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През май – Каралийчеви дни 2012
С лекоатлетическа щафета започнаха
честванията тази година
110-атата година от рождението на Ангел Каралийчев ще бъде отбелязана със серия от празнични
събития в Стражица. През
май предстоят карнавално шествие „Приказният
свят на Каралийчев”, традиционният конкурс за
най-добра драматизация
на приказка на известния писател, литературна
кръгла маса на тема „Имаше един вълшебник” и др.
Честването на Ангел Каралийчев вече започна с

ученическа лекоатлетическа щафета, която се проведе през април в Стражица. В нея взеха участие
над 100 ученици от основните училища в селата
Сушица, Асеново, Камен,
Виноград и Кесарево, от
СОУ „Ангел Каралийчев”
и Професионалната гимназия по транспорт „Васил Друмев” в Стражица,
както и от Професионалната гимназия по селско
стопанство в с. Камен.

Да изчистим
Стражица
за по-чиста
България!

2.6 млн. лева са влезли
в Стражица за 6 месеца
2.6 млн. лева европейско
финансиране по различни проекти за Община
Стражица са осигурени
през първата половин
година от мандата на
администрацията, ръководена от кмета инж. Детелина Борисова. Това
отчете тя пред регионални медии през април.
Един от спечелените от
общината проекти е „Услуги за социално включване на уязвими деца
от Община Стражица”,
част от програмата „Социално включване” на
Министерството на труда
и социалната политика.
Проектът е на стойност
777 291,33 лева, от които
731 172,00 лв. финансиране от Световната банка

Подробности
около
тези и други инициативи от честването на
един от най-известните стражичани четете
на 3 страница в интервю със зам.-кмета инж. Йордан Димитров специално за
„Вестник за Община
Стражица”.

и 46 119,33,00 лв. собствен принос на общината.
С изпълнението на проекта ще бъде осигурен
комплекс от здравни, социални и образователни
услуги на деца до седемгодишна възраст, както и
работа с техните родители за формиране и развитие на родителски умения
и семейно консултиране
и подкрепа. По предоставянето на услугите ще
работят социални работници, психолог, логопед,
педиатър,
стоматолог,
очен лекар, педагози
и други специалисти в
сферата на развитието
и обучението на децата.
Още за проектите, които
се реализират в общината – на 2 стр.

През април в
Стражица беше
открита изложба, посветена на
130-годишнината
на предучилищното възпитание.

Научи къде на 2 стр.

„Съветниците” спечелиха
„Купата на кмета”

Още на 4 стр.
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2.6 млн. лева са влезли в
Стражица за половин година
Язовирите и мостовете в общината са
приоритет при проектите
2.6 млн. лева европейско
финансиране по различни проекти за Община
Стражица са осигурени
през първата половин година от мандата на администрацията, ръководена
от кмета инж. Детелина
Борисова. Това отчете тя
пред регионални медии
през април. В началото
на юни ще започне реализацията на най-новия
проект, спечелен от общинската
администрация. Неговата стойност е
1 049 926 94 лв., като от
тях 5% е собствен принос
от общинския бюджет. С

парите ще бъдат укрепени бреговете и дъното на
Голяма река в регулацията на Стражица, както и
бреговете и дъното на дерето в с. Горски Сеновец.
Проектът ще се реализира 22 месеца, а по неговото изпълнение ще бъдат
наети 15 души. По думите
на инж. Борисова, изпълнението на този проект би
предотвратило евентуално бъдещо наводнение.
Причината е, че дерето,
което ще се укрепва, е в
много лошо състояние, а
е преливник за три големи язовира. Единият от

тях през 2011 г. е бил на
ръба на преливането. На
територията на общината
има 30 язовира, затова и
голяма част от проектите, подавани по ОП „Регионално развитие”, са
насочени към тяхното укрепване и ремонтиране.
Сред другите проекти е
ремонт на детската градина в с. Асеново по програма „Красива България”
за 120 000 лв. Предстои
изграждането и на защитено жилище на стойност
78 000 лв. По линия на
Междуведомствената комисия за бедствия и ава-

рии ще бъде укрепен десният бряг на Стара река
в с. Кесарево с близо петметрова подпорна стена.
Стойността на този проект е близо 1 млн. лева.
Довършен е ремонтът
на храма „Св. св. Кирил
и Методий” в с. Балканци. Предстои ремонт на
църквите в селата Горски Сеновец и Бряговица
на обща стойност близо
400 000 лв. С европейски
средства ще бъдат изградени канализационни
мрежи с пречиствателни
станции в селата Камен,
Сушица и Кесарево. В

Стражица и в с. Асеново
ще бъде повишена енергийната ефективност на
обществени сгради и детски градини. Финансирането е от фонд “Козлодуй”
и от Програмата за развитие на селските райони.
Усилията занапред ще
бъдат насочени към ремонт на мостове, тъй като
състоянието на тези съоръжения на територията
на цялата община е тревожно, информира инж.
Борисова.

Инж. Детелина Борисова
оглави сдружението на
общините „Янтра”

Кметът на Община Стражица инж. Детелина Борисова бе избрана за
председател на регионалното сдружение на
общините „Янтра”. Към
момента в него членуват
девет общини от Великотърновска област: Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Лясковец,
Полски Тръмбеш, Златарица, Павликени, Сухиндол и Стражица. Община
Свищов е представена от
неправителствената организация „Дунавски център за обучение и развитие”. За зам.-председател
на сдружението бе избрана кметицата на Ляско-

вец д-р Ивелина Гецова.
В Управителния съвет на
сдружението влязоха кметът на Велико Търново
Даниел Панов, кметът на
Павликени Емануил Манолов и председателят на
Общинския съвет в Полски Тръмбеш д-р Емил
Енчев. Контролната комисия оглави Таня Лазарова,
председател на Общинския съвет в Златарица.
РСО „Янтра” е доброволно сдружение на общини
от Централна Северна
България за извършване
на обществено полезна
дейност.
Сдружението
работи за създаване на
условия за развитие и
утвърждаване на гражданското общество чрез
изграждането на насочено към гражданите местно самоуправление. Сред
основните цели на РСО
„Янтра” е защитата на
човешките права. Участието в разработването на
инвестиционни програми
с регионално значение
също е сред приоритетите на оглавената от инж.
Борисова организация.

На 12 май да изчистим
Стражица!

В инициативата „Да изчистим България за един
ден” за първи път ще се
включи и Община Стражица. В края на март децата от общината дадоха
пример на възрастните
как с малко усилие зелените площи могат да станат по-уютни, като почистиха градския парк. На
12 май е ред на всички
жители на Стражица да
покажат, че ги е грижа за
средата, в която живеят
и отглеждат децата си.
Вече са определени зоните за почистване в града.
Това са пазарът, градски-

ят парк и отбивката за
паркиране на пътя Стражица-Кесарево. Акцията
ще започне в 9:00 часа,
като сборният пункт е в
района на пазара. Служителите на общинската администрация ще тръгнат
от там, а към тях са поканени да се присъединят
граждани и доброволци.
Един от партньорите на
кампанията фирма „Екопак” осигурява по сто броя
чували и ръкавици, но всеки, който реши да участва
със собствени средства,
също е добре дошъл.
Учебните заведения, дет-

ските градини и Дома за
деца, лишени от родителски грижи в Стражица,
също ще отбележат деня
на голямото почистване.
Ученици и учители ще направят оборка на дворовете и зелените площи в
учебните заведения. Екипите на детските градини
пък ще почистят дворовете и ще боядисат съоръженията за игра в тях.
Камионите на фирма „Титан” пък ще са в готовност
от 9:00 часа сутринта за
извозване на отпадъците.
Очакваме Ви!
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Инж. Йордан Димитров, зам.-кмет на Община
Стражица: Карнавал и множество конкурси ще
има на Каралийчевите дни
Приносът на Ангел Каралийчев за литературата не бива да се
забравя, тъй като с неговите приказки са отраснали всички
български деца

Инж. Димитров, на 11
май предстои официалното откриване на едно
от най-големите събития в Стражица за годината – Каралийчевите
дни. Тогава ще се проведе и традиционният
карнавал „В приказния
свят на Ангел Каралийчев”. Кои ще бъдат
участниците в него?
Действително Каралийчевите дни са едно от
най-хубавите събития в
Община Стражица за цялата година, защото те ни
напомнят, че градът ни е
родното място на един от
най-обичаните детски писатели Ангел Каралийчев.
И вярвам, че смисълът на
празника не се е изтъркал с времето така, както
приказките на нашия съгражданин продължават
да радват децата ни поколение след поколение.
На 11 май ще открием Каралийчевите дни с хубав
карнавал, в който участие
ще вземат всички училища и детски градини в Община Стражица. Децата
е техните педагогически
ръководители ще могат
да демонстрират въображение в костюмите и изпълнението, а всички ние,
жителите на Стражица,
ще можем да се зарадваме на едно красиво събитие. Хубавото е, че тази
година карнавалът „В
приказния свят на Ангел

Каралийчев” има и конкурсно начало, и награди.
Предвидили сме плакети
за образователните институции, чиито участници заемат първите три
места. Ще има и скромни
парични награди, но все
пак не те са основната цел
на карнавала. Най-важното е и децата, и зрителите да се забавляват. Все
пак лакомства ще има за
всяко едно дете, взело
участие в събитието. Карнавалът ще се проведе
на 11 май от 10:00 часа
на центъра на Стражица,
на ул. „Михаил Друмев”.
Така че каня всички жители и гости на града да
присъстват. Сигурен съм,
че ще се забавляват, а и
така ще покажем уважението си към труда на децата и техните учители.
Инициативите около Каралийчевите дни обаче
продължават почти до
края на месеца, като на
15 май ще се проведе общински конкурс за найдобра
драматизация
по приказка на Ангел
Каралийчев. Кои ще са
участниците в него и ще
има ли отново награди?
Участниците в този конкурс ще са групи от двете училища и двете детски градини в Стражица,
както и от читалищата в
цялата община. Класираните на първо, второ и
трето място ще получат
статуетки „Ангел Каралийчев”, специални значки и, разбира се, много
лакомства. За тримата
представили се най-добре участници ще има и
индивидуални
награди
– грамоти, книги и тениски „Ангел Каралийчев”.
Кой ще определи кои
ще са наградените?
За тази цел има специално конкурсно жури, в
които са включени пет
доказали се в сферата на
културата и образованието дами. Това са главният

експерт в отдел „Култура”
в общината Мария Дянкова, главният експерт в
отдел „Образование” Евгения Станчева, ръководителят на градската библиотека Дешка Стоянова,
директорът на общинския
детски комплекс в Стражица Антоанета Чукурова
и управителят на картинната галерия Валентина
Чукурова. Сигурен съм,
че те ще оценят справедливо всеки един от участващите в конкурса екипи.
Дайте повече информация за нашите читатели за мястото и
времето на провеждането на конкурса!
Конкурсът за най-добра
драматизация по приказка на Ангел Каралийчев
ще се проведе на 15 май
от 14:00 часа в Летния
театър в Стражица. Ако
майското време обаче
ни изненада неприятно и
вали, ще преместим събитието в Спортната зала.
Какви други инициативи
ще
включат
Каралийчевите
дни
през
тази
година?
До края на месец април
всички ученици можеха да
изпращат своите есета,
приказки или стихотворения за обявения по повод
честването на Каралийчев общински конкурс.
През май месец всички
творби ще бъдат обсъдени, за да се определят
най-добрите от тях. Тук е
мястото да благодаря на

учителите по български
език и литература в СОУ
„Ангел Каралийчев”-Стражица М. Дякова, Е. Станчева, А. Чукурова, Г. Русева, Т. Цонева и Д. Райчева. Те са журито, което
ще определи трите наградени творби. Задачата им
е отговорна, защото всеки един от участниците е
вложил и много старание,
и желание за успех. Но
все пак три ще са наградените творби, като за
техните автори са предвидени парични награди.
В рамките на Каралийчевите дни е и провеждането на кръгла
маса на тема „Имаше
един вълшебник”. Кои
ще бъдат участниците в нея и каква е целта на провеждането й?
Кръглата маса „Имаше
един вълшебник” ще се
проведе на 18 май от 10:00
часа в Общинската хижа.
Естествено, нейният основен фокус е творчеството
на Ангел Каралийчев, но
покрай него неминуемо
ще се говори и за детската литература изобщо.
Важна е темата за перспективите в популяризирането на творчеството
на Каралийчев не само
в родната му Стражица,
но и в България изобщо.
Този писател не бива да
се забравя и не казвам
това само заради месторождението му. Негови са
приказки като „Житената
питка” и „Майчина сълза”,

с които е отраснало всяко
едно българско дете. Затова не бива да се забравя кой е техният автор.
Кои
са
участниците в кръглата маса?
Участие очакваме да вземат представители на
Съюза на българските
писатели, на Великотърновския университет „Св.
Св. Кирил и Методий”,
както и директори на
училища, учители, ученици. Всъщност всеки,
свързан с творчеството
на Ангел Каралийчев и с
темата за детската литература е добре дошъл.
И все пак да не забравяме, че на 24 май цяла
България чества Деня
на българската просвета и култура и на славянската
писменост.
Как ще бъде отбелязан той в Стражица?
На 24 май, по традиция,
ще
бъдат
поднесени
цветя в Парк „Ангел Каралийчев”. Участие ще
вземат ученици както от
СОУ „Ангел Каралийчев”,
така и от Техникума по
автотранспорт, с литературни рецитали. Децата
от двете детски градини
в града пък готвят програма с песни и танци. С
музикална програма ще
се представи и читалището. Програмата предстои
да се допълни и с други
инициативи, които да направят празника още потържествен.

110 години от рождението на Ангел Каралийчев
Известният
български
писател и преводач Ангел Каралийчев е роден
на 21 август в Стражица преди 110 години.
Писателската му дейност
започва, когато е едва 17годишен. Тогава стихотворението му „Орелът”
е публикувано в русенското списание „Ученическа мисъл”. Известно

време работи в общината
в Стражица, следва и „Химия” в Софийския университет. Дипломира се в Свободния университет през
1928 г., където завършва
дипломация. Първата му
книга, която е на революционна тематика, е отпечатана през 1923 г. През
следващата година е публикуван сборникът с раз-

кази „Ръж”, а през 1925
г. е издадена и първата
му детска книга „Мечо”.
Сред най-известните му
творби „Ането”, „Тошко
Африкански” и „Житената питка”. За книгата си
„Приказен свят” е награден посмъртно през 1974
г. от Международния съвет за детско-юношеска
литература.
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„Съветниците” спечелиха „Купата на кмета”
Десет отбора се състезаваха достойно във футболния турнир
на общината
В края на април се играха
финалите на футболния
турни за „Купата на кмета” на Община Стражица. В последния ден за
трето и четвърто място
се съревноваваха отборите „ГЕРБ-Стражица” и
„Магьосниците”. С човек
по-малко, „Магьосниците” успяха да надвият
отбора на ГЕРБ в последната минута и крайният резултат ги класира
с 1:2 на третото място.
Финалната среща бе
между отборите на „Съветниците” и „Кесарево”.
Съветниците от Община
Стражица успяха с лекота
да намерят слабите места на кесеровчани, като
още в първото полувреме резултатът беше 3:1.
Нови два гола във второто полувреме оформиха
резултата до крайния 5:1.
На финалната среща
присъства кметът на общината инж. Детелина
Борисова, която бе и инициатор на провеждането
на турнира. В спортната
зала бяха и зам.-кметовете, а специален гост
беше Георги Велинов –
председател на Зоналния съвет на Българския
футболен съюз във Велико Търново. Той връчи
наградата на най-добрия
защитник на турнира Красимир Стефанов от отбора „ГЕРБ-Стражица”.
За голмайстор пък беше
обявен Кристиян Костадинов от „Кесарево”.
Специалната награда за

най-млад участник в турнира получи Венцислав
Нойков от „Бохеми”, Горски Сеновец. Същият отбор взе приза за феърплей. Награда за участник с най-голям житейски
опит получи Петър Николов от „Съветниците”.
Организаторът Община
Стражица се беше погрижила за призове за участие за всички участници
в турнира. ПредставитеСъветнците – победителите
лят на генералния спонсор фирма „Вароша” от
с.Камен Павел Петров
връчи на първите два отбора оригинални футболни екипи и калци.
Във футболния турнир „Купата на кмета”
участие взеха 10 отбора в две групи. Техните играчи вкараха
общо 118 гола, получиха 5 жълти и 2 червени картона. Но найважното е, че всички играха достойно.
Благодарим на десетБед Бойс
те отбора, които
се бориха до последно като истински професионалисти. Едно
голямо „Благодаря!” и на страхотната публика,
която подкрепяше своите момчета до финала.
Догодина очак- Кесарево – на второ място
ваме още отбори да се включат
в надпреварата
и много футболни страсти!

Продължават срещите
на ФК „Левски-1986”Стражица
Турнирът за „Купата на
кмета” приключи, но
общинският футболен
клуб „Левски-1986” продължава своето участие
в пролетния сезон на „А”
Областна футболна група на Българския футболен съюз. На 5 май нашите момчета гостуват

на „Чумерна”-Елена, а
на 12 май посрещат „Рудановски-1922” на стражишки терен. На 25 май
ФК „Левски 1986”-Стражица гостува на „Спарта”-Самоводене, а на 26
май приема „Вихър”-Добри дял.

Поделение 28130
Община Стражица

Камен

ГЕРБ-Стражица

Бохеми, Горски Сеновец

Магьосниците – на трето място

Спирт Юнайтед

