
 

 С възстановка на боевете край Елена от 5 декември 1877 г. възпитаниците на СОУ "Ангел Каралийчев" в 
Стражица отбелязаха националния празник 3 март, съобщиха от областната управа във Велико Търново. 
В двора на училището около 80 ученици пресъздадоха паметните събития от отбраната на Еленския проход   
преди 135 години. Част от децата бяха в ролите на руски и турски войници, а друга част – на цивилно            
население. Със специално ушити униформи на казашки части и турската войска, както и на 36 Орловски полк, 
учениците изпълниха зрелищно епизодите от епичните битки. За подготовка на възстановката с младите       
стражичани е работил Стефан Стефанов от клуб "Традиция”. Бутафорни пушки и саби, и три оръдия, много    
звукови и сигнални ефекти допълниха автентичната   атмосфера от боевете. 
Честването започна сутринта със заупокойна молитва, отслужена от енорийски свещеници пред паметника на 
загиналите руски войници в двора на църквата "Рождество Богородично”. На службата присъства кметът       
инж. Детелина Борисова, нейните заместници, общинари, представители на граждански и политически            
организации и граждани. Инж. Борисова поздрави съгражданите си и припомни значението на 3- ти март в    най
-новата история на България. Венци и цветя на признателност бяха поднесени от името на община Стражица, от 
името на Общинския съвет, от името на Съюза на ветераните от войните,от партии и обществени организации. 

   ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН Брой 32, Година 5,  
март 2012 

 47 години от саможертвата на старшина I степен матрос Димитър Атанасов Димитров бяха чествани днес в 

родното му село Сушица. Димитър Атанасов проявява храброст на 4 март 1945 година, спасявайки кораба, на 
който служи като моряк и който се завръща от далечно плаване, и колегите си, като гаси разразилия се пожар в 
погреба, който заплашва да взриви боеприпаси. На 6 март той заплаща с живота си проявеното самообладание. 
Всяка година в Сушица се отбелязва неговото дело. Пред къщата музей на моряка се събраха да почетат паметта 
му председателят на Общинския съвет в Стражица Илиян Маринов, кметът на Сушица Димитрана Калева,      
служители на общинска администрация, подполк. Георги Бянов, командир на поделение 28 130, офицери и   
сержанти от резерва и граждани. Учениците от ОУ „Отец Паисий” изнесоха рецитал в памет на героя. Венци и 
цветя на признателност бяха поднесени на барелефа на Атанасов в къщата- музей в селото.  

С ВЪЗСТАНОВКА НА ЕПИЧНИ БИТКИ УЧЕНИЦИ ОТБЕЛЯЗАХА 3 МАРТ В СТРАЖИЦА  

В СУШИЦА ЧЕСТВАХА 47 ГОДИНИ ОТ САМОЖЕРТВАТА НА ДИМИТЪР АТАНАСОВ 
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ОБЩИНСКА ИЗЛОЖБА В СТРАЖИЦА  
 В Стражица беше открита общинска изложба, посветена на 130-годишнината на предучилищното възпитание. В 
снимки от различни периоди, в рисунки и творби на приложното изкуство двете обединени детски заведения от града и  
десет целодневни градини от селата показват богатството на един вълшебен детски свят, от който всяко пораснало дете 
отнася магия и вдъхновение за цял живот. 
 Кратък преглед на развитието на родното предучилищно възпитание направи Петя Стоянова, директор на ОДЗ „Сава 
Цонев” в Стражица. Евгения Станчева, главен експерт „Образование” при община Стражица приветства присъстващите, а 
деца от ОДЗ „Сава Цонев” и от ЦДГ – Владислав, с песни и стихове се включиха в празника. На директорките на детските 
заведения бяха връчени грамоти за приноса на ръководените от тях педагогически колективи във възпитанието и         
обучението на най-малките наши сънародници. Днес за повече от 520 деца от 12-те детски заведения в общината 50      
висококвалифицирани детски учителки и 60 души помощен персонал усърдно влагат знания, умения и опит.  
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Николай Христов, Петя Стоянова, 
Красимира Желязкова, Ивайло 
Николов,  инж.Траян Иванов 

МОЖЕТЕ ДА ЧЕТЕТЕ И В САЙТА НА 
ОБЩИНАТА 

HTTP://STRAZHITSA.E-GOV.BG 

ПЪТЯТ КЪМ ВСЕКИ НОВ УСПЕХ МИНАВА ПРЕЗ УЧЕНИЕ И ТРУД 

    В начално училище „Иван Вазов” – Царски извор, работят 
по проект „Да направим училището привлекателно за младите 
хора”. За малките ученици винаги има по нещо ново, което се 
случва в клубовете „Приказен свят”, „Млад еколог” и „Искам 
да успея”. То ги събира и за екипна работа, и за съвсем лична 
изява. А в един от поредните жеговити дни на пролетта имаха 
задачата да направят училищния двор по-приветлив. Богато 
разнообразие от цветя и декоративни храсти трябваше да  
разсадят и да си ги полеят, а и да запомнят правилните съвети 
на учителите за отглеждането им.  
     На децата гостува със съвсем непозната приказка баба 
Еленка, сладкодумна разказвачка на приказки от селото.   
Всяко дете си избра само каква илюстрация да нарисува по 
нейната приказка, а после всички се постараха с магията на 
цветовете да съхранят вълшебствата от приказката. За       
награда на своята нова приятелка те изиграха прекрасната 
приказка за три сестрички пеперуди. 
     В края на този празничен следобед, в който се включиха и няколко родители, децата си признаха, че всички искат да 
успеят. Вече знаят и тайната на успеха – труд, който да създава красота и много старание, за да опазят създадената от  
самите тях красота.  

В СЕЛО БАЛКАНЦИ БАБИ И ДЕЦА ЗАРОВИХА ЯЙЦА ПОД ДЪРВО И МЕСИХА КОЗУНАК С ЯГОДОВО СЛАДКО 

      Самобитни обичаи и оригинални рецепти за великденски козунак споделиха днес възрастните самодейки от читалище 
„Надежда” в с. Балканци с децата от селото. Още сутринта те червиха яйца заедно с малчуганите, като запазеното от  
миналогодишния Великден червено яйце заровиха под дърво в градината, за да 
има здраве, плодородие и благополучие в дома. „Това е традиция, която всяка 
година се спазва в селото - останалите от миналата година великденски яйца да 
се заравят в двора под дърво за здраве и берекет, обясни Дилян Братованов, 
директор дирекция „Хуманитарни 
дейности” в община Стражица.   
Първите яйца, които начервиха тази 
сутрин жените пък бяха получените 
от лазарките на Лазаровден”.       
Децата с любопитство участваха и в 
ритуала по месене на великденски 
козунаци. В Балканци има местна 
рецепта за великденското печиво. 
След като се омеси и приготви козу-
наченото тесто, в него се слага и 
сладко от ягоди,омесва се на плитка 
и тогава се пече. Малчуганите    
опитаха от пресния козунак, който 
става с неповторим вкус. 


