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Новините от 
общината 
– вече и във 
фейсбук!

През май – Каралийчеви дни 2012 
С лекоатлетическа щафета започнаха 
честванията тази година
110-атата година от рож-
дението на Ангел Кара-
лийчев ще бъде отбеляза-
на със серия от празнични 
събития в Стражица. През 
май предстоят карнавал-
но шествие „Приказният 
свят на Каралийчев”, тра-
диционният конкурс за 
най-добра драматизация 
на приказка на извест-
ния писател, литературна 
кръгла маса на тема „Има-
ше един вълшебник” и др.  
Честването на Ангел Ка-
ралийчев вече започна с 

ученическа лекоатлетиче-
ска щафета, която се про-
веде през април в Стра-
жица. В нея взеха участие 
над 100 ученици от основ-
ните училища в селата 
Сушица, Асеново, Камен, 
Виноград и Кесарево, от 
СОУ „Ангел Каралийчев” 
и Професионалната гим-
назия по транспорт „Ва-
сил Друмев” в Стражица, 
както и от Професионал-
ната гимназия по селско 
стопанство в с. Камен.  

Подробности около 
тези и други инициа-
тиви от честването на 
един от най-известни-
те стражичани четете 
на 3 страница в ин-
тервю със зам.-кме-
та инж. Йордан Ди-
митров специално за 
„Вестник за Община 
Стражица”.

„Съветниците” спечелиха 
„Купата на кмета”

Още на 4 стр.

2.6 млн. лева са влезли 
в Стражица за 6 месеца
2.6 млн. лева европейско 
финансиране по различ-
ни проекти за Община 
Стражица са осигурени 
през първата половин 
година от мандата на 
администрацията, ръко-
водена от кмета инж. Де-
телина Борисова. Това 
отчете тя пред регионал-
ни медии през април.  
Един от спечелените от 
общината проекти е „Ус-
луги за социално включ-
ване на уязвими деца 
от Община Стражица”, 
част от програмата „Со-
циално включване” на 
Министерството на труда 
и социалната политика. 
Проектът е на стойност 
777 291,33 лева, от които 
731 172,00 лв. финанси-
ране от Световната банка 

и 46 119,33,00 лв. собст-
вен принос на общината. 
С изпълнението на про-
екта ще бъде осигурен 
комплекс от здравни, со-
циални и образователни 
услуги на деца до седем-
годишна възраст, както и 
работа с техните родите-
ли за формиране и разви-
тие на родителски умения 
и семейно консултиране 
и подкрепа. По предос-
тавянето на услугите ще 
работят социални работ-
ници, 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 общи-
ната – на 2 стр.

Да изчистим 
Стражица 

за по-чиста 
България!

Научи къде на 2 стр.

През април в 
Стражица беше 
открита излож-
ба, посветена на 
130-годишнината 
на предучилищ-
ното възпитание. 
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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 различ-
ни проекти за Община 
Стражица са осигурени 
през първата половин го-
дина от мандата на адми-
нистрацията, ръководена 
от кмета инж. Детелина 
Борисова. Това отчете тя 
пред регионални медии 
през април. В началото 
на юни ще започне реа-
лизацията на най-новия 
проект, спечелен от об-
щинската администра-
ция. Неговата стойност е 
1 049 926 94 лв., като от 
тях 5% е собствен принос 
от общинския бюджет. С 

парите ще бъдат укрепе-
ни бреговете и дъното на 
Голяма река в регулаци-
ята на Стражица, както и 
бреговете и дъното на де-
рето в с. Горски Сеновец. 
Проектът ще се реализи-
ра 22 месеца, а по негово-
то изпълнение ще бъдат 
наети 15 души. По думите 
на инж. Борисова, изпъл-
нението на този проект би 
предотвратило евентуал-
но бъдещо наводнение. 
Причината е, че дерето, 
което ще се укрепва, е в 
много лошо състояние, а 
е преливник за три голе-
ми 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 проекти-
те, подавани по ОП „Ре-
гионално развитие”, са 
насочени към тяхното ук-
репване и ремонтиране.  
Сред другите проекти е 
ремонт на детската гра-
дина в с. Асеново по про-
грама „Красива България” 
за 120 000 лв. Предстои 
изграждането и на защи-
тено жилище на стойност 
78 000 лв. По линия на 
Междуведомствената ко-
мисия за бедствия и ава-

рии ще бъде укрепен де-
сният бряг на Стара река 
в с. Кесарево с близо пет-
метрова подпорна стена. 
Стойността на този про-
ект е близо 1 млн. лева. 
Довършен е ремонтът 
на храма „Св. св. Кирил 
и Методий” в с. Балкан-
ци. Предстои ремонт на 
църквите в селата Гор-
ски Сеновец и Бряговица 
на обща стойност близо 
400 000 лв. С европейски 
средства ще бъдат из-
градени канализационни 
мрежи с пречиствателни 
станции в селата Камен, 
Сушица и Кесарево. В 

Стражица и в с. Асеново 
ще бъде повишена енер-
гийната ефективност на 
обществени сгради и дет-
ски градини. Финансира-
нето е от фонд “Козлодуй” 
и от Програмата за разви-
тие на селските райони. 
Усилията занапред ще 
бъдат насочени към ре-
монт на мостове, тъй като 
състоянието на тези съо-
ръжения на територията 
на цялата община е тре-
вожно, информира инж. 
Борисова.

Инж. Детелина Борисова 
оглави сдружението на 
общините „Янтра”

Кметът на Община Стра-
жица инж. Детелина Бо-
рисова бе избрана за 
председател на регио-
налното сдружение на 
общините „Янтра”. Към 
момента в него членуват 
девет общини от Велико-
търновска област: Вели-
ко Търново, Горна Оря-
ховица, Елена, Лясковец, 
Полски Тръмбеш, Злата-
рица, Павликени, Сухин-
дол и Стражица. Община 
Свищов е представена от 
неправителствената ор-
ганизация „Дунавски цен-
тър за обучение и разви-
тие”. За зам.-председател 
на сдружението бе избра-
на кметицата на Ляско-

вец  д-р Ивелина Гецова. 
В Управителния съвет на 
сдружението влязоха кме-
тът на Велико Търново 
Даниел Панов, кметът на 
Павликени Емануил Ма-
нолов и председателят на 
Общинския съвет в Пол-
ски Тръмбеш д-р Емил 
Енчев. Контролната коми-
сия оглави Таня Лазарова, 
председател на Общин-
ския съвет в Златарица.  
РСО „Янтра” е добровол-
но сдружение на общини 
от Централна Северна 
България за извършване 
на обществено полезна 
дейност. Сдружението 
работи за създаване на 
условия за развитие и 
утвърждаване на граж-
данското общество чрез 
изграждането на насоче-
но към гражданите мест-
но самоуправление. Сред 
основните цели на РСО 
„Янтра” е защитата на 
човешките права. Участи-
ето в разработването на 
инвестиционни програми 
с регионално значение 
също е сред приоритети-
те на оглавената от инж. 
Борисова организация.

На 12 май да изчистим 
Стражица!
В инициативата „Да из-
чистим България за един 
ден” за първи път ще се 
включи и Община Стра-
жица. В края на март де-
цата от общината дадоха 
пример на възрастните 
как с малко усилие зеле-
ните площи могат да ста-
нат по-уютни, като почис-
тиха 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 зони-
те за почистване в града. 
Това са пазарът, градски-

ят парк и отбивката за 
паркиране на пътя Стра-
жица-Кесарево. Акцията 
ще започне в 9:00 часа, 
като сборният пункт е в 
района на пазара. Служи-
телите на общинската ад-
министрация ще тръгнат 
от там, а към тях са пока-
нени да се присъединят 
граждани и доброволци. 
Един от партньорите на 
кампанията фирма „Еко-
пак” осигурява по сто броя 
чували и ръкавици, но все-
ки, който реши да участва 
със собствени средства, 
също е добре дошъл.  
Учебните заведения, дет-

ските градини и Дома за 
деца, лишени от роди-
телски грижи в Стражица, 
също ще отбележат деня 
на голямото почистване. 
Ученици и учители ще на-
правят оборка на дворо-
вете и зелените площи в 
учебните заведения. Еки-
пите на детските градини 
пък ще почистят дворо-
вете и ще боядисат съо-
ръженията за игра в тях.  
Камионите на фирма „Ти-
тан” 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 официал-
ното откриване на едно 
от най-големите съби-
тия в Стражица за годи-
ната – Каралийчевите 
дни. Тогава ще се про-
веде и традиционният 
карнавал „В приказния 
свят на Ангел Кара-
лийчев”. Кои ще бъдат 
участниците в него? 
Действително Каралий-
чевите дни са едно от 
най-хубавите събития в 
Община Стражица за ця-
лата година, защото те ни 
напомнят, че градът ни е 
родното място на един от 
най-обичаните детски пи-
сатели Ангел Каралийчев. 
И вярвам, че смисълът на 
празника не се е изтър-
кал с времето така, както 
приказките на нашия съ-
гражданин продължават 
да радват децата ни по-
коление след поколение.  
На 11 май ще открием Ка-
ралийчевите дни с хубав 
карнавал, в който участие 
ще вземат всички учили-
ща и детски градини в Об-
щина Стражица. Децата 
е техните педагогически 
ръководители ще могат 
да демонстрират въобра-
жение в костюмите и из-
пълнението, а всички ние, 
жителите на Стражица, 
ще можем да се зарадва-
ме на едно красиво съби-
тие. Хубавото е, че тази 
година карнавалът „В 
приказния свят на Ангел 

Каралийчев” има и кон-
курсно начало, и награди. 
Предвидили сме плакети 
за образователните ин-
ституции, чиито участни-
ци заемат първите три 
места. Ще има и скромни 
парични награди, но все 
пак не те са основната цел 
на карнавала. Най-важно-
то е и децата, и зрители-
те да се забавляват. Все 
пак лакомства ще има за 
всяко едно дете, взело 
участие в събитието. Кар-
навалът ще се проведе 
на 11 май от 10:00 часа 
на центъра на Стражица, 
на ул. „Михаил Друмев”. 
Така че каня всички жи-
тели и гости на града да 
присъстват. Сигурен съм, 
че ще се забавляват, а и 
така ще покажем уваже-
нието си към труда на де-
цата и техните учители.  
Инициативите около Ка-
ралийчевите дни обаче 
продължават почти до 
края на месеца, като на 
15 май ще се проведе об-
щински конкурс за най-
добра драматизация 
по приказка на Ангел 
Каралийчев. Кои ще са 
участниците в него и ще 
има ли отново награди? 
Участниците в този кон-
курс ще са групи от две-
те училища и двете дет-
ски градини в Стражица, 
както и от читалищата в 
цялата община. Класи-
раните на първо, второ и 
трето място ще получат 
статуетки „Ангел Кара-
лийчев”, специални знач-
ки и, разбира се, много 
лакомства. За тримата 
представили се най-до-
бре участници ще има и 
индивидуални награди 
– грамоти, книги и тени-
ски „Ангел Каралийчев”.  
Кой ще определи кои 
ще са наградените? 
За тази цел има специ-
ално конкурсно жури, в 
които са включени пет 
доказали се в сферата на 
културата и образование-
то дами. Това са главният 

експерт в отдел „Култура” 
в общината Мария Дян-
кова, главният експерт в 
отдел „Образование” Ев-
гения Станчева, ръково-
дителят на градската биб-
лиотека Дешка Стоянова, 
директорът на общинския 
детски комплекс в Стра-
жица Антоанета Чукурова 
и управителят на картин-
ната галерия Валентина 
Чукурова. Сигурен съм, 
че те ще оценят справед-
ливо всеки един от участ-
ващите в конкурса екипи.  
Дайте повече инфор-
мация за нашите чи-
татели за мястото и 
времето на провеж-
дането на конкурса!  
Конкурсът за най-добра 
драматизация по приказ-
ка 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 съ-
битието в Спортната зала.  
Какви други иници-
ативи ще включат 
Каралийчевите дни 
през тази година? 
До края на месец април 
всички ученици можеха да 
изпращат своите есета, 
приказки или стихотворе-
ния за обявения по повод 
честването на Каралий-
чев общински конкурс. 
През май месец всички 
творби ще бъдат обсъ-
дени, за да се определят 
най-добрите от тях. Тук е 
мястото да благодаря на 

учителите по български 
език и литература в СОУ 
„Ангел Каралийчев”-Стра-
жица М. Дякова, Е. Стан-
чева, А. Чукурова, Г. Ру-
сева, Т. Цонева и Д. Рай-
чева. Те са журито, което 
ще определи трите награ-
дени творби. Задачата им 
е отговорна, защото все-
ки един от участниците е 
вложил и много старание, 
и желание за успех. Но 
все пак три ще са награ-
дените творби, като за 
техните автори са пред-
видени парични награди.  
В рамките на Каралий-
чевите дни е и про-
веждането на кръгла 
маса на тема „Имаше 
един вълшебник”. Кои 
ще бъдат участници-
те в нея и каква е цел-
та на провеждането й? 
Кръглата маса „Имаше 
един вълшебник” ще се 
проведе на 18 май от 10:00 
часа в Общинската хижа. 
Естествено, нейният осно-
вен фокус е творчеството 
на Ангел Каралийчев, но 
покрай него неминуемо 
ще се говори и за детска-
та литература изобщо. 
Важна е темата за перс-
пективите в популяризи-
рането 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 место-
рождението му. Негови са 
приказки като „Житената 
питка” и „Майчина сълза”, 

с които е отраснало всяко 
едно българско дете. За-
това не бива да се забра-
вя кой е техният автор. 
Кои са участници-
те в кръглата маса? 
Участие очакваме да взе-
мат представители на 
Съюза на българските 
писатели, на Великотър-
новския университет „Св. 
Св. Кирил и Методий”, 
както и директори на 
училища, учители, уче-
ници. Всъщност всеки, 
свързан с творчеството 
на Ангел Каралийчев и с 
темата за детската лите-
ратура е добре дошъл. 
И все пак да не забра-
вяме, че на 24 май цяла 
България чества Деня 
на българската просве-
та и култура и на сла-
вянската писменост. 
Как ще бъде отбеляз-
ан той в Стражица? 
На 24 май, по традиция, 
ще бъдат поднесени 
цветя в Парк „Ангел Ка-
ралийчев”. Участие ще 
вземат ученици както от 
СОУ „Ангел Каралийчев”, 
така и от Техникума по 
автотранспорт, с литера-
турни рецитали. Децата 
от двете детски градини 
в града пък готвят про-
грама с песни и танци. С 
музикална програма ще 
се представи и читалище-
то. Програмата предстои 
да се допълни и с други 
инициативи, които да на-
правят празника още по-
тържествен.

110 години от рождението на Ангел Каралийчев
Известният български 
писател и преводач Ан-
гел Каралийчев е роден 
на 21 август в Стражи-
ца преди 110 години. 
Писателската му дейност 
започва, когато е едва 17-
годишен. Тогава стихо-
творението му „Орелът” 
е публикувано в русен-
ското списание „Учени-
ческа мисъл”. Известно 

време работи в общината 
в Стражица, следва и „Хи-
мия” в Софийския универ-
ситет. Дипломира се в Сво-
бодния университет през 
1928 г., където завършва 
дипломация. Първата му 
книга, която е на револю-
ционна тематика, е отпе-
чатана през 1923 г. През 
следващата година е пуб-
ликуван 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 „Житена-
та питка”. За книгата си 
„Приказен свят” е награ-
ден посмъртно през 1974 
г. от Международния съ-
вет 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 кме-
та” на Община Стражи-
ца. В последния ден за 
трето и четвърто място 
се съревноваваха отбо-
рите „ГЕРБ-Стражица” и 
„Магьосниците”. С човек 
по-малко, „Магьосници-
те” успяха да надвият 
отбора на ГЕРБ в по-
следната минута и край-
ният резултат ги класира 
с 1:2 на третото място.  
Финалната среща бе 
между отборите на „Съ-
ветниците” и „Кесарево”. 
Съветниците от Община 
Стражица успяха с лекота 
да намерят слабите мес-
та на кесеровчани, като 
още в първото полувре-
ме резултатът беше 3:1. 
Нови два гола във второ-
то полувреме оформиха 
резултата до крайния 5:1. 
На финалната среща 
присъства кметът на об-
щината инж. Детелина 
Борисова, която бе и ини-
циатор на провеждането 
на турнира. В спортната 
зала бяха и зам.-кмето-
вете, а специален гост 
беше Георги Велинов – 
председател на Зонал-
ния съвет на Българския 
футболен съюз във Ве-
лико Търново. Той връчи 
наградата на най-добрия 
защитник на турнира Кра-
симир Стефанов от от-
бора „ГЕРБ-Стражица”. 
За голмайстор пък беше 
обявен Кристиян Кос-
тадинов от „Кесарево”. 
Специалната награда за 

най-млад участник в тур-
нира получи Венцислав 
Нойков от „Бохеми”, Гор-
ски Сеновец. Същият от-
бор взе приза за феър-
плей. Награда за участ-
ник с най-голям житейски 
опит получи Петър Ни-
колов от „Съветниците”.  
Организаторът Община 
Стражица се беше погри-
жила за призове за учас-
тие за всички участници 
в турнира. Представите-
лят на генералния спон-
сор фирма „Вароша” от 
с.Камен Павел Петров 
връчи на първите два от-
бора оригинални фут-
болни екипи и калци. 
Във футболния тур-
нир „Купата на кмета” 
участие взеха 10 от-
бора в две групи. Тех-
ните играчи вкараха 
общо 118 гола, полу-
чиха 5 жълти и 2 чер-
вени картона. Но най-
важното е, че всич-
ки играха достойно. 
Благодарим на десет-
те отбора, които 
се бориха до по-
следно като ис-
тински професи-
оналисти. Едно 
голямо „Благо-
даря!” и на стра-
хотната публика, 
която подкрепя-
ше своите мом-
чета до финала. 
Догодина очак-
ваме още отбо-
ри да се включат 
в надпреварата 
и много футбол-
ни страсти!

Съветнците – победителите

Бед Бойс

Бохеми, Горски Сеновец

ГЕРБ-Стражица

Камен

Кесарево – на второ място

Магьосниците – на трето място

Община Стражица

Спирт Юнайтед

Поделение 28130

Продължават срещите 
на ФК „Левски-1986”-
Стражица
Турнирът за „Купата на 
кмета” приключи, но 
общинският футболен 
клуб „Левски-1986” про-
дължава своето участие 
в пролетния сезон на „А” 
Областна футболна гру-
па на Българския футбо-
лен съюз. На 5 май на-
шите момчета гостуват 

на „Чумерна”-Елена, а 
на 12 май посрещат „Ру-
дановски-1922” на стра-
жишки терен. На 25 май 
ФК „Левски 1986”-Стра-
жица гостува на „Спар-
та”-Самоводене, а на 26 
май приема „Вихър”-До-
бри дял. 


