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Да покажем съпричаст-
ност и да окажем помощ на 
пострадалите от наводненията 
в Южна България хора, при-
зовава непосредствено след 
бедствието кметът на община-
та инж. Детелина Борисова. В 
обръщението до гражданите, 
което беше поставено на об-
ществените сгради в града, се 
казва „В Община Стражица в 
първите дни след бедствието 

Стражица помага на 
засегнатите от наводненията

е създадена организация от 
общинската администрация, 
Дирекция „Социално подпо-
магане” и активистите на Бъл-
гарски червен кръст (БЧК), 
която предвижда дарения на 
хранителни продукти само от 
фирми. Те ще се предоставят 
в складовете на Областната 
дирекция по безопасност на 
храните в Хасково със съот-
ветните документи за годност. 

Гражданите, които желаят да 
предоставят дрехи, следва да 
подбират топли дрехи за сезо-
на и одеала. Могат да ги пре-
дадат в най-близката дирек-
ция „Социално подпомагане” 
– Стражица. За приемане на 
дарения в селата организаци-
ята се създава от кметовете и 
кметските наместници”. 
Още по темата – на 2 стра-
ница.

Даренията на парични средства могат да станат по 
сметка, открита от БЧК. Банковата сметка е:

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
IBAN: BG 64 UNCR 7630 1078 6609 13

BIC: UNCRBGSF
БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

(За пострадалите от наводненията в община 
Харманли)
Дарение можете да направите и онлайн на интернет 
страницата на организацията www.redcross.bg.

Картинната галерия в 
центъра на Стражица е един-
ствената сграда, оцеляла и 
до днес след разрушителното 
земетресение от 1986 г. По-
стройката обаче е оставена 
да се руши и през изминалия 
четвърт век не е направено 
нищо за възстановяването й. 

Ще възстановяват 
картинната галерия

Стъкленият покрив на сграда-
та е съборен, дъждът и снегът 
валят директно в помещения-
та, а там, където някога са се 
излагали картинни шедьоври, 
днес има малка горичка от 
брези. Стените са напукани и 
само късметът ги е опазил да 
не се срутят. А в непосред-

ствена близост са жилищни 
сгради, гимназия, всекидневно 
покрай галерията преминават 
възрастни хора и деца. Пора-
ди всички тези причини, а и за-
щото от години Стражица няма 
сграда, в която да се развива 
културен живот, кметът инж. 
Детелина Борисова си е поста-
вила за цел да превърне руша-
щата се галерия в такъв култу-
рен център. Тя ще се срещне с 
министъра на културата Вежди 
Рашидов, за да разбере дали 
може да разчита на помощ от 
държавата. След това ще бъде 
разработен цялостен проект за 
ремонт и конструктивно укреп-
ване на сградата. Ще се търси 
финансиране и по европрогра-
ми.
Подробности по темата – на 
2 страница. 

Общинският съвет прие 
Управленската програма на 
Община Стражица за мандат 
2011-2015 г. Тя е разработе-
на на базата на регионални и 
национални стратегии за раз-
витие. Действието й съвпада 
с 4-годишния мандат на насто-
ящата общинска управа, но е и 
част от дългосрочния Общин-
ски план за развитие. По този 
начин Управленската програма 
отчита не само текущите про-
блеми и нужди на общината и 
населението й, но и дългосроч-
ните цели. 

Основната цел, записана 
в Управленската програма, е 
„Подобряване качеството на 
живот на хората, запазване на 
природното и културното на-
следство и достигане на евро-
пейските параметри на жизне-
на среда”. 

Сред приоритетните цели 
на Управленската програма 
са:
• Развитие и модернизация 
на транспортната, инженерно-
техническата, социалната и 
културна инфраструктура на 
общината; 
• Постигане на по-висок стан-
дарт на обществената среда; 
• Целесъобразно и прозрачно 

Приеха  
Управленската  
програма  
на Община  
Стражица

финансиране на общинските 
проекти; 
• Благоустрояване на насе-
лените места на общината;
• Интеграцията на лица и гру-
пи в неравностойно социално 
положение; 
• Превръщането на Стражи-
ца в динамично развиваща се 
община, съчетаваща устойчи-
вото развитие на икономиката 
и туризма;
• Образованието достъпно и 
с високо качество; 
• Повече грижа за здравето 
приоритет на общинската со-
циална политика; 
• Подпомагане развитието 
на спорта и младежките дей-
ности;
• Опазване на природното и 
културно-историческото на-
следство; 
• Подобряване и усъвър-
шенстване на системата за 
услуги на гражданите и бизне-
са; 
• Подобряване на админи-
стративното обслужване.

Още за приетата Управлен-
ска програма – на 3 страни-
ца.На 25 и 26 февруари в Камен и Сушица се проведе ритуалът Мъжка сватба. Подробности за него 

четете на 4 страница.

Бюджетът 
на община-
та е 9.7 млн. 
лв.
Четете още на 2 страница.
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Общинският съвет прие 
бюджета на Община Стражица 
на свое заседание на 17 фев-
руари. „Дебатите и споровете 
приключиха в комисиите и в 
залата колегите бяха конструк-
тивни”, коментира председате-
лят на съвета Илиян Маринов. 

През 2012 г. общинският 
бюджет е в размер 9 711 513 
лв. или с близо 150 хил. лв. 
повече от миналогодишния. 
Размерът на републиканска-
та субсидия е 5 322 709 лв., 
а заложените постъпления от 
общински данъци и такси, от 
разпореждане с общинска соб-
ственост, от такси за детските 

Приеха бюджета на общината
Стражица разполага с 9.7 млн. лв. за годината

градини и ясли и др. възлизат 
на 2 584 591 лв. 517 000 лв. са 
планираните постъпления от 
имуществени данъци, като от 
данък сгради се очаква в об-
щинската хазна да влязат око-
ло 150 000 лв. и още толкова 
от автоданъците. Близо 770 
000 лв. се очаква да постъпят 
от наеми на общински имоти и 
наеми на земи, както и от про-
дажба на услуги. Около 60 000 
лв. са заложени от таксите за 
ползване на детски градини, 
10 000 лв. – от ползване на 
детски ясли на територията на 
общината, 45 000 лв. – от полз-
ване на домашен социален 

патронаж. От републиканската 
субсидия средствата за капи-
талови разходи възлизат на 2 
792 000 лв. За зимно почиства-
не и поддържане са заделени 
68 800 лв. 

В проекта за инвестицион-
на програма на общината, коя-
то е в размер на 878 518 лв., 
основен приоритет тази година 
е инфраструктурата. За нея 
са заделени 187 500 лв. Като 
предложения в програмата 
влизат още: ремонт на гробищ-
ния парк в града, за който са 
предвидени близо 60 000 лв., 
проектиране на 7 детски пло-
щадки за 12 600 лв., проекти-

ране на Защитено жилище за 
младежи, изграждане на ото-
плителна инсталация в селата 
Виноград и Камен, ремонт на 
мост в с. Балканци, ремонт на 

пътя в с. Кавлак по главен път 
София-Варна. 21 000 лв. са 
заложени за ремонт на покри-
ва на хотела в село Камен.

Всички кметове на населени места в Община 
Стражица да подготвят предложенията си за капитало-
ви разходи за 2012 г. За това е настояла кметът инж. 
Детелина Борисова на редовната им оперативка. Два 
пъти в месеца всички кметове и кметски наместници 
се събират в общинския център за уточняване на теку-
щи задачи и отчет на свършеното. През февруари те са 
обучени и как да правят нотариални заверки, понеже 
имат подобни правомощия.

От 1 страница.
Във връзка с наводнени-

ята в Южна България кметът 
инж. Детелина Борисова се 
обърна с призив за съпричаст-
ност и към местния бизнес. 
Кметската администрация по-
стави в сградата на община-
та и дарителска кутия, където 
служители и граждани да съ-

Язовирите в общината са безопасни
Стражица помага на засегнатите от наводненията

бират средства. 
На територията на Об-

щина Стражица има 30 язо-
вира, които инж. Борисова 
и сформираната с нейна за-
повед тричленна комисия 
огледаха лично. „Язовирите, 
които са на наша територия, 
не представляват заплаха”, 
категорична е инж. Борисо-

ва, която е хидроинженер. Във 
връзка със състоянието на во-
доемите на територията на об-
щината на посещение в Стра-
жица беше областният упра-
вител доц. Пенчо Пенчев. Той 
се срещна с инж. Борисова и 
зам.-кмета инж. Йордан Дими-
тров, които го информираха, че 
на 19 февруари на язовирите 

ОБЯВА
На 12-и март започва регистрацията на футбол-

ните отбори, които ще участват в общинския турнир 
„Купата на кмета”. Регистрацията ще продължи до 30-
и март и ще се извършва в Информационния център 
на Община Стражица от Диана Иванова. Изискванията 
към отборите са да включват осем играчи от 14 до 50-
годишна възраст, като максимум трима души от отбор 
могат да са картотекирани. Всички участници трябва да 
са жители на Община Стражица. Турнирът за „Купата 
на кмета” ще се проведе на 1-ви април.

До края на февруари всич-
ки кметове на населените мес-
та в Община Стражица трябва 
да са направили заявка за ку-
пуване на храсторези. За това 
те се договориха на първата си 
съвместна оперативка с кмета 
на общината инж. Детелина 
Борисова. Целта на покупката 
е да се реши проблемът с раз-
чистването на пътищата меж-
ду селата. 

На заседанието на кмето-
вете е направен отчет за зим-
ната ситуация и проблемите 
със снегопочистването в на-

Осигуряват  
храсторези за  
селата

селените места. Навсякъде в 
селата кметовете и кметските 
наместници са сключили дого-
вори с местните кооперации и 
арендатори, които имат необ-
ходимата техника за разчист-
ване на пътищата.

Планира се оперативки-
те на инж. Борисова с кмето-
вете на селата в общината да 
се провеждат поне два пъти в 
месеца. Според първоначал-
ния график, заседанията ще са 
всеки първи и трети вторник на 
месеца.

„Кандашка чешма” край Горски 
Сеновец и „Бекчия 21” край Ке-
сарево са извършени изкопни 
работи за уширяване и пости-
гане на по-голяма дълбочина 
на преливниците. Инж. Бори-
сова съобщи още, че яз. „Звъ-
ничето” край Мирово е пълен 
на 95%. Микроязовирът обаче 
е с много малка вместимост, 

през преливника по естествен 
път водата се отича в дере и 
не създава опасност, тъй като 
отокът е малък и граничи със 
земеделски земи. Заедно със 
зам.-кмета Димитров и служи-
тел на общината, отговарящ 
за превенцията при бедствия, 
доц. Пенчев посети на място 
язовир „Звъничето”. 

От 1 страница.
„На младите хора им 

липсват възможности за раз-
влечение. Ние сигурно сме 
единственото населено място 
без читалище със зала. Няма и 
кино, тъй като сградата е затво-
рена от санитарните служби и 
пожарната от години. Няма те-
атър или подходяща зала за 
постановки. Концерти могат да 
се провеждат само през лятото 
в лятното кино” – това комен-
тира инж. Борисова по повод 
необходимостта от възстано-
вяването на картинната гале-
рия и още: „Като начало дори 
само 2-3 зали да започнат да 
функционират, би било чудес-
но. Стражица е родното място 

Ще възстановяват  
картинната галерия

на Ангел Каралийчев, а негови 
произведения са издавани в 
над 50 страни. Искам в обно-
вената картинна галерия да 
има отредено специално мяс-
то за писателя, където да има 
и восъчни фигури на неговите 
приказни герои. Там искаме да 
обособим място за кафе–теа-
тър, галерия, музей, кино”. За 
възстановяването на сградата 
има само един готов проект, 
който е от 1990 г. и се нуждае 
от сериозна преработка. Спо-
ред изчисления от 2008 г. за 
цялостната й реконструкция 
ще трябват 5.5 млн. лв.

При построяването й през 
1973 г. картинната галерия на 
Стражица е петата по големи-

на на Балканския полуостров. 
Тя е единствената в България 
със стъклен покрив, за да бъ-
дат показвани експонатите при 
възможно най-добро осветле-
ние – естественото. Фондът 
й разполага с 546 живописни 
творби, 93 скулптури, 240 гра-
фики, 28 творби от приложния 
раздел. Сред особено ценните 
експонати са картини на Илия 
Петров, Никола Манов, Вла-
димир Димитров–Майстора, 
Димитър Казаков–Нерон, Йоан 
Левиев, Михалис Гарудис, Ва-
сил Стоилов, Енчо Пиронков, 
Катя Гецова. Гравюра на св. 
Георги от XIX в., изпълнена по 
иконографските канони, е най-
старата творба. 

Стражица може да се сдобие с  
културен център

Обучават кметовете за управление на кризи
Кметовете на десетте общини във Великотърновска област ще преминат обучение, 

свързано с управление на кризи. То ще се води от висши офицери от Националния военен 
университет „Васил Левски” и е по инициатива на областния управител доц. Пенчо Пенчев. 
Провеждането на обучението вече е договорено с ректора на НВУ ген. Цветан Харизанов. 
Целта на обучението е осигуряване на превенция във връзка с контрола над водоемите, 
предстоящото снеготопене и ранното оповестяване на населението.
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Започват процедури по 
разширяване на гробищните 
паркове в Стражица и села-
та Царски извор, Бряговица 
и Владислав. Това съобщи 
кметът на Община Стражи-
ца инж. Детелина Борисова 
при отчитането на първите 
100 дни от кметския й ман-
дат. В инвестиционната про-
грама за 2012 г. са заложени 
средства за ремонт на моста 
в Балканци, за отоплителна 
инсталация във Виноград и 
Камен, ремонт на покрив в 
Кавлак, изграждане на чеш-
ма в Благоево. Освен това 
са заделени пари за укреп-
ване на моста и ремонтни 
дейности в Бряговица. Ре-
монти са предвидени и във 
Виноград. От отчета става 
ясно още, че е запазена ни-
ската ставка на такса смет. 
Както съобщихме в първия 
брой на „Вестник за Община 
Стражица”, необитаемите 
имоти пък се освобождават 
от този налог.

Медицинският център 
в Стражица е вече отоплен, 
а от 1 март ще бъде назна-
чено техническо лице, което 
ще поддържа инсталаци-
ята. Тепърва ще се търси 
решение на проблема с 
липсата на функциониращ 

Инж. Борисова отчете 100 дни кметуване

санитарно-хигиенен възел в 
Спешна медицинска помощ. 
Инж. Борисова отчете още, 
че проектите за изграждане 
на канализация и пречиства-
телни съоръжения в най-го-
лемите села Камен, Кесаре-
во и Сушица са на етап избор 
на проектант. Те ще се фи-
нансират по Програмата за 
развитие на селските райони. 
Вече е избран изпълнител на 
проекта за стенописване на 
църквата в Балкаци, който 
е на стойност 56 000 лв. Ук-
репването на храм „Св. Арх. 
Михаил” в Горски Сеновец е 
на фаза строителен надзор. 
Процедура по възлагане на 
строително-ремонтни работи 
върви и за възстановяване 
на опожарената църква във 
Виноград. 

По отношение на со-
циалните услуги в Община 
Стражица е в ход проект, 
който ще обхване 3600 деца 
до 7-годишна възраст и тех-
ните родители. В момента се 
изграждат кабинетите, които 
ще предлагат 11 социални и 
образователни услуги, като 
финансирането е от Светов-
ната банка. Инж. Борисова 
припомни, че проектът ще 
обхване уязвими групи не 

само от Стражица, но и от 
Асеново, Благоево, Бряго-
вица, Виноград, Владислав, 
Горски Сеновец, Железарци, 
Камен, Кесарево, Лозен, Ми-
рово, Николаево, Ново Гра-
дище, Нова Върбовка, Суши-
ца и Царски извор.

Стражица е на път да 
се сдобие с културен център, 
след като започнаха разгово-
ри с държавните институции 
за възстановяване сградата 
на картинната галерия в гра-
да (повече по темата четете 
на 1 и 2 страници).

„Това, което мога да от-
чета като изпълнено, е ус-
тановяването на качествен 
диалог с всички кметове и 
кметски наместници по насе-
лени места – с тях провежда-
ме регулярни срещи на всеки 
две седмици. Това гарантира 
ползотворната ни работа и 
в бъдеще”, коментира след 
100 дни управление кметът 
Борисова и още: „За да се 
реализира всичко това обаче 
е нужен добър диалог с Об-
щинския съвет. Радвам се, че 
с колегите общински съвет-
ници работим много добре, 
защото това е необходимо за 
подобряване качеството на 
живот в Община Стражица”.

Продължава от 1 страница.
Основните принципи на 

4-годишната Управленска про-
грама, са:
- Прозрачност при разходване 

на бюджетните средства и 
разпореждане с общинските 
активи;

- Отговорно отношение към 
проблемите на хората в об-
щината;

- Активно използване на евро-
пейските фондове;

- Открито управление;
- Диалогичност;
- Прозрачност при управлени-

ето.
Целите, заложени в Упра-

вленската програма, могат да 
бъдат постигнати чрез разумно 
планиране на разходите, ус-
пешно усвояване на средства-
та от ЕС, успешни и прозрач-
ни форми на публично-частно 
партньорство, използване на 
възможностите за кредитира-
не и партньорство с държавна-
та власт. 

Сред основните теми в 

Приеха Управленската  
програма на Община Стражица 
Прозрачно и открито управление  
залагат за мандат 2011-2015 г.

Медицинският център вече се отоплява, заделени 
са средства за ремонти в цялата община

програмата са:
Подобряване на системата 
за услуги на гражданите и 
бизнеса

Възможностите за подо-
бряване качеството на човеш-
ките ресурси чрез ресурси от 
ЕС ще се използват за успеш-
ното продължаване на админи-
стративната реформа. Това ще 
спомогне за подобряване на 
бизнес средата. Наложително 
е да се подобри системата за 
предоставяне на услуги както 
на физически, така и юридиче-
ски лица.

Общинска администраци-
ята-Стражица предприема все 
повече мерки за осигуряване 
на максимална публичност на 
дейностите си. Въпреки че са 
изградени механизми за обра-
тна връзка, налице е все още 
слаба информираност. Недо-
бре развито е и получаваните 
сигнали, мнения и препоръки. 
Важно е да се подобряват въз-
можностите на потребители-
те за достъп до обществена 

информация, като за целта е 
необходимо да се укрепва ка-
пацитетът за нейното предос-
тавяне. Трябва да продължи 
тенденцията за осигуряване 
на максимална публичност за 
дейността на администрация-
та. Стремежът е да се постигне 
добро обслужване на гражда-
ните и бизнеса при оптимални 
срокове и цени на услугите.
Противодействие на коруп-
цията

Общинската политиката 
за противодействие на коруп-
цията включва не само повече 
прозрачност и контрол на дей-
ността на администрацията, 
но и конкурсно начало при на-
значенията на служители, до-
брото управление, развитие на 
електронните услуги, въвежда-
не на обслужването на „едно 
гише” и т.н.

За постигане на пълна 
прозрачност при управлението 
общинската управа разчита на 
сигнали на гражданите за все-
ки опит за чиновнически рекет 

или недобросъвестно изпълне-
ние на задълженията. За пода-
ване на подобни сигнали има 
поставена пощенска кутия във 
фоайето на общината. Такава 
възможност съществува и на 
сайта на Община Стражица. 
Инфраструктура

Състоянието на пътна-
та инфраструктура е един от 
важните фактори, които вли-
яят пряко на бизнес средата, 
на мобилността на работната 
сила и на достъпа до различ-
ни видове услуги. Общинската 
пътна мрежа е в лошо състоя-
ние и се нуждае от рехабили-
тация. Необходима е подкрепа 
за модернизацията и рекон-
струкцията на пътищата от ІІ и 
ІІІ клас, както и на общинските 
трасета.

Газификацията на град 
Стражица е постижима цел, а 

реализирането й ще подобри 
съществено качеството на жи-
вот и на средата за правене на 
бизнес. Първа стъпка в тази 
насока е газификацията на об-
щински обекти в града. 

Финансови средства за 
ремонт и изграждане на еко-
логичната инфраструктура 
Община Стражица може да по-
лучава по ОП „Околна среда” 
и по мерки на Националния 
план за развитие на селските 
райони. Общината има добре 
развита водоснабдителна сис-
тема, която осигурява вода 
на всички 22 населени места. 
 
Пълния текст на Управлен-
ската програма можете да 
прочете на официалния 
сайт на Община Стражица  
www.strazhitsa.e-gov.bg.
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Две мъжки сватби орга-
низираха читалищни само-
дейци и ентусиасти в послед-
ния уикенд на февруари. В 
Сушица ритуалът бе изпъл-
нен по всички правила. Там 
младоженците се разписаха 
в кметството и бяха венчани 

Мъжки сватби в Сушица и Камен
тържествено от поп. Изпъл-
нители на обредния ритуал 
за берекет и здраве бяха са-
модейците от Народно чита-
лище „Станчо Станчев” в се-
лото. 

В Камен традицията се 
чества още от 30-те години 

на миналия век. Мъжката 
сватба се прави само във ви-
сокосна година на Сирни За-
говезни за здраве, берекет и 
късмет. Тази година обаче тя 
беше осъвременена – „мла-
доженците” решиха да живе-
ят на семейни начала, без да 

бъдат венчани от поп. Това 
разказа общинският съвет-
ник Атанас Стоянов, който е 
роден в Камен.

За първи път на подобен 
обичай присъства кметът на 
Община Стражица инж. Дете-
лина Борисова. На колорит-

ния ритуал се насладиха и 
председателят на Общинския 
съвет Илиян Маринов, както 
и двамата зам.-кметове инж. 
Йордан Димитров и Стефан 
Иванов. „Сватбата” зареди 
участници и публика с много 
добро настроение.

Драги читатели, ако искате да известите Вашите род-
нини и приятели навсякъде в Община Стражица за хубаво 
събитие в дома Ви – нова рожба, сватба, рожден ден – пи-
шете ни и изпращайте снимки на електронен адрес vestnik_
strajica@abv.bg или на пощенския адрес на Община Стра-
жица ул. „Дончо Узунов” №5, гр. Стражица 5150, за „Вестник 
за Община Стражица”.

Скъпи приятели, информирайте ни за всичко, което Ви 
е направило впечатление в нашата община. Ако искате да 
похвалите местна инициатива или пък да подадете сигнал за 
нередност, пишете ни на електронен адрес vestnik_strajica@
abv.bg  или на пощенския адрес на Община Стражица ул. 
„Дончо Узунов” №5, гр. Стражица 5150, за „Вестник за Об-
щина Стражица”.

Всичко за Община Стражица на

www.strazhitsa.e-gov.bg

Великотърновската мит-
рополия върна 57 икони на 
църквата „Св. Параскева” в 
Сушица. Това съобщи кме-
тицата Димитранка Калева. 
Иконите заедно с цялата цър-
ковна утвар се съхраняваха в 
Капиновския манастир близо 
четвърт век по нареждане на 
Великотърновския митрополит 
Стефан. Причината е, че църк-
вата в стражишкото село беше 
разрушена от земетресението 
през 1986 г.

„С помощта на дарения 
и спечелени проекти изгради-
хме църквата отново и сега 

Иконите се върнаха в Сушица
иконите са на мястото си”, ко-
ментира Димитранка Калева. 
Най-голямата сума за възста-
новяването на храма – 203 000 
лв. – е отпуснала Правител-
ствената комисия за защита 
на населението от бедствия и 
аварии. Наскоро църковното 
настоятелство на „Св. Парас-
кева” е спечелило проект за 
зографисване на стенописите 
и изграждане на иконостас. 
Финансирането на стойност 
124 000 лв. е от Държавен 
фонд „Земеделие”, а срокът за 
изпълнение на проекта е три-
годишен. Независимо от това, 
кметицата се надява стените 
да бъдат зографисани в рам-
ките на една година, тъй като 

хората идват да палят све-
щички в храма на всеки голям 
християнски празник.

Строителството на църк-
вата в Сушица започва през 
1862 г. и продължава 12 годи-
ни. След завършването й тя е 
осветена от Иларион Макари-
ополски, който по това време 
е Търновски митрополит. Хра-
мът е разрушен от голямото 
земетресение през 1986 г., но 
камбанарията в двора остава 
здрава. Сформира се инициа-
тивен комитет за събиране на 
средства за възстановяване на 
храма и със събраните сред-
ства започва новото строител-
ство на светата обител.

Стотици стражичани се 
включиха в празника на лоза-
рите и винарите Трифон За-
резан, който тази година беше 
отбелязан на централния пло-
щад в града. Кметът на общи-
ната инж. Детелина Борисова 
поздрави съгражданите ни, 
пожела на земеделските сто-
пани берекет и изобилна годи-
на, символично заряза лозова 
пръчка и първа се хвана на 
хорото, което се изви на пло-
щада. За настроението на жи-
телите на града се погрижи са-
модейният състав към народно 
читалище „Развитие”. Инж. Бо-
рисова почерпи с пита, вино и 

Отпразнувахме Трифон Зарезан 
баница и възрастните хора от 
пенсионерския клуб в Стражи-
ца, а те бяха приготвили музи-
кална програма за празника. 

Заедно с председателят 
на Общинския съвет Илиян 
Маринов и зам.-кметовете Сте-
фан Иванов и инж. Йордан Ди-
митров, инж. Борисова бе гост 

и на празненството в Камен. 
Домакини на празника бяха ви-
нарите от местната изба „Тотал 
Вини”, а гостите от Стражица 
символично зарязаха масива. 

Хубаво празнично хоро 
имаше и на центъра на с. Асе-
ново.

Църквата преди ...

... и след ремонта


