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С изложба от детски рисунки “В приказния 

свят на Ангел Каралийчев” беше поставено 
началото на инициативите от програмата на 
КАРАЛИЙЧЕВИ ДНИ – 2008. Много рисунки се 
получиха  от Лясковец, от младите художници в 
СОУ “Максим Райкович”, от Свищов и Велико 
Търново, от много училища във Великотърновска 
област. Много силно бе участието на децата от 
школата по изобразително и приложно изкуство с 
ръководител Валентина Стойнева в Общинския 
детски комплекс - Стражица.                  

На 19 май /понеделник/ в 16 часа беше  
открита  изложбата под надслов “В приказния 
свят на Ангел Каралийчев”. в изложбената зала на 
града.  

Карнавалното шествие на любими герои от 
приказките на Ангел Каралийчев се проведе на 20 
май. Както винаги то премина при много голям 
интерес и достави радост на големи и малки. С 
приветствие към участниците се обърна лично 
кметът на общината инж. Стефан Стефанов, който 
обяви и официалното откриване на 
КАРАЛИЙЧЕВИ ДНИ – 2008. 
 

 
 

 
 

 
Общинските турнири по хандбал и футбол 

се откриха на 8 май. Спортните срещи  преминаха  
по утвърдения график. 

 
 

 
 
 

 
 
 

♦  ♦  ♦ 
 

На 21 май се състоя традиционният 
Общински фестивал на читалищната 
художествена самодейност. Десетилетните 
огнища на духовността, на културата, на знанието 
изживяват трудни времена, но си остават мястото, 
което събира и обединява хората от селата, в 
които продължават да се изявяват театрални и 
хорови състави. В различни традиционни събори 
и фестивали участват колективи от Стражица, 
Сушица, Кесарево, Виноград, Бряговица, 
Балканци, Владислав. 

 
♦  ♦  ♦ 
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За първи път на Стражица гостува в 
продължение на 20 дни изложба с творби на 
ученици от Средното художествено училище по 
приложни изкуства в Трявна. Прекрасни етюди, 
рисунки, икони и произведения на 
художествената дърворезба бяха показани в 
ритуалната зала на Стражица, а изложбата беше 
посетена масово от учениците в СОУ “Ангел 
Каралийчев” и от много граждани. Ученическите 
творби, представени в изложбата, следват най-
добрите традиции на Тревненската школа. 

 

 
 

♦  ♦  ♦ 
 
В общинския детски фестивал “Аз пея и 

танцувам” на 22 май се изявиха деца от всички 
възрастови групи, от детските градини в града и 
от училищата в Стражица, Камен, Кесарево, 
Сушица, Царски извор и Асеново. Най-много 
аплодисменти спечелиха най-малките участници 
от ОДЗ “Ангел Каралийчев” и ОДЗ “Сава Цонев”, 
които изпълниха прекрасно своята програма.  

 
Първият удостоен с наградата на името на 

Ангел Каралийчев, която Общинският съвет 
утвърди на редовното си заседание през април, е 
14-годишната ученичка от СОУ “Ангел 
Каралийчев” Деница Иванова, хандбалистка от 
хандбален клуб “Левски – 1920” в Стражица. 
Деница, освен че е отличничка, е призната и за 

най-добра разпределителка на България в своята 
възрастова група и вероятно ще бъде поканена в 
националния отбор. Наградата и съдържа почетен 
диплом и плакет, има и финансово покритие. 
Лично и я връчи кметът на общината инж. Стефан 
Стефанов на тържеството, посветено на 24 Май – 
Деня на българската просвета и култура и на 
славянската писменост, когато беше и 
закриването на КАРАЛИЙЧЕВИ ДНИ – 2008. 

 
  ♦  ♦  ♦ 

 
На 21 май от 16 часа в ритуалната зала на 

града се открива изложбата с творби на ученици 
от Средното художествено училище за приложни 
изкуства в Трявна. Тази изложба ще ни гостува до 
23 май.  

На 21 май /сряда/ от 17 часа в летния театър, 
ще се проведе и поредният общински фестивал на 
читалищната художествена самодейност.  

 
  ♦  ♦  ♦ 

 
Със съдействие на Министерството на труда 

и социалната политика Община Стражица 
изпрати 50 деца от Детския дом в града на 10-
дневна почивка в курорта Пампорово. В групата 
на почиващите има деца от още 5 дома в 
България, разпределени в три смени. За отдиха на 
децата министерството избра хотел “Снежанка”, 
още в първите дни им гостува министър 
Масларова. Почивката на децата включва 
посещения в Чепеларе, Девин, Широка лъка и 
Смолян, най-красивите кътчета в тази част на 
Родопите, най-известните забележителности на 
планинските курортни селища. По традиция 
децата провеждат дни на таланта, спортен 
празник, паметна заключителна вечер на 
приятелството. 

Почивката на децата  стана благодарение на 
финансовата подкрепа на “Технополис” ООД, 
Централна кооперативна банка и други спонсори. 
Средства от фонд “Социално подпомагане” 
отдели и МТСП. 
 

♦  ♦  ♦ 
 

На 2 юни народно читалище “Възпитател” в 
Камен организира възпоменателно тържество по 
повод 140 години от гибелта на Никола Стоянов, 
четник от четата на Хаджи Димитър и Стефан 
Караджа, загинал на връх Бузлуджа през 1868 г. 
Пред барелефа на Никола Стоянов в центъра на 
селото каменчани поднесоха цветя и сведоха 
глави в знак на признателност пред делото на 
загиналите за България нейни синове и дъщери. 
 

♦  ♦  ♦ 
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За първи път тази година Община Стражица 
организира и проведе общински ромски 
фолклорен фестивал. Много активно беше 
участието на СОУ “Ангел Каралийчев”. В 
програмата на фестивала се включиха и ученици 
от Камен, Кесарево, Асеново, Сушица и Царски 
извор. 

 

  
♦  ♦  ♦ 

 

От 7 до 10 юни Стражица беше домакин на 
държавните финали по хандбал за юноши от VІІІ 
– Х клас, които се провеждат в рамките на 
Ученически игри 2007/2008 година и се 
организират от МОН, Държавната агенция за 
младежта и спорта, Българската асоциация 
“Спорт за учащи” и Община Стражица. В 
тазгодишните финални игри премериха сили 
първите отбори на деветте зони, както и отборът 
домакин от нашето СОУ “Ангел Каралийчев”. В 
две групи се състезаваха ученически отбори от 
Лом, Велико Търново, Кубрат, Варна, Стара 
Загора, Панагюрище, Ямбол, Благоевград, София 
и Стражица.  

След тридневни оспорвани спортни битки в 
спортната зала, шестте най-добри отбори 
оформиха крайното класиране на 10 юни. Първи 
станаха юношите от СОУ “Емилиян Станев” – 
Велико Търново, следвани от отбора на ПГСД 
“Николай Хайтов” от Варна и отбора на СОУ 
“Христо Ботев” – Кубрат. Отборът на СОУ 
“Ангел Каралийчев” се представи достойно и се 
нареди на четвърто място след първите три най-
силни отбора. Христо Христов от отбора на 
Стражица стана голмайстор на финалните игри по 
хандбал с 66 гола и получи специалната награда. 

Наградният фонд за победителите и за 
всички участници беше осигурен от ДАМС.  

 
 
 
 

 
 

 
 

♦  ♦  ♦ 
 

На 7 и 8 юни в м. Казълдере край Стражица 
се проведе държавното първенство по спортно 
ориентиране на средна дистанция и надпреварата 
за “BROWN CUP – 2008”. Община Стражица и 
ТД “Тасладжа” станаха съорганизатори на СК 
“Браун тим” от Велико Търново за провеждането 
на това авторитетно за страната състезание, в 
което участваха повече от 300 състезатели от 
различните туристически центрове и клубове във 
всички възрастови групи. Тук бяха и най-
елитните наши състезатели по спортно 
ориентиране, които се готвят за поредно участие в 
световното първенство. Тази година то ще бъде 
във Финландия, а състезанието край Стражица е 
една от последните им проверки. 

За втори пореден път природните дадености 
на Община Стражица впечатлиха както всички 
ръководители на спортните клубове, така и 
участниците. В края на септември м. г. нашата 
община за първи път стана домакин на това 
състезание, а тогава то се проведе сред красивата 
природа на Предбалкана край Железарци.  

Стражица все още не участва със свои 
състезатели, но има условия за възраждане на 
добрите традиции от годините преди 
земетресенията през 1986 година. С няколко 
проекта, защитени и осъществени от Община 
Стражица, новите екопътеки привличат млади 
туристи сред красивата природа. Сред тях ще 
потърсим и нашите бъдещи състезатели по 
спортно ориентиране, за да бъдем не само 
домакини, но и участници в тази спортна 
надпревара 

 


