
В този брой: 

Каралийчеви дни 2010 1-2 

Проекти   3 

Общинска хроника 4-5 

  

  

  

  

  

  

  

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

И  тази година празничните инициа-тиви в рамките на КАРАЛИЙЧЕВИ 
ДНИ  радваха малки и големи участници, 
както и многобройната публика. 

Т ържественото откриване беше на 17 май, когато се проведе и общинс-
кият фестивал на читалищната само-
дейност. С богата програма се представи-
ха всички читалищни състави, малки тан-
цьори от Камен възраждат традициите на 
селото в народното танцово изкуство, обо-
гатяват своя репертоар и се радват на ви-
сока оценка по-големите.  

За участие в Десетия национален събор 
на българското народно творчество в Коп-
ривщица бяха класирани самодейните ко-
лективи от Бряговица и Виноград. 

 

Р екордно индивидуално и колективно участие имаше и в общинския дет-
ски фестивал „Аз пея и танцувам”. В 
него на най-искрени аплодисменти от пуб-
ликата се радваха най-малките участници 
от детските градини, които бяха репетира-
ли най-упорито. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

В  Общински детски комплекс в рам-
ките на КАРАЛИЙЧЕВИ ДНИ  - 2010 

беше подредена изложба с 94 детски ри-
сунки, които представят приказния свят 
на Ангел Каралийчев така, както го виж-
дат младите художници от различни учи-
лища в страната. Силно беше участието 
на учениците от СОУ „Цанко Церковски” – 
Полски Тръмбеш, СОУ „Максим  Райкович” 
Лясковец, СОУ „Николай Катранов” – Сви-
щов, СОУ „Ем. Станев” – Велико Търново, 
както и на школата на домакините от Об-
щинския детски комплекс. На най-добре 
представилите се млади художници бяха 
подарени книги с произведения на Ангел 
Каралийчев. 

Не искам да съм другаде 

       „Обичам те, родино моя, 

              и всеки ден и час…” 

                     Елисавета Багряна 

                                                                                                                                        

Българийо, едничка, мила! 

Ти – най-красива на света! 

С небе от нежна синя свила, 

окъпана във светлина. 

 

Не бих могла да бъда другаде, 

когато идва твойта пролет 

и ме изпълва с нов живот и трепет, 

и ме превръща в птица в полет. 

 

Когато твойто знойно лято 

пристъпва леко към морето, 

понася ме като вълна, 

целуваща се с бреговете. 

 

Когато златната ти есен 

погалва нежно плодовете, 

превръщам се в магия пъстра 

и се изгубвам в цветовете. 

 

Когато тиха зима дойде, 

аз гледам как снежинките танцу-
ват, 

как меко, топло те завиват, 

как те обгръщат и целуват. 

 

Не бих могла да бъда другаде! 

Къде ще бъда тъй щастлива, 

къде ще расна тъй спокойна, 

добра, обичана, красива! 

 

Деляна Евгениева Генова – 13 го-
дини, VІ а клас 

Литературен клуб „Пегас/
чета/”Общински детски комплекс, 

Ръководител:Тодорка Цонева 

Май 2010 

Брой 20, Година 4 

Ревю ПГ “Васил Друмев” 

КАРАЛИЙЧЕВИ ДНИ 2010 
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П о традиция най-широк отзвук имаше карнавалното шествие 
на героите от любимите произведения 
на Ангел Каралийчев. И участниците, 
и многобройната публика се потопиха 
в приказния свят на вълшебника на 
приказното слово, дни наред магията 
на подготовката за представянето жи-
вее в душите на малки и големи и 
създава много радост. 

Н а тържествения концерт, който се състоя на 21 май, пяха и 
танцуваха най-добрите. Тържествено 
беше обявена и новата носителка на 
наградата на името на Ангел Кара-
лийчев – петокласничката от СОУ „А. 
Каралийчев” Преслава Цанева.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ъв фоайето на спортната зала беше уредена богата изложба с 
множество награди и отличия на на-
шите отлични ученици и спортисти от 
различните национални конкурси, 
турнири, олимпиади. 

П разничният концерт завърши с изпълнения на Робърт Анжел 
Ангелов, отличен от общината със 
специална парична награда за успеш-
ното си участие в национални и меж-
дународни конкурси за млади изпъл-
нители на популярна песен. 

Една от хубавите инициативи на библиотеката при народно читалище 
„Развитие – 1895” в Стражица е годишната среща на най-активните читатели 
от всички поколения. И всяка година към този празник, който се провежда в 
навечерието на 24 Май, се прибавят нови моменти. Учениците подготвят 
кратка програма, млади поети от литературен клуб „Ангел Каралийчев” четат 
свои стихове.  

 Тази година срещата на 20 май мина при голям интерес за участниците 
и гостите. Вълнение донесе и състезанието, в което ученици показаха много 
знания и разностранни интереси от различни области на науката. 

 Организаторите наградиха с грамоти най-любознателните от читатели-
те на библиотеката, а за всички имаше почерпка. 

АБИТУРИЕНТИ ВИПУСК АБИТУРИЕНТИ ВИПУСК АБИТУРИЕНТИ ВИПУСК 201020102010   
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БОГАТА ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА 
Бяха подготвили учениците от основно училище „Св. Климент Ох-
ридски” в Камен. Всички ученици в празнична колона се отправи-
ха в салона на читалище „Възпитател” с портрета на създателите 

на нашата азбука, ук-
расен със свежи цве-
тя. На гърдите на от-
личниците по старо-
давна традиция имаше 
ленти със заветния 
надпис. Награди полу-
чиха  учениците ,  
представили достойно 
своето училище  в КА-
РАЛИЙЧЕВИ ДНИ – 

2010. 

 

Магичната сила на водата 

През периода от 18 до 25 април 2010 г. група учители и ученици от СОУ „Ангел Каралийчев” – Стражица, 
посетиха град Алачати в Република Турция във връзка с дейностите по проект „Магическата сила на водата и 
растенията” по  секторна програма „Коменски”, програма 
„Учене през целия живот”. По време на престоя си в град Ала-
чати учителите и учениците се срещнаха със своите партньори 
от Турция, Румъния и Италия. Запознаха се и с много нови хо-
ра и опознаха културата на нашите съседи. Незабравими ще 
останат срещите с представителите на областния град Чешме: 
Областния управител, кмета и началника на инспектората по 
образованието. Нашите ученици, заедно с учениците от други-
те държави участваха в международен урок по английски език 
„Земята вика за помощ”  и представиха народния обичай 
Лазаруване.  

Домакините на визитата бяха организирали екскурзия до 
къщата на Дева Мария, старинния римски град Ефес и село 
Шерендже, известно с производството на плодови вина.  

Гостите посетиха и крепостта Чешме. Успяха да се насладят на песните и танците на нашите приятели от 
Турция по време  на Празника на детето – 23 април. 

Всички си тръгнаха заредени с много емоции и невероятни впечатления от престоя в Турция. 

 

 

GENERAL SECONDARY SCHOOL 
ANGEL KARALIICHEV 

 

На 11 май 2010 г. Община Стражица  подписа с Държавен фонд «Земеделие» два договора за отпускане на финансова помощ по 
Мярка 321 «ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ» от ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА 
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 г. ПОДКРЕПЕНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ. 
Договор № 04/321/00155 „Вътрешна канализационна мрежа с пречиствателно съоръжение в с. Камен – етап І” на стойност 4 390 338,00 
лв., от които 3 658 615,00 лв. се осигуряват от Европейския съюз и 731 723,00 лв. от Държавния бюджет на Република България. Средс-
твата са за изграждане на главен клон с дължина 2072 метра, единадесет разклонения с обща дължина 2709 метра, дъждопреливници, 
събирателни шахти и др., изграждане на пречиствателно съоръжение и разходи свързани с изпълнението на проекта. Втория Договор № 
04/321/00157 „Вътрешна канализационна мрежа с. Кесарево” е на стойност 4 799 714,00 лв.,  от които 3 999 761,66 лв. се осигуряват от 
Европейския съюз и 799 952,33 лв. от Държавния бюджет на Република България. Предвижда се изграждането на І и ІІ главен клон, 
двадесет и девет разклонения към тях с обща дължина приблизително 10 000 метра. Горе цитираните стойности на договорите за финан-
сова помощ не включват данък добавена стойност, който ще бъде осигурен от Държавния бюджет, съгласно ПМС № 81 от 23.04.2010 г.. 
За реализирането на двата проекта община Стражица стартира процедура за встъпване в общински дълг, за което предстои обществено 
обсъждане. Съгласно графиците за изпълнение на дейностите следват подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители. 
Към настоящия момент община Стражица реализира още два проекта по Програмата за развитие на селските райони: „Възстановяване 
на храм ”Свети Димитър”  в с.Бряговица” и „Конструктивно укрепване на храм ”Св. Архангел Михаил с.Горски Сеновец”, финансирани по 
Мярка 322 «ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА», освен това община Стражица си партнира с община Лясковец в 
изпълнението на проект по Ос 4 „ЛИДЕР” на Програмата за развитие на селските райони. 

Програма за развитие на селските райони. Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвес-
тира в селските райони 

ПРОЕКТИ 
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РЕПУБЛИКАНСКО СЪСТЕЗАНИЕ 
ПО СПОРТНО ОРИЕНТИРАНЕ В 

СТРАЖИЦА 

На 10 и 11 април Стра-
жица беше домакин на 
поредното републиканс-
ко състезание по спорт-
но ориентиране, което 
премина под патронажа 
на кмета на общината 
инж. Стефан Стефанов. 
Състезанието беше орга-
н и з и р а н о  о т  С К 
„Браунтим” – Велико 
Търново, а в надпрева-
рата участваха предста-
вители на 36 клуба по 
спортно ориентиране.  

Състезателите от всички 
възрастови групи се 
строиха пред сградата 
на общинската админис-
трация за тържествено 
откриване на състезанието. С привет-
ствени думи към тях се обърна Верка 

Божкова, зам.-кмет на Община Стра-
жица.  

В събота по сложния маршрут из ули-
ците на града ме-
риха сили и опит 
354 състезатели, 
имаше и сериозно 
м е ж д у н а р о д н о 
участие. Тук бяха 
дошли и състезате-
ли от съседните 
Румъния, Сърбия, 
Македония, имаше 
представители и от 
Норвегия. 

В ранното утро на 
неделния ден със-
тезателите се отп-
равиха в местност-
та „Тасладжа” , на 
6 км североизточно 
от града, в района 
на едноименната 

ученическа база за отдих и туризъм. 
Неделното състезание носеше за най-

добрите състезатели точки за светов-
ната ранглиста. 

При перфектно създадена  организа-
ция и прекрасно време на четвъртото 
по ред домакинство на общината за 
републиканско състезание от такъв 
мащаб по сложните състезателни тра-
сета стартираха 396 участници от 
всички възрастови групи. С десетина 
участници се включи и ТД „Тасладжа” 
от Стражица. Особено активни бяха 
представителите на Дома за деца, 
лишени от родителска грижа, които 
се справиха с електронната техника, 
която вече неизменно съпътства го-
лемите състезания. 

Комплексен индивидуален победител 
в състезанието за двата дни стана 
представител на Румъния, а зам.-
кметът на общината Верка Божкова и 
други представители на общинската 
администрация участваха в награж-
даването на отборните и индивидуал-
ните победители. 

ПРЕСЛАВА РУМЕНОВА ЦАНЕВА 

е новата, трета по ред носителка на престижна-
та годишна награда на името на Ангел Каралий-
чев. Наградата беше присъдена на отличничката 
от 5 а клас при СОУ „Ангел Каралийчев” както 
за отличен успех в училище, така и за високите 
ѐ постижения в различни извънкласни форми на 
обучение, за множество награди от национални 
литературни конкурси в раздел проза, както и 
за блестящото и представяне в Шестата олимпи-
ада по география и икономика. В националния 
кръг на олимпиадата Преслава изпревари по 
точки в своята възрастова група дори ученици 
от шести и седми клас. В живота на своето учи-
лище талантливото момиче се включва и в роля-
та на различни приказни герои в празничните 
програми.  

ОБЩИНСКА   ХРОНИКАОБЩИНСКА   ХРОНИКАОБЩИНСКА   ХРОНИКА   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОБЛЕСТНА ПОСТЪПКА 

На 13 април Севдалин Светлозаров 
Павлов, деветокласник в Професионалната 
гимназия по транспорт – Стражица,  спече-
ли симпатиите на много хора. Рано сутринта 
той намери изгубен мобилен телефон в учи-
лищния микробус, който вози учениците от 
селата до СОУ „Ангел Каралийчев” в града. 
Без колебание юношата предаде ценната 
вещ на шофьора на микробуса и започна 
„издирването” на притежателя на телефона, 
за да се спестят час по-скоро неговите тре-
воги. 



  

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, 

Красимир Василев, Стела Иванова 

МОЖЕТЕ ДА ЧЕТЕТЕ И В САЙТА НА 
ОБЩИНАТА 

HTTP://STRAZHITSA.E-GOV.BG 
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ОТ БЪЛГАРСКО – ПО-БЪЛГАРСКО 

Битовата група при народно читалище 
„Самообразование” – с. Бряговица, на 
10 април участва в предаването ОТ 
БЪЛГАРСКО – ПО-БЪЛГАРСКО по теле-
визия СКАТ. Самодейците се предста-
виха пред телевизионната аудитория с 
произведение на Чудомир, разказаха 
интересни факти и легенди, свързани с 
историята на селото и с неговото кул-
турно развитие. Групата от Бряговица 
е първата от нашата община, която 
участва в телевизионно предаване от 
подобно естество. Самото предаване 
беше празник за самодейците, който 
стана възможен благодарение на фи-
нансовата подкрепа на общинските съ-
ветници Илиян Маринов и Красимир 
Коев, на Надко Игнатов и Николай 
Върбанов, които и друг път са помага-
ли за изявите на самодейците от чита-
лището. 

  

ШЕСТИ КОНКУРС  

„ЗВЕЗДИЦИ ЗА ЛОРА” 

На 17 и 18 април в Свищов за шести 
път се проведе Националният конкурс 
„Звездици за Лора”. Млади изпълни-
тели на популярни песни от цялата 
страна, разпределени в четири възрас-
тови групи, пяха вдъхновено в памет 
на Лора Николова и още 11 свищовски 
деца, загинали в река Лим на 4 април 
2004 година.  

Анжела Наку, ученичка в СОУ „Ангел 
Каралийчев”, беше представителката 
на своето училище и Стражишка общи-
на в „Звездици за Лора”. Младата ни 
певица прибави съвсем нова песен към 
своя репертоар и се представи похвал-
но в  авторитетния конкурс.  

Робърт Анжел Ангелов, един от най-
известните млади изпълнители на по-
пулярни песни от Стражица, който сега 
учи в Горна Оряховица и е възпитаник 
на Аделина Колева в студио „Нова му-
зика” при читалище „Напредък 1869”, 
беше отличен в „Звездици за Лора” със 
специалната награда на първото бъл-
гарско читалище  „Еленка и Кирил Д. 
Аврамови”. 

ОБЩА ТРУДОВА БОРСА  

се проведе на 12 май в клуба на пен-
сионера в Стражица. Тя беше органи-
зирана от Дирекция „Бюро по труда” – 
Горна Оряховица. На откриването на 
нетрадиционното по своя характер на-
чинание присъстваха кметът на Общи-
на Стражица инж. Стефан Стефанов, 
Нели Николова, директор на Дирекция 
„Бюро по труда” – Горна Оряховица, 
Минчо Диков, директор на Дирекция 
„Регионална служба по заетостта” – 
Ловеч, работодатели, представители 
на местни неправителствени организа-
ции, много граждани. 

В трудовата борса участваха с предло-
жения две фирми от Джулюница – 
„Домат” АД и „Болкан Фроузен Фуудс” 
ООД, които предложиха общо 190 ра-
ботни места за сезонни работници. За 
Община Стражица бяха предвидени 70 
работни места.  

Трудовата борса посетиха 207 гражда-
ни – безработни, заети, учащи. По 
време на срещата бяха приети доку-
ментите на 55 кандидати за работа. 

НОВИНИ ОТ АПРИЛСКА СЕСИЯ НА ОбС 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НЕ ПОДКРЕПИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАКРИВАНЕТО НА 

ПОЩЕНСКИ СТАНЦИИ 

По т. 10 от дневния ред на априлското 
заседание дискусия не се наложи. Съ-
ветниците трябваше да вземат реше-
ние за закриване на пощенските стан-
ции в Балканци, Мирово и Николаево – 
по внесено предложение от регионал-
ния шеф на „Български пощи” ЕАД. 
Всички, които се изказаха, в това чис-
ло и кметът инж. Стефан Стефанов бя-
ха категорични: Общинският съвет мо-
же да изисква от пощите да предоста-
вят качествени пощенски услуги във 
всички селища на общината, но не е в 
правомощията му да решава закрива-
нето на една или друга пощенска стан-
ция.  

Съветниците гласуваха против закри-
ването на пощенските станции в посо-
чените три села, което означава, че 
решението и съдбата на пощенските 
станции в по-малките ни селища, как-
то е и в другите общини, остават във 
волята на ръководството на 

„Български пощи” ЕАД. Хората от мал-
ките села плащат своите месечни смет-
ки за ток, вода и телефон в пощенски-
те клонове и нямат идея как ще пъту-
ват до общинския център, ако им зак-
рият и пощите. 

НОВОТО В СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ 

В началото на всеки месец  Дирекция 
„Социално подпомагане” предоставя 
на кметствата от общината списъци на 
гражданите, които следва да положат 
общественополезен труд. В края на 
месеца общината връща на дирекцията 
списъци с имената на гражданите, кои-
то действително са отработили по тази 
програма определените дни. При пър-
ви отказ от гражданина месечната му 
помощ се спира за два месеца, а при 
повторен отказ социалното подпомага-
не се прекратява за срок от две годи-
ни. Новата програма предвижда всеки, 
който е включен в нея, да работи 14 
дни по 4 часа дневно.  

Оживени изказвания последваха в за-
лата по време на априлското редовно 
заседание на общинския съвет. Досега 
по 5 дни отработваха заетите в прог-
рамата. Сега за 14 дни по 4 часа ще 
получават малко повече пари.  

Не беше оптимист в своя анализ за 
ползата от работата по тази програма 
кметът на общината инж. Стефанов. 
Според него не е нормално социално 
слаби с Бе-Ем-Ве-та да получават та-
кава помощ. Не е нормално и от общо 
432 социално слаби по списък по-
малко от 140 да са от всички селища, а 
останалите – от село Камен. Ще създа-
ваме работа на тези хора, което озна-
чава и нови разходи за общината – за 
нужните материали, за инструменти, 
за осигуровки, за застраховки, поне 30 
човека трябва да се грижат за органи-
зацията на тази работа. Държавата аб-
солютно източва общините по този на-
чин, под формата на помощи. Държа-
вата се оттегля, местните данъци и 
такси не са достатъчни като доход в 
днешните условия, за да може да има 
ефект от работата по тази програма. 
Кметът беше и кратък, и изчерпателен, 
според него ще дойде момент, в който 
приходите ще се окажат недостатъчни 
за покриване на тези разходи. В пред-
стоящите 4-5 трудни месеци ще нама-
леят и приходите от местни данъци и 
такси. 

И  тази година през май певческите групи от читалищата във 
Виноград, Сушица, Бряговица и Царски извор взеха учас-

тие на Старопланински събор “Балкан Фолк – 2010” във Велико 
Търново. 

Всички състави бяха отличени от журито с грамоти, почетен 
знак на събора, и с диплом за съществен принос при съхране-
ние и развитие на българските традиционни народни изкуства. 


