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В 13 села се проведоха кметски приемни
За решаването на инфраструктурните, 
комунално-битовите и социалните 
проблеми продължава да работи 
общинската администрация
Изнесени приемни в 13 
села проведе кметският 
екип и общински служите-
ли от Община Стражица 
през периода 20 септем-
ври – 31 октомври. 35% 
от населението на цяла-
та община живее в села-
та, в които се проведоха 
срещите. В тях участва-
ха кметът на общината 
инж. Детелина Борисова, 
заместниците й Стефан 
Иванов и инж. Йордан 
Димитров, шефове на об-
щински дирекции, както и 
кметовете и кметските на-
местници на населените 
места. Като основни про-

блеми, които бяха фор-
мулирани и анализирани 
след приемните, се по-
сочват инфраструктурни-
те, комунално-битовите 
проблеми, криминогенна-
та обстановка по селата, 
безработицата и въпроси, 
свързани с образование-
то. 
Като извод се налага, че 
пътната инфраструктура 
по селата е разрушена и 
амортизирана. На много 
места асфалтовата на-
стилка е износена и не-
годна за ползване или пък 
се използват черни пъ-
тища. Кметският екип се 

ангажира за част от про-
блемните отсечки да бъ-
дат заложени средства за 
ремонт в инвестиционна-
та програма за 2013 г. За 
останалите ще се търсят 
средства по Програмата 
за развитие на селските 
райони. 
По отношение на осветле-
нието, жителите конста-
тират, че през тази годи-
на услугата по селата се 
подобрява. Монтирани са 
допълнително осветител-
ни тела. Но на доста мес-
та са откраднати захран-
ващите електропроводи, 
нужни за изграждането 

на ел. мрежа. От Община 
Стражица ще продължат 
да вземат мерки за подо-
бряването на осветление-
то в населените места. 
Сметосъбирането на те-
риторията на общината 
се извършва от фирма 
„Титан Клинър” ООД, като 
извозването на битовите 
отпадъци се извършва 
по график с необходи-
мата техника във всички 
населени места. Като ос-
новен проблем жителите 
на всички села посочват 
недостига на контейнери, 
като в някои случаи те са 
откраднати. От общинско-

то ръководство ще пред-
приемат мерки за осигу-
ряването на нови съдове 
за отпадъци. 
В хода на приемните и 
срещите с населението 
от общинския екип отчи-
тат, че е налице ръст на 
битовата престъпност 
по селата. Повишават се 
битовите кражби и посе-
гателствата върху необи-
таеми имоти. В повечето 
села са сключени догово-
ри с частни охранителни 
фирми, които до извест-
на степен респектират с 
превантивната дейност  
Продължение на стр. 2

Уважаеми съграждани,
Във връзка с предсто-
ящите Коледни и Ново-
годишни празници Об-
щинска администрация 

Община Стражица е готова за зимата

гр. Стражица Ви кани на:

12.12.2012 г. /сряда/ - 
18:00 часа, Спортна зала
Традиционен Коледен 
турнир по футбол – малки 
вратички: Полуфинали

14.12.2012 г. /петък/ - 
18:00 часа, Спортна зала
Традиционен Коледен 

турнир по футбол – малки 
вратички: Финали

20.12.2012 г. /четвъртък/ 
- 16:00 часа, Централна 
част на града и Зимно 
кино
Коледно шествие на Дядо 
Коледа, Снежанка и джу-
джетата
Награждаване на най-

Община Стражица е го-
това да посрещне зимния 
сезон. Почистването на 
общинската пътна мрежа 
ще се извършва от фир-
мата „Титан клинър” АД 
по силата на десетгоди-
шен договор от ноември 
2010 г. Републиканската 
пътна мрежа в общината 
ще се почиства от „Път-
ни строежи – ВТ” АД. В 

депата на фирмата има 
40 т пясък и 20 т сол. 78 
работници от програма-
та за временна заетост 
ще почистват тротоари и 
подходи. Организирано 
е снабдяването на насе-
лените места със стоки 
от първа необходимост. 
За учебните заведения, 
детските градини и соци-
алните домове са осигу-

рени горива – 370 куб. м 
дърва и 44 хил. л нафта. 
За първоначални разхо-
ди общината е заделила 
20 хил. лева, а с други 34 
хил. лева ще бъдат обез-
печени всички меропри-
ятия по посрещането на 
зимата. Направена е про-
филактика на ВиК мрежа-
та, като старите тръби се 
подменят с нови.

красивата сурвакница и 
ръчно изработено Колед-
но-Новогодишно украше-
ние
Детско коледно шоу

31.12.2012 г. /понеделник/ 
- 23:30 часа, Пред сграда-
та на Общинска админи-
страция
Посрещане на Новата 

2013 година
Музикална среща на DJ 
от агенция Crazy time с 
приятели
Празнична заря
Дунавско хоро
Новогодишна наздрави-
ца
Сурвакари
Танци под открито небе 
до зори

Проектите 
на общината 
през 2012 г. 
- на 3 стр.
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Продължение от стр. 1 
и ограничават битова-
та престъпност. Масово 
кметовете и наместни-
ците предлагат да се 
монтира видеонаблю-
дение, което да повиши 
сигурността на населе-
нието и да се подпомог-
не дейността на под-
вижната охрана. Общи-
ната приема позитивно 

идеята за въвеждането 
на видеонаблюдение. 
Образователния процес 
на територията на общи-
ната преминава органи-
зирано, не се наблюдават 
възражения относно ка-
чеството на провеждано-
то обучение. Проблем, с 
който по време на срещи-
те е запозната общинска-
та администрация, е из-

Община Стражица с две 
награди на земеделското 
министерство
Канализационната мрежа на Кесарево и МИГ бяха 
отличени на специална церемония в София
Община Стражица бе на-
градена с втора награда 
в конкурса на Министер-
ството на земеделието и 
храните „Община 2012” 
по Програмата за разви-
тие на селските райони. 
Стражица бе класирана в 
две от четирите категории 
– в „Обновяване и разви-
тие на населените места” 
и в „Местна инициативна 
група”. 
Със своя проект „Вътреш-
на канализационна мрежа 
в с. Кесарево” общината е 
призирана с второ място в 
категорията „Обновяване 

и развитие на населените 
места”, а с „Придобива-
не на умения и постигане 
на обществена активност 

на територията на по-
тенциална МИГ – Ляско-
вец- Стражица” също се 
нарежда на второ място в 

категорията „Местна ини-
циативна група”. Церемо-
нията по награждаването 
се проведе на 13 ноември 
в Министерството на зе-
меделието и храните под 
патронажа на министър 
Мирослав Найденов. От 
името на община Стра-
жица наградите получиха 
Боряна Добрева, начал-
ник-отдел „ Регионално 
развитие”, и Добромир 
Добрев, директор „Обща 
администрация” в общи-
ната. 
Конкурсът „Община 2012” 
има за цел да поощри об-

щините, които реализират 
проекти по ПРСР. Журито 
е избрало 12-те най-до-
бри от общо 80 проекта, 
подадени от 38 български 
общини. Критериите са 
целесъобразност на про-
екта, въздействието му 
върху природата, начина 
на живот и икономиката 
на региона, прилагането 
на иновативен подход, 
повишаване качеството 
на живот на хората, раз-
мерът на усвоените сред-
ства и цялостната промя-
на в облика на населено-
то място. 

До края на годината ще се реализират 
първите търгове на маломерни ниви
През стопанската 
2011/2012 година Община 
Стражица осъществява-
ше политика на стопанис-
ване на притежаваната от 
нея земеделска земя, на-
сочена към увеличаване 
на площите, които се от-
дават под наем и аренда. 
В резултат реалният раз-
мер на отдадената по 
този начин земеделска 
земя достигна 8786 дка, 
от които 3893 дка обра-
ботваема земя и 4893 дка 
пасища и мери. Достигнат 
е ръст на отдадените пло-
щи спрямо предходната 
година в обработваемата 
земя с 32% (936 дка) и с 
15% (631 дка) при паси-

щата и мерите.
В резултат на повишеното 
търсене многократно се 
увеличиха пазарните на-
емни и арендни цени на 
селскостопанските земи 
(ниви). До края на 2012 
г. се очаква в общинска-
та хазна да постъпят 210 
хил. лв. от наеми и аренди 
на земи. В сравнение със 
стопанската 2010/2011 
г. това е ръст от 90%  
(с 52 000 лв.).
74% от общинските ниви 
се обработват, като най-
голям дял сред тях зае-
мат земите в землищата 
на: Лозен – 926 дка, Су-
шица – 502 дка, Камен 

– 397 дка, Царски извор – 
300 дка, Стражица – 292 
дка. Определяща в тази 
класация е категорията 
на земята, която подреж-
да изброените селища в 
групата на землищата с 
най-голямо търсене.
Наемите от пасища и 
мери в резултат на зави-
шаване на наемната цена 
от 1 на 3 лв. през 2012 г. 
достигнаха 14 хил. лв. 
Предвид намалелия брой 
на животните в стадно 
отглеждане, на терито-
рията на общината се 
наблюдава тенденция за 
намаляване на обема на 
пасищата и мерите. В ре-
зултат се увеличават пло-

щите с плевели и храсти, 
което налага учестяване 
на дейностите по почист-
ване. 
Едва 20% от годните за 
ползване пасища и мери 
се стопанисват. Към мо-
мента те общо са 32 270 
дка, като 23% (7314 дка) 
са охрастени. Същото се 
отнася и други видове зе-
меделски земи. Такава е 
съдбата на 2706 дка изо-
ставени трайни насажде-
ния и 7840 дка изоставе-
ни ниви. 
Общината е собственик 
на цялата мрежа полски 
пътища, имащи за цел да 
обслужват селскостопан-

ските земеделски имоти с 
подсигуряване на достъп 
до тях. С провеждането 
на ежегодна доброволна 
комасация между полз-
вателите на земеделска 
земя по землища нужда-
та от голяма част от тези 
пътища отпада.
Съществуват множество 
маломерни ниви, неиз-
ползвани от години. Голя-
ма част от тях са резултат 
от делене при връщане 
на имоти в реални грани-
ци. Общината възприе по-
литика на обявяване съ-
щите за продан. Първите 
търгове ще се реализират 
до края на 2010 г.

возването на учениците, 
които не са на целодневно 
обучение. На тях се нала-
га да изчакват училищния 
автобус до вечерта. 
Безработицата също е 
сред проблемите в села-
та, въпреки че населени-
ето е основно застарява-
що. Частично решение е 
включването на хората в 
различни социални про-

грами, например регио-
налната от Националния 
план за действие по зае-
тостта, както и по схема-
та „Помощ в дома”. Пред-
стои жители на селата да 
бъдат наемани и в ма-
щабния проект „Социал-
но включване на уязвими 
деца в община Стражи-
ца”. 
Като много добра прак-

тика, която се въведе 
през текущата 2012 г., 
населението по селата 
посочва мобилните еки-
пи на „Бюро по труда” – 
Горна Оряховица, които 
ежемесечно са в насе-
лените места. Екипите 
на място осъществяват 
регистрацията на без-
работните и извършват 
безплатни консултации.
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През ноември беше одо-
брен нов социален про-
ект на Община Стражица 
по Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси” под наимено-
ванието „Грижи в дома 
за независим и достоен 
живот в Община Стра-

жица”. Той е на стойност 
167 633.50 лв. и е разпи-
сан по Схема за предос-
тавяне на безвъзмездна 
финансова помощ: „По-
мощ в дома”.  По проекта 
ще се наемат 24 домашни 
санитари, които ще пома-
гат на 150 лица с трайни 

увреждания и възрастни 
хора с ограничения или 
невъзможност за само-
обслужване от Стражи-
ца и в селата Бреговица, 
Царски извор, Сушица, 
Камен, Кесарево, Асено-
во, Владислав, Балкан-
ци и др.

Шест проекта приключи Стражица
Наближава краят на го-
дината – традиционното 
време за равносметка 
на свършеното. Затова 
специално за читатели-
те на „Вестник за Общи-

на Стражица” звеното за 
проекти и програми в об-
щината разказа какви са 
извършените дейности 
през 2012 г. и какво те-
първа предстои. 

Четири нови проекта стартираха в общината, други шест се довършват
Приключени през 2012 г. проекти
По мярка 322 „Обновя-
ване и развитие на на-
селените места” от Про-
грамата за развитие на 
селските райони Общи-
на Стражица реализира 
проект „Довършване 
на храм „Св.Св. Кирил 
и Методий” в с. Бал-
канци”. 
Другият приключен през 
годината проект е „Гри-
жа за хора с уврежда-
ния и самотно живе-
ещи в Община Стра-
жица”, финансиран по 
Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси”. Той е с про-
дължителност 14 месе-
ца и е на стойност 193 
813.21 лв. По проекта 
беше предоставена ус-
лугата „домашен по-
мощник” в 17 от населе-

ните места в общината.
По Мярка 02 „Подобрява-
не на социалната инфра-
структура” от проект „Кра-
сива България” беше за-
вършен обектът „Ремонт 
на Целодневна детска 
градина с. Асеново”. 
Обща стойност на бюдже-
та на проекта е 120 000 
лв. Специален репортаж 
за официалното открива-
не на детската градина в 
с. Асеново беше публи-
куван в предишния брой 
на „Вестник за Община 
Стражица”.
По Мярка 02-01 „Социал-
ни услуги от резидентен 
тип” по „Красива” Бъл-
гария” беше завършен 
ремонтът на Център за 
социални дейности и 
услуги, гр.Стражица. 
Бюджета на проекта е 78 

770 лв. 
С 462 892 лв. Междуве-
домствената комисия за 
възстановяване и под-
помагане към Министер-
ския съвет финансира 
обекта „Укрепване на 
мост над река Лефе-
джа в село Бряговица, 
Община Стражица”.
През 2012 г. беше завър-
шен и обектът „Ремонт-
но-възстановителни 
работи на църква „Рож-
дество Богородично” 
в с. Виноград, Община 
Стражица”. Отпуснатата 
от Междуведомствена-
та комисия за възстано-
вяване и подпомагане 
към Министерския съвет 
сума е в размер на 167 
330.72 лв., а повече за 
освещаването на храма 
четете на 4 стр.

По Оперативна програма 
„Регионално развитие” 
стартира изпълнението 
на проекта „Изпълнение 
на дейности по укрепва-
не на речните брегове 
и дъно на река Голяма 
река в регулацията на 
гр. Стражица и дейности 
по укрепване на речните 
брегове и дъно на дере-
то в с. Горски Сеновец”. 
На 16 март е подписан 
договор за безвъзмезд-
на финансова помощ с 
Министерство на регио-
налното развитие и бла-
гоустройството. Проек-
тът е на стойност 1 049 
926.94 лв., пет процента 
от които (52 496.35 лв.) 
са финансовия принос 
на Община Стражица. 
Срокът на изпълнение е 
22 месеца. 
Проект за укрепване на 
десния бряг на р. Стара 
река в Кесарево на стой-
ност 990 168 лв. стар-
тира през отминаваща 
година. Предвижда се 
изграждане на подпорна 
стена с дължина 186 ме-
тра на реката, която да 
укрепи и защити откоса 
на ската от ерозионни 
процеси. Проектът е към 
Междуведомствената 

комисия за възстановя-
ване и подпомагане при 
бедствия и аварии към 
Министерски съвет.
По Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси” беше дадено 
начало на проекта „Гри-
жи в дома за независим 
и достоен живот в Общи-
на Стражица”. Той пред-
вижда предоставяне на 
услуги за лична помощ, 
за комунално-битови 
дейности и за подкрепа 
на социалното включва-
не в 16 населени места 
на Общината. Проектът 
ще е с продължителност 
15 месеца и е на стой-
ност 167 633.50 лв. 
По Мярка 321 „Основни 
услуги за населението и 
икономиката в селските 
райони” от Програмата 
за развитие на селските 
райони на 3 октомври 
беше сключен договор за 
безвъзмездна финансо-
ва помощ за реализация-
та на проекта „Защитено 
жилище” гр.Стражица. 
Предстои изграждането 
на защитено жилище за 
8 младежи с уврежда-
ния. Стойност на проек-
та 401 296.80 лв. 

Стартирани през 2012 г. 
проекти

По Мярка 321 „Основни 
услуги за населението и 
икономиката в селските 
райони” от Програмата 
за развитие на селски-
те райони в момента се 
реализира проектът „Въ-
трешна канализационна 
мрежа с пречиствател-
но съоръжение, с.Камен 
– етап І”. Проектът е на 
стойност 5 268 405.60 лв. 
Предстои стартиране на 
обществена поръчка за 
възлагане на строител-
но-монтажните работи.
На същия етап е и про-
ектът „Вътрешна кана-
лизационна мрежа, с. 
Кесарево”, реализиращ 
се по същата мярка. Не-
говата стойност е 5 759 
656.80 лв. 
Проектът „Вътрешна 
канализационна мрежа 
с пречиствателно съо-

ръжение, с.Сушица” е на 
стойност 4 572 775.20 лв. 
Предстои стартиране на 
процедури по Закона за 
обществените поръчки 
за избор на изпълнители 
на консултантски услу-
ги, строителен надзор и 
строително-монтажни ра-
боти.
По мярка 322 „Обновя-
ване и развитие на на-
селените места” от Про-
грамата за развитие на 
селските райони Общи-
на Стражица реализира 
проекта „Възстановяване 
на храм „Св.Димитър”, 
с.Бряговица. Той е на 
стойност 216 832.80 лв. и 
предстои изпълнение на 
строително-монтажни ра-
боти.
По същата мярка от ПРСР 
се извършва „Конструк-
тивно укрепване на храм 

„Св.Архангел Михаил”, с. 
Горски Сеновец. Проек-
тът е на стойност 175 832 
лв., строително ремонт-
ните дейности са към 
края си, а материал по 
темата можете да проче-
те на 4 стр. на „Вестник 
за Община Стражица”.
В ход е и проектът „Ус-
луги за социално включ-
ване на уязвими деца 
от Община Стражица”, 
финансиран с Минис-
терството на труда и со-
циалната политика. Той 
е на стойност 777 291 
лв. С изпълнението му 
ще се осигури предос-
тавянето на комплекс 
от здравни, социални и 
образователни услуги на 
деца до 7 години, както 
и работа с техните роди-
тели за формиране на 
родителски умения. 

Община Стражица кан-
дидатства с три проекта 
пред МИГ Лясковец – 
Стражица: Проект „Стро-
ително монтажни работи 
по енергийна ефектив-
ност в общинска сграда 
в кв.76 в гр.Стражица” 
– предвижда се смяна 
на дограма, саниране 
на фасадата, ремонт на 
покрива и дейности по 
противопожарна безо-
пасност. Проектът е на 
стойност 187 739.95 лв. 
Проект „Вертикална 
планировка на централ-
на част на с.Виноград 
– І Част” –  по проекта се 
предвижда рехабилити-

ция на зелените площи 
на съществуващия парк 
в централната част на 
с. Виноград и  изгражда-
не на детски площадки. 
Проектът е на стойност 
195 627.76 лв.
Проект „Да съхраним 
родното за бъдното” 
– предвижда се органи-
зиране и провеждане 
на общински фестивал 
„Фолклорна палитра”. За 
провеждането на фес-
тивала ще се закупят 
подвижна сцена, озвучи-
телна техника и народни 
носии. Стойността на 
проекта e 58 668 лв.

Проекти в процес на реализация
(стартирали преди 2012 г.)

Подадени през 2012 г. проекти
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Великотърновският 
митрополит освети църквата 
във Виноград

Обновление на ново-
ремонтираната църква 
„Рождество на Света Бо-
городица” в с. Виноград 
отслужи великотърнов-
ският митрополит Григо-
рий. Църковният ритуал 
„обновление”, маслосвет, 
водосвет и курбан бе из-
вършен в съслужение с 
енорийските свещеници 
отец Николай и отец Ди-
митрий, както и със све-
щеници от Лясковец. На 
празника присъстваха 

кметът на Община Стра-
жица инж. Детелина Бо-
рисова, зам.-кметът инж. 
Йордан Димитров, пред-
седателят на Общинския 
съвет Илиян Маринов, 
църковното настоятел-
ство и много миряни от 
селото. По случай възста-
новяването на храма на 
присъстващите бе разда-
дена курбан чорба. 
Тази година ремонтира-
ният храм навършва 130 
години от създаването 

си. Той пострада от мъл-
ния, която изгори купола 
и камбанарията. Църква-
та бе ремонтирана със 
средства от републикан-
ския бюджет, отпуснати 
от Междуведомствената 
комисия за възстановя-
ване и подпомагане към 
Министерския съвет. Су-
мата за ремонта възлиза 
на 167 330 лева. С па-
рите бе изградена нова 
камбанария с купол, бе 
подменена покривната 
конструкция, извършено 
беше вътрешно и външ-
но саниране. Ремонтните 
дейности включиха въз-
становяване на навеса за 
поклонници и вертикална 
планировка на двора. Ре-
монтът продължи около 
година и половина.
Богослуженията в обно-
вената църква храм ще 
извършва йеромонах Ди-
митрий, предстоятел на 
храма в Стражица.

На 8 ноември право-
славният храм „Св. 
Архангел Михаил” в с. 
Горски Сеновец има-
ше празник, но още по-
празнично звучат но-
вините около предсто-
ящото завършване на 
ремонта му. През април 
тази година стартира 
проектът „Конструктив-
но укрепване на храм 
„Св. Архангел Михаил” 
– с. Горски Сеновец”. 
Продължителността му 
е 30 месеца, а сумата, 

отпусната по Програма-
та за развитие на сел-
ските райони – е 175 
832 лв. Още през лятото 
покривът на храма беше 
довършен, а през есента 
беше вдигнат и куполът. 
Ден преди празника на 
светеца в църквата се 
реди теракот, а олтар-
ният камък е на мястото 
си. Остават довърши-
телни работи по проекта 
вътре в храма, които ще 
могат да се извършват и 
при зимни условия. 

Чествахме Будителите!

В Деня на народните бу-
дители ученици от СОУ 

„Ангел Каралийчев” и ПГ 
по транспорт „Васил Дру-

Ученици от Стражица отбелязаха годишнина на Асен Разцветников

мев”, учители и родители 
се събраха в спортната 
зала на града, за да се 
преклонят пред най-дос-
тойните българи – онези, 
които с делата си в раз-
личните епохи са умно-
жавали силата на българ-
ския дух и са ни завеща-
ли любов към родината. 
Тържеството се проведе 
под гордо издигнатите 
знамена на Република 
България, Европейския 
съюз, Стражица, под 
флаговете на двете учи-
лища и под светлините на 
множество запалени тър-

жествени факли. Кметът 
инж. Детелина Борисова 
поздрави колективите и 
възпитаниците на двете 
училища, а директорката 
на СОУ „Ангел Каралий-
чев” Пенка Димитрова из-
несе тържествено слово. 
Сред дошлите да отбеле-
жат светлия празник бяха 
председателят на Общин-
ския съвет Илиян Мари-
нов и зам.-кметовете инж. 
Йордан Димитров и Сте-
фан Иванов. Ученици от 
гимназията в Стражица 
пък изнесоха празнична 
програма.

В празничния ден група 
ученици от СОУ „Ангел 
Каралийчев” гостуваха 
на клуба на пенсионери-
те „Златна есен”и изне-
соха програма за хората 
от третата възраст. Сред 
тази публика не бяха ни-
как малко тези, измина-
ли целия си трудов път в 
класните стаи и в детски-
те градини. Децата също 
поднесоха цветя пред 
бюст-паметника на Ангел 
Каралийчев в едноимен-
ния парк в центъра на 
града.

Участниците в литерату-
рен клуб „Ангел Каралий-
чев”–Стражица отбеляза-
ха 115-ата годишнина от 
рождението на един от 
големите български писа-
тели Асен Разцветников. 
Участниците в литератур-
ния клуб се запознаха с 
богатата творческа био-
графия на Разцветников, 
научиха доста нови неща 

за живота и творческия 
път на поета, писателя, 
учителя, преводача, наш 
земляк и приятел на Ан-
гел Каралийчев, четоха 
и рецитираха негови сти-
хове. Някои от учениците 
опитаха дори да преведат 
на руски, английски и тур-
ски език негови творби.
Ръководителката на клу-
ба Тодорка Цонева, учи-

телка по български език и 
литература в СОУ „Ангел 
Каралийчев” от почти чет-
върт век, сподели с всич-
ки радостта си по повод 
голямото отличие, което 
получи точно на рождена-
та дата на Асен Разцвет-
ников. Тя беше в град Съ-
единение за откриването 
на новата сграда на СОУ 
„Христо Ботев” заедно 

с още седем учители от 
страната. Лично минис-
тър-председателят Бойко 
Борисов им връчи годиш-
ните награди на името на 
Константин Величков по 
повод Деня на народните 
будители за високи пости-
жения в професионална-
та дейност и за принос в 
развитието на българско-
то образование.

Реставрират църквата 
в Горни Сеновец


