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За втора поредна година в с. Козаревец, община 
Лясковец, се проведе Празникът на кокошата чор-
ба. Първа награда за най-вкусна кокоша чорба 
грабнаха представителите на читалището от стра-
жишкото с. Ново Градище. Честито!

Първи Фестивал на 
Житената питка в 
община Стражица
Община Стражица пола-
га основите на един нов 
празник в Област Велико 
Търново – Фестивал на 
Житената питка. Събити-
ето ще протече под мото-
то „Никой не е по-голям 
от хляба”. Денят за про-
веждането на събитие-
то не е избран случайно 
– на 16 октомври се от-
белязва Международният 
ден на хляба. На същата 
дата на централния град-
ски площад на Стражица 
ще бъдат представени 
традиционни български 
хлебни изделия – питки, 

краваи, баници, козуначе-
ни изделия и много други 
хлебни продукти. В тази 
връзка за участие са по-
канени всички желаещи, 
които с майсторството си 
в приготвянето на хляб 
ще могат да направят 
всички жители и гости на 
Стражица съпричастни 
със силата на традицион-
ната българска храна. 
Всеки участник може 
предварително да пригот-
ви или да демонстрира на 
място производството на 
своето изделие. Едно от 
изискванията към учас-

тниците е да аранжират 
своите щандове по начин, 
който пресъздава автен-
тичен и битов български 
дух. Аранжировката може 
да пресъздава народен 
народен обичай или мес-
тен празник, в който участ-
ва питката като символ. 
Щандовете се осигуряват 
от Община Стражица. За 
фирмите в леката про-
мишленост технологич-
ния процес може да бъде 
представен чрез подходя-
щи презентации, като те 
могат да изберат и вклю-
чат към аранжировката 

на щандовете си и битова 
орнаментика. Техните из-
делия обаче не участват 
в конкурсната програма.
Изложението ще запо-
чне от 10.30 часа на 16 

октомври затова всички 
участници следва да под-
готвят своите щандове до 
10:00 часа на същия ден.

Продължава на стр. 3

Укрепват рекатата в Кесарево
Започва реализацията 
на проекта „Укрепване 
на десния бряг на река 
Стара река в с. Кесарево, 
Община Стражица”. След 
проведена процедура по 
Закона за обществените 
поръчки е избран изпъл-
нител на обекта – вели-

котърновската фирма „ВТ 
Инженеринг”. Стойността 
на предвидените строи-
телно-монтажни работи 
е в размер на 887 389,25 
лв. Финансирането е оси-
гурено от Междуведом-
ствената комисия за въз-
становяване и подпомага-

не при бедствия и аварии 
към Министерски съвет. 
Предвижда се изграж-
дане на подпорна стена 
с дължина 186 метра на 
реката, която да укрепи 
и защити откоса на ска-
та от ерозионни процеси. 
Изпълнението на проекта 
предвижда строителните 
работи по изграждането 

на подпорната стена, ук-
репване устоите на моста 
и съпътстващи дейности. 
В този участък реката ще 
бъде почистена от наноси 
и тиня, ще бъдат изсече-
ни дървета и захрастява-
не, след което допълни-
телно ще се извършат за-
лесителни мероприятия. 
Стара река в Кесарево не 

веднъж е създавала про-
блеми на населението на 
селото. При последното й 
излизане от коритото бяха 
наводнени много къщи и 
дворове. Целта на проек-
та е да се избегнат подоб-
ни кризисни ситуации и да 
се повиши качеството на 
живот в едно от големите 
стражишки села.

Стражица спечели 
проект за защитено 
жилище за младежи

С много усмивки започна новата учебна година във 
всички училища в Община Стражица. За търже-
ствата на 17 септември четете на 4 страница.

Проект за защитено жи-
лище на община Стра-
жица бе одобрен от Екс-
пертната комисия за 
осигуряване на прозрач-
ност в Държавен фонд 
„Земеделие”. Проектът 
е разписан по мярка 321 
„Основни услуги за насе-
лението и икономиката в 
селските райони” и е на 
стойност 343 254,74 лева. 
Финансирането е 100% 
от фонда по Програмата 

за развитие на селските 
райони. Проектът пред-
вижда изграждане на за-
щитено жилище за осем 
потребители – младежи 
с увреждания. За целта 
е избран вторият етаж на 
панелна сграда, която е 
в груб строеж, без водо-
провод, канализация и 
ел. инсталация. На обек-
та ще бъдат направени 
замазки и мазилка, пред-

стои да се монтира и до-
грама. Проектът предвиж-
да строително-монтажни 
работи за довършване на 
сградата, обзавеждане и 
оборудване, както и заку-
пуване на специализира-
но транспортно средство 
за нуждите на защитено-
то жилище. Подборът на 
потребителите ще се из-
вършва от дирекция „Со-
циално подпомагане”. 
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В Община Стражица раздадоха помощи от ЕС
1600 социално слаби жи-
тели на Община Стражи-
ца получиха пакети храни-
телна помощ по програма 
„Благотворителност” на 
Европейския съюз. Паке-
тите със стоки от първа 
необходимост започнаха 
да се раздават по график 
в населените места на 
общината на 13 септем-
ври. Един пакет съдържа 
5 кг брашно, по един ки-
лограм фасул, захар, ма-

карони, спагети, бискви-
ти, вафли и нишесте. 
Програмата се реализира 
съвместно с Българския 
червен кръст и традици-
онно със средствата от 
нея се подпомагат соци-
ално слаби семейства у 
нас, като през тази година 
те наброяват над 300 хил. 
души. От Брюксел са от-
пуснали за нашите соци-
ално слаби семейства 40 

До 14 септември в общинската дирекция „Со-
циално подпомагане” са получени 1555 молби 
за енергийни помощи. От тях 475 молби са за 
финансова помощ за твърдо гориво, 1058 са 
за твърдо гориво в натура и 22 молби са за 
енергийни помощи. Подпомагането от стра-
на на държавата на правоимащ е в размер на 
328,60 лв. за отоплителния сезон. До 31 ок-
томври молбите ще се обработват, като граж-
даните ще получат заповеди за одобрение 
или отказ. 

млн. лв. Програма „Бла-
готворителност” се реа-
лизира за четвърта по-
редна година и през 2012 
г. за 20-те страни членки, 
участващи в нея, са пред-
видени 480 млн. евро. 
Програмата се финанси-
ра изцяло с европейски 
средства, а нейната цел 
е да се подпомогнат най-
уязвимите хора в обще-
ството.

Представяме Ви: Пенсионерски 
клуб „Златна есен”-Стражица
Поканихме г-жа Иванич-
ка Петрова, председател 
на Пенсионерски клуб 
„Златна есен”-Стражица, 
да разкаже специално за 
читателите на „Вестник 
за Община Стражица” за 
предизвикателствата и 
постиженията на един от 
най-дейните пенсионер-
ски клубове в общината.

Визитка
Родена съм в Стражица 
на 21 ноември 1935 г., къ-
дето завърших средното 
си образование. След 
това поех по учител-
ския път, завършвайки 
института в гр. Плевен. 
Първото ми назначение 
беше в Разградско, къде-
то срещнах съпруга си – 
офицерът от Българска-
та армия Петър Иванов. 
След това преподавах 
в Първомай, Сливен, а 
последните 15 години от 
учителската си кариера 
бях в София, където се 
пенсионирах. Гордея се 
с 57 години отдаденост 
на обществена дейност, 
от които последните 11 
години в Стражица като 
председател на мест-
ния пенсионерски клуб. 
Поех председателството 
на ПК „Златна есен” на 
а 1 февруари 2001 г. от 
Пеню Стоянов. 

Г-жа Иваничка Петрова разго-
варя с вицепремиера г-н Цве-
тан Цветанов на празника на 
Стражица.

Пенсионерски клуб „Злат-
на есен”-Стражица е съз-
даден на 11 април 1977 г., 
като най-голяма заслуга 
за учредяването му имат 
Иван Друмев, Христо Ма-
ринов, Йовка Друмева, 
Гинка Венкова и много 
други. 
За съжаление през 90-те 
години клубът прекъс-
ва съществуването си 
за кратко. Г-жа Петро-
ва се прибира в родната 
Стражица през 1991 г. и 
малко по-късно решава 
да организира жените от 
града в клуб, където да 
споделят радостите и тъ-
гите си. Новото начало 
е поставено от 35 жени, 
но бързо бройката им се 
увеличава. Причината е 
ясна: в „Златна есен” те 
чувстват уют и спокой-
ствие, другарско рамо, на 
което да се опрат. „Няма 
фактори, които да вредят, 
нито лоши отношения по-
между ни”, допълва г-жа 
Петрова. 
Към настоящия момент 
в пенсионерския клуб в 
Стражица членуват 70 
души – 67 жени и трима 
мъже. Сбирките се про-
веждат във вторник след 
традиционния за града 
пазар и в четвъртък от 
13:30 часа. На тях се четат 
интересни статии от вест-
ници като „Пенсионер”, 

„Трета възраст”, „Над 55” 
и „Втора младост”. Честа 
практика е провеждането 
на здравни беседи. Не се 
пропускат националните 
и религиозните празници, 
които членовете на клу-
ба отбелязват с желание. 
След всяка сбирка двете 
певчески групи към „Злат-
на есен” провеждат своите 
репетиции. Те са познати 
на аудиторията в общи-
ната, а и извън пределите 
й, с майсторството си в 
изпълнението на народ-
ни и стари градски пес-
ни.  В групите членуват 
22 жени, а общият им ре-
пертоар наброява над 65 
песни. Последната им из-
ява в Стражица беше по 
повод празника на града 

в средата на август. Тога-
ва „Златна есен” участвае 
в базара за традиционни 
стоки „Който го може, си 
го може”. На щанда свои 
изделия представиха 
всички желаещи членове 
на клуба. Асортиментът 
от изцяло ръчно произ-
ведени стоки включваше 
плетива като терлици и 
покривки, храни и напит-
ки. Освен с продажбата 
на свои продукти, клубът 
изнесе и битова демон-
страция – две жени, об-
лечени в народни носии, 
показваха умения в пле-
тенето. 
Двете певчески форма-
ции на Пенсионерски 
клуб „Златна есен” се гот-
вят сериозно и до момен-

та са взимали участия 
във всички окръжни музи-
кални фестивали – в Пол-
ски Тръмбеж, Лясковец, 
Елена, Дряново. От г-жа 
Петрова научаваме още, 
че съществува традиция 
на Еньовден да се про-
веждаме общински музи-
кален фестивал. Първият 
се сътои на екопътеката 
Казълдере-Железарци, а 
последният – в Лятното 
кино. В него освен пев-
чески трупи от общината 
участват и гости от По-
пово, Долна Оряховица, 
Джулюница, Козаревец и 
Балканци. „Златна есен” 
се гордее с 35 грамоти и 
5 плакета, получени като 
доказателство за таланта 
и сериозната подготовка 

на различни фестивали. 
Клубът обаче не се огра-
ничава в дейностите си, 
а дава път на нови разно-
образни изяви. Към него 
функционира самодейна 
театрална трупа, която 
се изявява на тържества. 
През лятото е създадено 
и певческо трио за руски 
народни песни, чиито из-
яви тепърва предстоят. В 
процес на организиране е 
и физкултурна група. 
„Винаги сме получавали 
голяма помощ от Общи-
на Стражица в лицето на 
кметовете и председате-
лите на Общинския съ-
вет”, с радост отбелязва 
г-жа Иваничка Петрова, 
която допълва, че и спон-
сори се намират за реа-
лизирането на идеите на 
членовете на сдтражиш-
кия пенсионерски клуб. 
ПК „Златна есен” се ръ-
ководи от Клубен съвет, 
който включва петима 
души, в това число пред-
седател и касиер. Всич-
ки решения се взимат на 
заседания и се вписват 
в специална протоколна 
книга. Поддържа се ле-
тописна книга, където се 
отразяват най-важните 
мероприятия. Снимков 
материал от различните 
тържества и фестивали, 
в които дейците на клуба 
участват, се подрежда в 
специален албум. Връз-
ката на пенсионерския 
клуб със сходни органи-
зации от други населени 
места е много добра. В 
историята на „Златна пе-
сен” са записани полезни 
и приятни срещи с клубо-
вете от Шумен, Попово, 
Горна Оряховица, Долна

Продължава на стр. 3
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Оряховица, Сушица, Цар-
ски извор, Кесарево, Сла-
вяново. 
Преди години на терито-
рията на Община Стражи-
ца функционират само че-
тири пенсионерски клуба, 
сега те са 12. Най-много-
числен е този в Кесарево, 
който наброява 100 души. 
Следва го стражишкият 
„Златна есен” със 70 чле-
нове, организацията от 60 
души в Лозен, Бряговица 
и Сушица с по 50 чле-
нове. Най-малък, но не-
изменно важен за мест-
ната общност, е клубът в 
Ново Градище с неговите 
25 дейци. От скоро общи-
ната може да се похвали 
с нов пенсионерски клуб 
– този в Балканци, който 
беше официално открит 
през август. 
Планове за бъдещето

Представяне на групата за стари 
градски песни към ПК „Златна есен” 
на празника на Стражица. 

„Планираме посещение в 
село Казашко и среща с 
местната група за руски 
народни песни”, съобща-
ва специално за „Вестник 
за Община Стражица” 
г-жа Иваничка Петрова. 
Тази среща ще е много 
полезна за наскоро сфор-
мираното трио за руски 
народни песни към пенси-
онерския клуб в града. На 
10 октомври в Кесарево 
предстои турнир-състеза-
ние по шах, карти, стихове 
и песни под мотото „Ние с 
побелелите коси можем и 
знаем”. До края на годи-
ната пък ще бъдат отбе-
лязани все хубави праз-
ници – на християнското 
семейство, Никулден, 
Коледа, Нова година, и, 
разбира се, рождени дни 
на членовете на „Злат-
на есен”, които с голяма 
радост се отбелязват от 
всички в клуба. 

Първи Фестивал на Житената 
питка в Стражица
Продължава от стр.1
Фестивалът има конкур-
сен характер, а журито 
ще бъде съставено от 
експерти в областта на 
хранително-вкусовата 
промишленост. Оценките 
на изложената продукция 
ще се дават напълно ано-
нимно. Предвидени са на-
гради за всички участни-
ци, като производителят 
на най-голямата питка 
ще получи 15 килограма 
брашно. 
Документи за участие в 

конкурса от пър-
вия Фестивал на 
Житената питка 
се приемат до 12 
октомври в Ин-
формационния 
център на Общи-
на Стражица. 
Първият Фести-
вал на Житената 
питка се провеж-
да под егидата на 
кмета на Община 
Стражица инж. 
Детелина Бори-
сова.

Рецепта за 
традиционен хляб

Това е хлябът, който хора-
та са яли, когато още не е 
имало магазини, от които 
да се купуват дори мая и 
брашно. Вкусът му е леко 
кисел, тъй като специал-
но за тази рецепта маята 
се приготвя в домашни 
условия. Освен че при-
дава различен вкус, с нея 
тестото втасва по-бавно, 
но пък така приготвен, 
хлябът е гарантирано 
здравословен.
Маята: В стъклен или 
пластмасов съд с не твър-

де плътен капак се слагат 
чаша вода и чаша браш-
но, които се разбъркват. 
Важно е бъркалката, ко-
ято се използва, да не е 
ментална. На всеки 24 
часа половината от съ-
държанието се изхвърля 
и се добавят по поло-
вин чаша ново брашно и 
хладка вода. На третия 
ден моята е готова.
Хлябът: Рецептата е 
проста и включва 1 чаша 
от закваската, 2 чаши 
брашно и половин до 

цяла чаша хладка вода 
според вида брашно, тъй 
като някои видове пое-
мат повече вода от други. 
Не бива да се пропускат 
щипка сол, едва-две лъ-
жици зехтин или олио и 
по желание ленено семе, 
овесени ядки, тиквени 
или слънчогледови ядки. 
Получената смес се меси 
10-15 минути, докато тес-
тото стане еластично. 
Втасването продължава 
3-4 часа, през които уд-
воява обема си. Следва 
ново замесване закратко 
и след като тестото се по-
стави в намазнената тава 
за печене, се оставя за 
нови час-два, за да се на-
дигне. След това се пъха 
във фурната, която се 
включва на 175 градуса. 
След достигане на тази 
температура, фурната се 
усилва още малко. Общо-
то печене е 40-50 минути. 
Да ви е сладко!

ПРОГРАМА 
Първи фестивал на Житената питка

Стражица 2012
16 октомври 2012 г.

Централен градски площад, Стражица

10.30 часа
Откриване на Първи фестивал на Житената пи-
тка
10.45 часа
Освещаване на Житената питка – символ на фес-
тивала
Празничен водосвет
11.00 часа
Представяне на участниците и журито в конкурса 
за най-добре приготвена  питка
11.30 часа
Художествена програма на местни състави и из-
пълнители
12.30 часа
Награждаване на участниците в конкурса
13.00 часа
Дискусионен форум на тема „Зърнопроизводство, 
мелничарство и хлебопроизводство”

„Златна есен”-Стражица

?
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Училищата в Община Стражица са готови за учебната година
154 първокласници прекрачиха училищния праг
Училищата на територи-
ята на Община Стражица 
имат готовност да предос-
тавят нужните условия на 
децата през започналата 
на 17 септември учебна 
година, съобщи Дилян 
Братованов, директор на 
дирекция „Хуманитарни 
дейности” в общината. 
Всичките седем учебни 
заведения в града и в се-
лата Сушица, Царски из-
вор, Асеново, Виноград, 
Кесарево и Камен са с 
материална база в добро 
състояние и са с осигуре-
ни задължителна учебна 
документация, учебници 
и учебни помагала. 
Единствено в СОУ „Кли-
мент Охридски” в с. Ка-
мен, където през новата 
2012/2013 г. се сливат 
основното училище със 
селскостопанския техни-
кум, предстоят строител-

но-ремонтни дейности и 
саниране на едната сгра-
да, но учебният процес 
там няма да бъде възпре-
пятстван, уверяват от об-
щината.  
Училищата са обезпече-
ни и с гориво – нафта и 
дърва за отоплителния 
сезон. Осигурена е и без-

154 първокласници прекрачиха училищния праг 
тази година в Община Стражица. През огромна 
декоративна шестица, направена от зеленина и 
цветя, преминаха 76 първокласника от СОУ „Ангел 
Каралийчев” в Стражица. Отличната оценка беше 
монтирана на прага на училището и през нея прага 
прекрачиха и класните ръкодители на първолаци-
те. Гости на откриването на учебната година бяха 
кметът на Община Стражица инж. Детелина Бори-
сова и председателят на Общинския съвет Илиян 
Маринов. Инж. Борисова пожела „на добър час” на 
всички ученици и техните учители и подари на все-
ки първокласник книжка с детски приказки на бъл-
гарски автори с лично пожелание. Общината изне-
нада класните ръководители на първокласниците с 
луксозния двуезичен сборник с приказките на Ангел 
Каралийчев, който излезе от печат тази година и е 
посветен на 110 години от рождението на писате-
ля. Зам.-кметът на общината Стефан Иванов бе на 
тържеството в основното училище в с. Виноград, а 
колегата му инж. Йордан Димитров – на празника в 
с. Кесарево. 
Тази година в общината има записани 1370 учени-
ка, които ще учат в 59 паралелки, покриващи нор-
матива, както и в 11 маломарени и 4 слети пара-
лелки.

опасността на учениците 
съгласно противопожар-
ните и аварийни изисква-
ния, както и чрез видео-
наблюдение. Навсякъде е 
подсигурено храненето в 
училищата, като са склю-
чени договори с фирми-
доставчици.

Дядо Сава от Благоево на 100 години
Вицепрезидентът Маргарита Попова лично 
поздрави най-възрастния жител на общината
Вицепрезидентът на Ре-
публика България Мар-
гарита Попова честити в 
личен телефонен разго-
вор стотния рожден ден 
на дядо Сава Грешев от 
стражишкото село Благо-
ево, който той отбеляза 
на 3 септември. „ Да си 
жив и здрав още много го-
дини, за да се радваш де-
цата и внуците си и те да 
вземат мъдрост от теб”, 
се обърна към юбиляря 
г-жа Попова. Столетни-
кът се развълнува мно-
го и благодари от сърце 
за вниманието от нейна 
страна и за пожеланията 
й за юбилея. 

На празника дядо Сава 
посрещна на обед в дома 
си кмета на Община Стра-
жица инж. Детелина Бори-
сова, нейните заместници 
инж. Йордан Димитров и 
Стефан Иванов, както и 
кмета на с. Благоево Иван 
Иванов. Кметицата връчи 
голяма торта на юбиляря, 
а кметът на селото – ико-
на на Св. Богородица. 
Освен от общината, дядо 
Сава получи поздравите-
лен адрес и от областния 
управител проф. Пен-
чо Пенчев. В дома му за 
празника се бяха събра-
ли неговите дъщеря и 
син, шестимата му внуци 

и правнучката. Приятели 
и съседи от сутринта чес-
титяха на столетника. 
Най-възрастният жител 
на Стражишко е роден в 
с. Благоево и целият му 
живот е преминал в село-
то. Още от малък остава 
сирак, тъй като баща за-
гива при трудова злопо-
лука в мина в САЩ, къде-
то емигрира. Дълги годи-
ни дядо Сава е работил 
в земеделската коопера-
ция като бригадир и като 
заместник-председател 
на кооперацията, както и 
в някогашната керамич-
на фабрика в Благоево. 
В периода 1959- 1963 г. 
е бил и кмет на селото. 
Днес дядо Сава си при-

помни как в 
началото на 
60-те години 
е бил коман-
дирован от 
керамична -
та фабрика 
по задачи в 
Бургас и из-
минал пътя 
от Благоево 
до морето на 

велосипед за 2 дни. Той 
се похвали, че още пий-
ва ракийка, а до минала-
та година пиел по едно 
кафе на ден с цигарка. 
Бил запален риболовец 

и до скоро ходел за риба, 
като редовно си плащал 
и рибарския билет. На из-
проводяк столетникът по-
жела на гостите си да са 
здрави и дълголетни. 

„Службогонци” се игра на 
сцената на Лятното кино
По случай Деня на бъл-
гарската независимост 
22 септември Община 
Стражица покани на от-
критата сцена на Лятното 
кино в града Музикално-
драматичен театър „Кон-
стантин Кисимов”-Велико 

Търново. Трупата на те-
атъра представи една от 
хитовите си постановки – 
мюзикълът от Парашкев 
Хаджиев „Службогонци”, 
създаден по едноименна-
та комедия на Патриарха 
на българската литерату-

ра Иван Вазов. Всички жи-
тели и гости на Стражица 
имаха възможност да се 
насладят на блестящото 
изпълнение на област-
ния театър, който всички 
с нетърпение ще очакват 
отново в града.


