище „Св. 
Климент Охридски” и 
Професионалната гимна-
зия по селско стопанство 
„Марко Ангелов” в с. Ка-
мен се сливат и се прео-
бразуват в СОУ „Св. Кли-
мент Охридски” от новата 
учебна 2012/2013 година. 
Това реши на заседанието 
си от 28 май Общинският 
съвет в Стражица. Реше-
нието е по предложение 
на кмета инж. Детелина 
Борисова и е съгласувано 
с Районния инспекторат 
по образованието (РИО) 
във Велико Търново. От 
есента в новосформира-
ната гимназия ще се обу-
чават ученици от I до XII 

клас. Запазват се специ-
алностите „Техник-лесо-
въд”, „Фермер” и „Орга-
низатор на туристическа 
агентска дейност”. Заня-
тията в новосъздадено-
то СОУ ще се провеждат 
в сградата на основното 
училище, а освободена-
та база на бившата вече 
селскостопанска гимна-
зия ще се ползва от уче-
ниците в профилираните 
паралелки за теоретични 
и практически занятия. 
Сливането на двете учеб-
ни заведения се наложи, 
първо, по демографски 
и, второ, по финансови 
причини. Тенденцията за 
намаляване броя на уче-

ниците през годините се 
оказа устойчива. Докато 
преди 15 години в гим-
назията са се обучавали 
140 ученика, през 2009 г. 
те са били 72. През изти-
чащата учебна 2011/2012 
г. техният брой падна до 
50 души, разпределени в 
четири випуска. Ежегод-
ната поддръжка на голе-
мия сграден фонд, в който 
все още е настанена про-
фесионалната гимназия 
„Марко Ангелов” и който 
е собственост на Минис-
терство на земеделието и 
храните, вече е непосил-
на за училището. 
Община Стражица вече е 
получила подкрепа от ми-

нистърът на земеделието 
и храните Мирослав Най-
денов сградата на про-
фесионалната гимназия 
да й бъде предоставена 
за стопанисване, като по 
процедура тя ще се деак-
тува от областния упра-
вител и ще смени статута 
си от публична държавна 
в публична общинска соб-
ственост.
Друг аргумент за закрива-
не на селскостопанската 
гимназия и преобразува-
нето й е заниженото ка-
чество на учебния процес. 
Образователни експерти 
от общината и РИО отчи-
тат, че през последните 
години в професионална-

та гимназия са регистри-
рани едни от най-ниските 
резултати на държавните 
зрелостни изпити. Не на 
последно място е доводът 
и за отдалечеността на с. 
Камен от общинския цен-
тър и липсата на ежедне-
вен редовен транспорт. 
За учебната 2011/2012 
г. в ОУ „Св. Климент Ох-
ридски” учат 220 ученика, 
а учителите са 20. В про-
фесионалната гимназия 
пък към момента учите-
лите са 10. От общината 
уверяват, че при сливане-
то на учебните заведения 
няма да има съкращения 
на педагогически персо-
нал.

Председателите на 
общински съвети 
ремонтират църква 
в Бесарабия

Националната асоциация 
на председателите на об-
щинските съвети ще от-
пусне 2000 лв. за църква-
та Спасо-Преображенски 
събор в Болград, Украй-
на, реши на последното 
си заседение Управител-
ния съвет организацията. 
Това съобщи председате-
лят на Общински съвет-
Стражица Илиян Мари-
нов, който е член на упра-
вителния орган на нацио-
налната асоциация. 
Спасо-Преображенския 
събор е строен през 1838 
г. с парите и труда на бъл-
гарски преселници, а днес 

е паметник на културата. 
На 29 октомври е неговият 
храмов празник, като още 
през 30-те години на ми-
налия век се ражда идея-
та на тази дата да се отбе-
лязва Денят на бесараб-
ските българи. В Болград 
живее голяма диаспора 
от наши сънародници, за 
които храмът е светиня. 
През януари т.г. обаче в 
него избухна пожар и на-
несе големи щети, като 
куполът на храма изгоря 
напълно. Спасителните 
служби обаче успяха да 
изнесат иконите. 
След бедствието във 
Фейсбук се създаде стра-
ница, сформира се и 
Инициативен комитет за 
възраждане на Спасо-
Преображенския събор. 
Повече от 20 изпълните-
ли и творчески формации 
организираха благотвори-
телни концерти за наби-
ране средства за възста-
новяването му. От Бъл-
гария общините Тунджа, 
Генерал Тошево, Добрич, 
Търговище, Сливен също 
решиха да окажат финан-
сова подкрепа.

„Амалипе” открива офис в 
Стражица
От 11 до 13 май Център 
„Амалипе” проведе обу-
чителен семинар, на кой-
то представи старта на 
четири пилотни проекта 
на територията на стра-
ната. На семинара при-
състваха представители 
от различни институции 
– директори на дирекции 
„Социални дейности” към 
общините Стражица и 
Лясковец, Отдел закрила 
на детето-Лясковец, со-
циални работници от Ди-
рекции за социално под-
помагане, директори на 
социални заведения и др. 
В тридневния семинар 
бяха представени целите 
и задачите на „Амалипе”, 
които стартира под фор-
мата на четири пилотни 
проекта на територията 
на България под общото 

име „Насърчаване на со-
циалното включване на 
младите хора в маргина-
лизирани групи от ром-
ската общност в селските 
райони”. Проектите стар-
тират в четири общини, 
където ще бъдат изгра-
дени офиси. В четирите 
общини, в които старти-
рат проектите, ще бъдат 
изградени офиси. Освен 
в община Долна Баня, 
Раднево и Кнежа, офис 
ще има и в Стражица Из-
несена приемна ще бъде 
изградена пък в Лясковец. 
Във всяка една община 
ще бъде назначен по един 
модератор. Неговата за-
дача ще е да картографи-
ра съответната община 
и по-специално нейните 
малцинствени групи, да 
подпомага процеса на по-

вишаване на социалната 
активност на изолирани-
те слоеве в обществото. 
Модераторът ще трябва 
и да посредничи активно 
между тези групи граж-
дани, работодатели и ин-
ституции на съответната 
територия. По време на 
семинара бяха проведе-
ни и интервюта с канди-
датите за модератори, 
като техните назначения 
са планирани след края 
на май. Община Стражи-
ца беше представена от 
г-жа Красимира Желяз-
кова, директор дирекция 
„Регионално развитие и 
устройство на територия-
та”, и от г-н Дилян Брато-
ванов, директор дирекция 
„Хуманитарни дейности”.

57 тона боклук изчистиха 
стражичани
Близо 57 тона строителни 
и битови отпадъци събра-
ха на 12 май доброволци-
те в кампанията „Да по-
чистим България за един 
ден”, която за първи път 
се проведе в Стражица. 
Мащабната екоакция се 
координираше от общин-
ския еколог Паша Илиева. 
Желаещите да почистват 

предварително получиха 
близо 800 чувала и ръка-
вици за еднократна упо-
треба. В голямото чисте-
не се включиха учениците 
и учителите от 12-те учи-
лища в общината, както и 
колективите на пет детски 
градини. 50 служители на 
общинската администра-
ция в града също изля-

зоха, за да направят своя 
град по-чист и приветлив. 
В акцията рано сутринта 
се включиха и кметът на 
града инж. Детелина Бо-
рисова, заместниците й 
Йордан Димитров и инж. 
Стефан Иванов, общин-
ски съветници и 25 воен-
нослужещи от поделение-
то в Стражица. 
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Десетокласничка е омбудсманът на СОУ 
„Ангел Каралийчев” 
Истинска предизборна кампания доведе до избора на 
обществения защитник

Николинка Атанасова от 
X Б клас беше избрана 
за училищен омбудсман 
на СОУ „Ангел Каралий-
чев” в Стражица. Точно 
на 9 май, Денят на Евро-

па, се състоя изборът на 
„обществен защитник”, 
като кандидатурите бяха 
общо четири – на петок-
ласничката Ралица Раде-
ва, на двете деветоклас-

нички Мадлен Тодорова 
и Мария Стефанова и на 
Николинка Атанасова. Тя 
спечели с 288 гласа над-
преварата за доверие-
то на своите съученици. 
Нейните конкуренти по-
лучиха съответно по 40, 
55 и 79 гласа. 
В стражишкото училище 
се разиграха истински из-
бори, защото и четирите 
кандидатки за поста има-
ха свои щабове, застъпни-
ци, отделно бяха обучени 
членове на секционните 
комисии, както и членове 
за централната учениче-
ска избирателна комисия. 
В хода на кампанията те 
се подготвиха сериозно, 
разучавайки различни 
нормативни документи 

на Министерството на об-
разованието, младежта и 
науката (МОМН), както и 
правилниците на учебно-
то заведение. Бяха про-
ведени съвсем реални 
предизборни дебати. 
Изборът на омбудсман в 
СОУ „Ангел Каралийчев” 
се провежда по проекта на 
МОМН „Иновативни под-
ходи в управлението за 
развиване на граждански 
и социални компетенции 
у учениците”. Целта на 
проекта е чрез създаване 
на продуктивна и образо-
вателна среда в училище 
да се подпомогне утвър-
ждаването на младия чо-
век като гражданин. Стре-
межът е учениците да се 
изградят като свободни 

личности, които са спо-
собни да поемат отговор-
ност за себе си и за дру-
гите, да отстоява своите 
права, да следват своите 
отговорности. Освен това 
чрез проекта ще се сти-
мулира екипната работа 
между педагози, ученици 
и родители. Целта е да се 
повиши качеството на об-
разователния процес. 
От великотърновска об-
ласт в проекта на МОМН 
участват 4 учебни заве-
дения. Освен СОУ „Ангел 
Каралийчев”, това са СОУ 
„Вела Благоева”-Велико 
Търново, Държавна тър-
говска гимназия „Димитър 
Хадживасилев”-Свищов и 
СОУ „Иван Момчилов”-
Елена.

Велико Търново кандидатства за 
Европейска културна столица 2019
Велико Търново ще кан-
дидатства за Европейска 
културна столица през 
2019 г. като регион. Това 
беше официално опове-
стено на нарочна прес-
конференция през месец 
май, в която участие взе-
ха всички кметове от об-
щините в областта, в това 
число и инж. Детелина 
Борисова. На събитието 
присъства и областният 
управител проф. Пенчо 
Пенчев.
„За да имаме по-големи 
шансове да спечелим 
престижното отличие, 
десетте общини ще се 
обединят в инициативен 
комитет, който ще пред-
ложи номинацията като 
„Регион Велико Търново 
– кандидат за Европейска 
столица на културата”. 
Мотото на нашата кам-
пания ще бъде „Духът на 
България” и заедно със 
специално лого ще бъдат 
отпечатани върху офици-
алните бланки за доку-
менти на десетте общини 
от областта”, обясни кме-
тът на Велико Търново 
Даниел Панов. Предстои 
обединението да бъде 
регистрирано като сдру-
жение или асоциация, 

като следваща стъпка е 
Инициативен комитет, в 
който да влязат известни 
у нас и в чужбина автори-
тетни личности от регион 
Велико Търново. 
За първи път общините 
в региона се обединяват 
заедно, подкрепяйки об-
ластния град в една обща 
кауза. Инж. Борисова 
подчерта, че чрез покана-
та от страна на кмета на 
Велико Търново се дава 
възможност на останали-
те по-малки общини също 
да популяризират своите 
забележителности, мест-
ни традиции и фестива-
ли. Тя припомни, че Стра-
жица има уникална худо-
жествена галерия, която 
в контекста на новия про-
ект и кауза, може да се 
обнови и да се превърне 
в културен център.
Критериите, по които ще 
бъдат оценявани градо-
вете и регионите, канди-
датстващи за Европей-
ска културна столица, ще 
станат ясни до края на 
2012 г. От България вече 
официално са заявени 
кандидатурите на София, 
Пловдив, Варна, Бургас, 
Шумен и Велико Търново. 
През 2013-2014 г. ще бъде 

сформирана 13-членна 
комисия, с шест пред-
ставители от българска 
страна и седем от Евро-
пейската комисия, която 
ще оценява кандидатите 
и ще направи селекция-
та. От всички номинации 
накрая трябва да останат 
само две или три за фи-
налното класиране, след 
което ще бъде излъчен 
победителят. В рамките 
на 5 г. от 2014 г. до 2019 
г. на финалиста по раз-
лични проекти ще бъдат 
отпуснати около 150 млн. 
евро за подготовката му 
за Европейска културна 
столица за 2019 г. 
Всяка община има раз-
лични фестивали и кул-
турни събития, които мо-
гат на ротационен прин-
цип да гостуват в други 
общини. По този начин 
взаимно ще се обогати 
културната програма и 
ще се разшири туристиче-
ският потенциал на целия 
регион, категоричен беше 
търновският кмет Панов. 
Сред културните събития 
в регион Велико Търново 
са празникът на горнооря-
ховския суджук, античният 
фестивал „Орел на Дуна-
ва” в Свищов, празникът 

на градинарската чорба 
в Златарица, на еленския 
бут в Елена, традицион-
ният Трифон Зарезан в 
Сухиндол и още много 
други фолклорни фести-
вали.
Пресконференцията за 
обявяването на кандида-
турата на Велико Търно-
во се проведе в периода, 
в който в Стражица про-

тичаха Каралийчевите 
дни – традиционна се-
рия от празнични съби-
тия в памет на един от 
най-известните разказ-
вачи на приказки Ангел 
Каралийчев. Те са едно 
пълноценно и колоритно 
допълнение към култур-
ния календар на цялата 
област.

Юбилейно двуезично из-
дание с приказки на Ангел 
Каралийчев на български и 
английски език бе предста-
вено официално в Стражи-
ца. Това се случи по време 
на научната конференция 
„110 години от рождението 
на Ангел Каралийчев”, ко-
ято е част от инициативите 
за честването на годишни-
ната на популярния детски 
писател. Луксозният билинг-
вистичен сборник включва 
най-известните приказки на 
Каралийчев и е илюстриран 
от художничката Дешка Де-
нева, английският превод е 
на Светлана Попова, а със-
тавител е Иван Алексан-
дров. Изданието е придру-
жено от електронен носител 
(диск). Книгата е спечелила 

Представиха сборник с 
приказки на Каралийчев

конкурса на Министерство 
на културата „Помощ за 
книгата”. Инициатор на из-
даването на книгата е НБ 
„П. Р. Славейков”, като тя 
излиза с помощта на Общи-
на Стражица, СОУ „Ангел 
Каралийчев”, библиотеката 
и програма „Глобални биб-
лиотеки- България”. Сбор-
никът с приказки, който е в 
тираж 1000 броя, предста-
ви гл. ас. д-р Живка Радева 
от катедра „Библиотекозна-
ние” във ВТУ „Св. св. Кирил 
и Методий”. Спомени за Ка-
ралийчев разказа еленски-
ят краевед и изследовател 
Христо Медникаров, в чие-
то семейство в Разпоповци 
писателят е гостувал някол-
ко лета.
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Приказни герои населиха улиците на Стражица 
„Крали Марко освобождава три синджира роби” 
взе първото място в карнавалния конкурс

Учениците от VIII Д клас 
на СОУ „Ангел Каралий-
чев”-Стражица спечелиха 
първо място в конкурса 
за най-добре пресъзда-
дена приказка на Ангел 
Каралийчев, с който се 
откриха Каралийчевите 
дни през тази година. Те 
бяха избрали да пред-
ставят „Крали Марко ос-
вобождава три синджира 
роби” и това им донесе 
заслуженото първо мяс-
то. Второ място спечели 
VII Б клас от същото учи-
лище с атрактивната хар-
тиена ламя, дълга близо 
5 метра, с която дефи-
лираха по централната 
улица. Трета награда спе-
челиха ученици от начал-
ното училище в с. Царски 
извор с оригиналните си 
костюми по приказката 
„Чорбаджийката и жетва-
ря”. Кметът на Стражица 
инж. Детелина Борисова 
връчи плакети и парични 
награди на победители-
тев конкурса, а за всички 

участници имаше почерп-
ка. 
Карнавалното шествие 
премина по цялата цен-
трална улица. В самото 
начало на празника уче-
ници и възпитаница на 
детските градини подне-
соха цветя пред бюст-
паметника на известния 
стражишки разказвач. 
Стотици граждани изля-
зоха на улицита, за да ап-
лодират герои от приказ-
ките „Тошко Африкански”, 

„Житената питка”, „Чор-
баджийката и жетваря”, 
„Хитрият кръчмар”, „Ка-
менното цвете”, „Ането”, 
„Дядо и внуче”, „Галената 
дъщеря” и др. 
Публиката беше искрено 
изненадана от истински 
кон, който дефилира в 
шествието като част от 
приказката „Юнакът със 
звезда на челото и него-
вият рогат кон”, пресъзда-
дена от седмокласници от 
СОУ „Ангел Каралийчев”. 

Малки актьори играха по Каралийчев

Осем училища и детски 
градини се представиха 
в общинския конкурс за 
най-добра драматиза-
ция по приказка на Ангел 
Каралийчев. Конкурсът 
беше едно от най-важните 
събития през тазгодишни-

те Каралийчеви дни и се 
проведе в спортната зала 
в Стражица. По време на 
празника децата показаха 
своя театрален талант и 
въображение. Оригинал-
ните им костюми пък бяха 
изработени от техните 

педагози. Журито с пред-
седател актьора Виктор 
Терзийски от търновския 
театър оцени артистизма 
на малките театрали. 
Първа награда за най-
добра драматизация 
грабнаха малчуганите от 
ОДЗ „Ангел Каралийчев”, 
които претвориха при-
казката „Майчина сълза”. 
Още две индивидуални 

награди за най-добър 
приказен герой получиха 
участниците в конкурса. 
Първата получи възпита-
ник на ОДЗ „Сава Цонев” 
за ролята му на Дядото 
от „Тошко Африкански”. 
Отличен беше ученик от 
училището в с. Камен, 
който чудесно се превъ-
плъти в образа на Меч-

ката от приказката „Меч-
ката и дърваря”. Третото 
място беше присъдено 
на състава от училището 
в с. Виноград за драма-
тизацията на приказка-
та „Мечката и мравките”. 
Статуетките на изявените 
състави и артисти връчи 
кметът на Стражица инж. 
Детелина Борисова.

Изложба на занаятите представиха видни майстори
Видни майстори дърво-
резбари и творци на бито-
ви изделия представиха 
свои творби в изложба, 
провела се като част от 
тазгодишните Каралийче-
ви дни през май. Марин 
Бумбалов представи ори-

гинални дървени мебели, 
а Дочка Димитрова – мно-
гоцветни декоративни 
пана от дърво. Саморъч-
но тъкани ризи, кърпи и 
други текстилни изделия, 
излезли изпод ръцете на 
Катержина Стоева, видя-

ха стражичани. С плетива 
на една кука за колорита 
на изложбата доприне-
се Василка Събева. До-
макински дъски в живо-
тински форми, гоблени, 
плетива и цветни пана 
от семена и житни култу-

ри станаха също част от 
изложбата. След нейния 
край пък произведенията 
на майсторството бяха 
предложени за покупка на 
всеки ценител на сръчни-
те ръце на местните май-
стори. 


