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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

50 ГОДИНИ ОТ ПОЛЕТА НА 
ЮРИЙ ГАГАРИН 

 
На 12 април се навършват 

50 години от първия полет на 
човека в Космоса, а 2011 го-
дина е включена в програмите 
на ООН и ЮНЕСКО за отбе-
лязване на годишнината. За 
председател на националния 
комитет за отпразнуването на 
юбилея е избран първият бъл-
гарски космонавт генерал - 
лейтенант Георги Иванов. 
За големия празник се гот-

вят и децата от Стражица  
Със свои инициативи ще се 
включат учениците от СОУ 
“Ангел Каралийчев”. Най-
малките на 14 февруари може 
бе за първи път ще чуят за 
подвига на Юрий Гагарин и 
ще се родят техните мечти за 
полет. Трима от най – актив-
ните участници в училищното 
честване ще бъдат предложе-
ни за участие в националното 
честване в София. 

Януари 2011 

Брой 24, Година 5 

При минус 10 градуса на 
Йордановден отново се наме-
риха смелчаци за спасяване-
то на Богоявленския кръст от 
ледените води в различни се-
лища на Стражишка община. 

 Деветима скочиха за кръста 
във водите на Голяма река на 
традиционното място в Стра-
жица.  Други търпеливо изча-
каха празничният водосвет в 
храма да приключи и литий-
ното шествие да стигне до 
реката. В благородната надп-
ревара победител в Стражи-

ца стана Атанас Петров, който дари 50 лева от наградната сума на храм 
„Рождество на света Богородица”. 

 

В Бряговица водосве-
тът събра в центъра на се-
лото десетки зрители и са-
модейки от местното чи-
талище. Студът беше ско-
вал всичко наоколо, но и 
тук трима смелчаци ско-
чиха във водите на река 
Лефеджа и спазиха тради-
цията. Горещ чай и силен 
огън на брега на реката с 
часове поддържаха състе-
зателния дух на мъжете и 
градуса на емоциите.  

НА ЙОРДАНОВДЕН В СТРАЖИЦА И БРЯГОВИЦА 

 

ПРЕДСТОЯЩО 
 

Общинска администрация Стражица организира публично обсъжда-
не на проектобюджета на общината за 2011 г. и отчет за дейността на ад-
министрацията през 2010 г. на 10.02.2011 г. /четвъртък/ от 17.00 ч.  в 
клуба на пенсионера Стражица. Каним всички заинтересовани граждани 
да вземат участие в обсъждането на проектобюджет 2011 г. 
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С  престижна трета награда беше отличен малко преди Коледа шестокласникът от СОУ „Ангел Каралий-чев”  Боян Михайлов Кожухаров за неговото отлично предста-
вяне в 19-ия математически турнир „Иван Салабашев”. Турнирът бе-
ше организиран от ПМГ „Васил Друмев” – Велико Търново, и Съюза 
на математиците в България. В благородното състезание с много сил-
ни ученици от по-големи градове и специални паралелки Боян Ми-
хайлов е показал силна подготовка и дава добър пример на бъдещи 
последователи от своето училище. 

На училищното тържество наградата на Боян лично беше връчена 
от директорката на СОУ Пенка Димитрова, а Боян беше поздравен 
от учители и ученици с искрено възхищение. 

С  приветствие от кмета на общината инж. Стефан Стефанов и сурва-кане за здраве от млади сурвакари и почерпка започна новата годи-
на в центъра на Стражица. Студът не спря тези, които по традиция се сти-
чат в първите минути на всяка нова година, за да станат съпричастни на 
тази хубава традиция. Празнични илюминации озариха небето, песни изпя-
ха Йордан Ангелов, Робърт Анжел и млади певици от СОУ „Ангел Каралий-
чев”. От танците стана по-светло в душите на всички, които се заловиха на 
хорото. 

Така при минус 12 градуса се роди надеждата за здрава и благодатна 
2011-та година. 

лица в началото на ваканция-
та бяха един силен знак, че 
учители и възпитатели са из-
лезли от зоната на формализма 
в името на една от най-
важните цели – училището да 
стане привлекателно място за 
учениците.  

В  последния учебен ден преди коледната вакан-
ция ученици от СОУ „Ангел Ка-
ралийчев”  оригинално и въл-
нуващо пресъздадоха ражда-
нето на Спасителя. С много 
труд и с подръчни средства и 
материали беше пресъздадена 

обстановката от пещерата 
край Витлеем, оживя една ис-
тинска приказка в бяло. Кога-
то бялото е толкова силно като 
послание, то ражда и магия в 
душите на малки и големи. Ви-
дяха магията, много ѐ се рад-
ваха. Песни, танци и грейнали 

ДА Е ЗДРАВА И БЛАГОДАТНА 2011-та ГОДИНА! 

ЕДНА НЕЗАБРАВИМА КОЛЕДА В СОУ „АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ”  

НАШ УЧЕНИК С ПРЕСТИЖНА НАГРАДА  

 

 

ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН  КАЛЕНДАР ЗА МАРТ И АПРИЛ 

• 12.03.2011 12.03.2011 12.03.2011 12.03.2011 г.  г.  г.  г.  ----    „Тодоровден” -  място на 

провеждане на конни състезания на ста-

дионите в Сушица и Камен. 

• 16.04.2011 16.04.2011 16.04.2011 16.04.2011 г. г. г. г. – в Сушица, Кесарево и 

Стражица Лазаровден - „Лазаруване” Де-

ца в национални носии обхождат домове-

те. Пеят и танцуват за здраве и берекет, а 

домакините им слагат яйца в кошнички-

те, които те си поделят в края на Лазару-

ването и ги боядисват на Великден. Лаза-

руване и "кумичене" - обичаите  се пресъз-

дава от девойки от танцовия състав при 

читалището. 

• 03.03.2011 03.03.2011 03.03.2011 03.03.2011 г. г. г. г. - Национален празник на 

Република България.Тържествен молебен 

за загиналите в Руско-турската война. 

Слово. Тържествен концерт в гр. Стражи-

ца. В населените места в общината тър-

жествата се провеждат пред паметните 

плочи и в читалищата. Общински праз-

ник на  възрожденската и патриотична 

песен.  

• 06.03.2011 06.03.2011 06.03.2011 06.03.2011 г. г. г. г. - в с. Сушица в къщата  на 

матроса. 46 години от героичната смърт 

на старшина І-ва степен Димитър Ат. Ди-

митров.Слово за подвига на героя. Под-

насяне цветя и венци на паметната плоча 

в къщата музей. 

• 08.03.2011 08.03.2011 08.03.2011 08.03.2011 г. г. г. г. — Международен ден на 

жената. В Стражица и населените места в 

общината празникът се провежда в чита-

лищата. Поканват се акушерка и меди-

цинска сестра. Прави се възстановка на 

обичая „Измиване на ръцете след  бабу-

ването на детето”. След това се изнасят 

приветствени слова към тези, които по-

магат на майките да родят здрави и силни 

деца. Накрая художествена програма и 

почерпка. 



  

тел: 06161 43 43 
факс: 06161 25 68  

E-mail: postmaster@strazhitsa.e-gov.bg 
E-mail: obstr@abv.bg 

п.к. 5150 гр. Стражица 
ул. “Дончо Узунов” № 5 

Върху бюлетина работиха: 

Николай Христов, Петя Стоянова,, 

Красимира Желязкова, Мария Дякова 

Стела Иванова 

МОЖЕТЕ ДА ЧЕТЕТЕ И В САЙТА НА 
ОБЩИНАТА 

HTTP://STRAZHITSA.E-GOV.BG 
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 ЗЛАТНА СВАТБА В СТРАЖИЦА 

Н апук  на кризата и настъпващата зима много усмивки стоплиха Клуба на пенсионера в Стражица на 16 декемв-
ри. Точно преди 50 години в подобен снеговит ден се събрали в 
брачен съюз Ганка и Иван Хубанови. Сега поканиха близки и 
приятели, за да скрепят пред тях още веднъж с подписите си 
своя половинвековен брак. Едно от най-уважаваните семейства 
в Стражица, от лудите млади години и до днес семейство Хуба-
нови раздават обичта си чрез силата на народното творчество от 
много читалищни сцени. На сцената на живота показват на 
днешните млади как се отстояват семейната хармония и човеш-
ките ценности, завещани от деди и прадеди. 

Поздравителен адрес на юбилярите връчи инж. Катя Петрова, 
председател на общинския съвет. С много подаръци беше съпро-
водена сватбената церемония, а в стихията на танците и песните 
се потопиха всички. През десетилетията именно песните и танците са ги обединявали за добри дела и за отстояване 
и обогатяване на фолклорното богатство и силата на народния бит и култура. 

Н а 7 декември се навършиха 24 годи-ни от разрушителния земен трус през 
1986 година. В центъра на града точно в 
16:17 часа 24 камбанни удара отброиха 
изминалите години от деня на бедствието. 
Събраха се представители на всички поко-
ления, общественици и ръководители от 
онези отминали години споделиха свои 
спомени. Ваня Кочева, едно пораснало 
стражишко момиче, отново прочете своите 
детски  стихове, написани преди почти 
четвърт век по повод на земетресението. 

Кметът на община Стражица инж. Стефан 
Стефанов изрази благодарността на жите-
лите на Стражица и общината към всич-
ки, които са помагали за възраждането на 

града и селата, за нормализиране на живота в пострадалата община. 
Благодарност беше изказана и на художника Колю Гецов, почетен 
гражданин на Стражица, автор на идеята за този мемориал. 

ПАМЕТЕН ЗНАК НАПОМНЯ ЗА ЗЕМЕТРЕСЕНИЯТА В СТРАЖИЦА  

ГРИЖИ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ  

Н а 5 ноември стартира проектът „Грижа за хора с увреждания и самотно живеещи в Община Стражица”. Цел-та на проекта е подобряването на качеството на живот на болни възрастни хора и самотни лица в селищата 
на нашата община. Продължителността на този проект  е 14 месеца. От 5 януари започна и предоставянето на соци-
алната услуга от общо 31 домашни помощници. Сключени са договорите и от 10 януари 155 потребители се ползват 
от услугата, която е възможна с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
2007 – 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

Списъкът на потребители на услугата е отворен и според нуждите могат да се 
включват и други, които отговарят на условията. Услугата се предоставя след 
оценка на потребностите на всеки, който е подал заявление, на всеки шест месе-
ца се актуализира, а при необходимост и по-често. Домашните помощници са 
преминали нужната подготовка в специален курс, много от тях вече са с доказа-
ни качества, добре познават и хората, за които се грижат. Една от важните цели 
на водещите експерти по проекта е да бъдат сведени до минимум рисковете за 
здравето на всички граждани, които ползват услугата „Домашен помощник”. 

 

 “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Стражица и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Агенцията за социално подпомагане.”  

 

 

Схема BG 051PO001-5.2.07 
“Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно 

живеещи хора –дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”- фаза 3 
Проект „Грижа за хора с увреждания и самотно живеещи в Община Стражица” 

 

Инвестираме във вашето бъдеще Договор № BG051PO001-5.2.07-0172-C-0001 Европейски социален фонд  


