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Община Стражица приключи изпълнението на Проект „Ремонт и обновяване на 
Основно училище с. Виноград” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ с Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирек-
ция „Програмиране на регионалното развитие” - Управляващ орган на Оперативна 
програма „Регионално развитие”. Проектът стартира на 16.07.2009г. и е на обща стой-
ност 785 433,15 лв. Финансира се със средства на Европейския фонд за регионално 
развитие – 85% и национално съ-финансиране – 15%.   

Успешно е реализирана целта на проекта за осигуряване на подходяща и рента-
билна образователна инфраструктура, създаване на уютна, здравословна и безопасна 
среда за провеждане на учебни занятия от учениците и персонала на училището. Из-
пълнени са основните дейности - извършване на одит за енергопотребление и сертифи-
циране на сградата; процедури за избор на изпълнител на СМР и строителен надзор; 
изпълнение на СМР; мониторинг и отчитане на проекта; информационна кампания. 

Строително-ремонтните работи на обекта са на обща стойност 661 040,24 лв. 
Включват основен ремонт на покрив и фасади, подмяна на дървената дограма с PVC, 
външна изолация на сградата, вътрешен ремонт, изграждане на отоплителна инстала-
ция и съоръжение за осигуряване на достъпна среда за инвалиди. 

С прилагането на енергоспестяващи мерки сградата на училището в с. Виноград 
придоби съвсем нов, модерен облик. Създадени са благоприятни условия за качествен 
учебен процес, което ще спомогне за привличането и задържането на учениците в учи-
лище и ще намали миграционния процес в общината.  

Този документ е създаден в рамките на проект „Ремонт и обновяване на 
Основно училище с.Виноград”, който се осъществява с финансовата подкрепа 
на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана 
от  Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цяла-
та отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Стра-
жица и при никакви обстоятелства  не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  

 
Е в р о п е й с к и 
фонд за регио-
нално развитие 

 

„Ремонт и обновяване на Основно училище с.Виноград” 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от 

държавния бюджет на Република България 

 

Вече е напълно изг-
раден православни-
я т  п а р а к л и с 
„Св.Георги победо-
носец” в Стражица 
и е предстоящо не-
говото освещаване.  
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ВЕСЕЛА ОЛИМПИАДА В СТРАЖИЦА 

В  ОДЗ „Ангел Каралийчев” в Стражица 1 юни винаги е един от 
най-веселите празници за децата, техните гости и педагогичес-

кия колектив. Тази година началото му беше поставено с новата детс-
ка песен - вълшебен детски химн, приет с радост и от децата. Песента 
е посветена на техния патрон – големия приказник Ангел Каралийчев, 
останал в спомените на поколенията пораснали деца с голямата си 
обич към тях. От срещите на живо с малките палавници по време на 
различни детски празници писателят долавял магията, направила по-
късно незабравимите му детски произведения известни и любими по 
цял свят. 

От едноименното СОУ „Ангел Каралийчев” каките Александра и Ива-
нела идват като истински двигатели на детското шоу, което си беше 
истинска весела олимпиада с много награди за децата. Хорце тропна-
ха, и любимия танц на Златното пате изтанцуваха, и променливото 
време заредиха с много пролетно настроение – както се полага за една 
истинска весела олимпиада. 

З а 12-и пореден път в Несебър се стекоха 3900 млади певци за участие в Международния фес-
тивал на детското творчество „Слънце, радост, красота”, подкрепен от МОМН, Община Несе-

бър, Общински детски комплекс – Несебър, и много фирми и частни спонсори. Фестивалът прие за 
четири дни на четири сцени деца от 6 до 18 години от 11 държави в света. 

Робърт Ангелов, който тръгна за големите сцени от Стражица, отново се представи блестящо, като 
извоюва първата награда в своята четвърта възрастова група и годишна стипендия.   

 

БЛАГОДАРНОСТ 

Казвам се Йордан Андонов, 
занимавам се с бизнес. От 
1974 година в Стражица все-
ки четвъртък играем спортен 
бридж. При нас дойде да иг-
рае едно момче, след играта 
ме извика навън и ме попита 
колко пари имам. Понеже се 
занимавам с бизнес, винаги 
имам доста пари в мене. В 
първия момент си помислих, 
че ще ми иска пари назаем, 
че нещо е закъсало. Казах му, 
че не знам, но ще проверя. В 
момента, в който проверих, 
разбрах, че парите ми ги ня-
ма в джобовете. Момчето из-
вади пачката и каза: „Не ми 
даде сърце да ги задържа”. 
Върна ми парите, които на-
мерил и които са равностой-
ни на три негови месечни 
заплати. 

Това се случи на 2 юни в 
23 часа вечерта. Момчето се 
казва Юлиян Алдинов Ди-
митров, работи във „Велпа – 
91” АД и аз му благодаря без-
крайно много. Поне 90 на сто 
от хората в условията на та-
кава криза не биха върнали 
такава сума. 

НА МЕДОЛЕД И КРЪГЛА МАСА 

 Младите творци от литературен клуб „Ангел Каралийчев” при едноименното СОУ в Стражица 
се събраха на последната си среща в разгара на ваканцията. През годината много от тях имат  
престижни награди от редица национални конкурси. Някои така спечелиха и своите годишни сти-
пендии от Министерството на образованието, младежта и науката. Сега тяхното весело парти беше 

„На медолед и кръгла маса”. Прочетоха свои наградени 
или съвсем нови стихове и разкази. 

 Техен гост беше Алекзандра Спрингър от Вашинг-
тон, която съвсем отскоро, от 10 юни, работи в народ-
но читалище „Развитие – 1895” по линия на Корпуса 
на мира. Тя им разказа за себе си и за своята предсто-
яща работа. Младото момиче ще насочи силите си към 
децата от детските домове и защитените жилища за 
деца от Стражишка община. С много добрата си ези-
кова подготовка по английски език момичетата от ли-
тературния клуб ще могат да и помагат в благородното 
дело, за което вече си размениха електронните адреси 
за бърза комуникация. 



  

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, 

Боряна Добрева, Стела Иванова 

МОЖЕТЕ ДА ЧЕТЕТЕ И В САЙТА НА 
ОБЩИНАТА 

HTTP://STRAZHITSA.E-GOV.BG 
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ЖЪТВА  В  СУШИЦА  

С китка здравец и надежда за добър урожай започнаха жътвата на ечемика в земеделската коопера-
ция за производство и услуги „Златен клас” в Сушица. На полето грейнаха усмихнатите жетварки в народ-
на носия, с песни, с погача и мед те подсладиха първия жътвен ден, за да спори трудът на комбайнери, 
механици, превозвачи и помагачи до края на жътвените дни. Младите моми подариха по роза и закичиха 
със здравец участниците в жътвата. Така по дългогодишна традиция началото на жътвата събира под па-
лещите слънчеви лъчи и самодейките от народно читалище „Станчо Станчев” в Сушица, за да пожелаят 
добри добиви и спорна работа на хората и техниката. Богата реколта и спорна работа пожела на коопера-
торите Димитранка Калева – кмет на селото.  

Първи завъртя сърпа в жътвеното 
поле председателят на кооперация-
та Илия Илиев, първи се измори от 
непосилния ръчен труд и даде ду-
мата на комбайните. Преди това 
обаче сръчно и яко върза тежък 
първи сноп и пожела на всички бе-
заварийна работа в предстоящата 
гореща кампания.  

На Еньовден и песента е билка  

 За пети пореден път в Стражица се проведе общинският пенсионерски песенен празник „Песента – 
с обич към живота на хората”. Община Стражица и общинският съвет на Съюза на пенсионерите – 2004 
г., преди четири години избраха Еньовден, за да свържат в целебно единство магията на песента и билки-
те, които са важна част и от духовната култура на народа ни. Песен за биле, песен за душа и деликатни 
любовни послания, предавани от поколение на поколение се изляха от импровизираната сцена в м. Казъл-
дере край Стражица. Представиха се почти всички пенсионерски клубове с певческите си групи за на-
родни и стари градски песни. Някои от тях са с пресни спомени от участието си в последния национален 
събор в Копривщица. Имаше сценки и индивидуални изпълнения на песни и стихове. 

 Еньовден е един от най-любимите им празници. В раз-
гара на лятото, с обич и песен на 
сърце, с приятели от съседните 
селища отварят душите си за 
обич. В приветствието си към 
участниците зам-кметът на об-
щината Верка Божкова оцени по 
достойнство ролята на пенсио-
нерските клубове в духовния жи-
вот на общината и примера, кой-
то дават на младите. А най-
младите и те бяха тук. Знаеха и 
мелодиите, и текстовете на пес-
ните, че и стихотворения рецити-
раха извън програмата на праз-

ника. За награда се топнаха в подгрятата вода на язовир „Казълдере”. И замеч-
таха за море! 

В  дните на лятната ва-канция повече от 60 
деца от Кесарево посеща-
ват всеки ден компютър-
ната зала в народно чита-
лище „Възпитател”, създа-
дена със съдействието на 
Регионалната народна 
библиотека „П. Р. Славей-
ков” по международния 
проект „Глобални библио-
теки”. Веднага след края 

на учебната година малко повече преобладават игрите, но и 
за четенето ще дойде време. В помощ на децата за овладява-
не на всички тънкости при работа с компютрите е Николай 
Иванов, а тук малчуганите са на сигурно място по време на 
летните жеги. 

 

 
 

 


