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Честит празник!
Уважаеми съграждани,

Поздравявам Ви с праз-
ника на любимия на всич-
ки ни град Стражица!

Пожелавам на всички 
Стражица да е все така 
гостоприемно и привет-
ливо място за отглеждане 
на нашите деца и водене 
на честен и спокоен жи-
вот. Вярвам, че всички за-
едно можем да работим 
все така усилено за пре-
връщането на Стражица 
в град с европейски об-

лик. През последните го-
дини Стражица не спира 
да се променя към по-до-
бро. Сигурна съм, че тази 
видима трансформация 
е факторът, който ще за-
държи младите хора тук, 
за да могат те достойно 
да поемат щафетата на 
личното и професионал-
ното развитие от своите 
родители и учители. 

За да е празникът ни 
още по-хубав, своя при-
нос имат ученическите, 
спортните и самодейни-

те колективи, които през 
цялата изминала година 
ни радваха с постижени-
ята си на регионални и 
национални първенства 
и събори. Пожелавам им 
още повече сили, устрем 
и успехи, а на всички нас 
– здраве, късмет и благо-
денствие.

Честит празник, Стражица!

Инж. Детелина Борисова

Кмет на Община Стражица

Уважаеми съграждани и 
гости на град Стражица,

На днешния светъл хрис-
тиянски празник Успение 
Богородично, ние, жите-
лите на град Стражица, 
честваме празника на на-
шия прекрасен град. 
Обръщаме се назад, за 
да видим постигнатото, 
стараем се да пазим тра-
дициите и работим за обо-
гатяването и съвременно-
то развитие на родното 
ни място, като малка, но 
важна част от България и 
Обединена Европа. 
През вековете остава по-
словичен и достоен за по-
клон непоклатимият дух 
на стражичани. Духът, 

който е пазил и развивал 
нашия град при вражески 
нападения, природни ка-
таклизми и кризисни годи-
ни, този дух е жив и днес 
и колкото по-силно ни 
владее, толкова по-горди 
и уверени ще бъдем. 
Пожелавам Ви и занапред 
сили, здраве и желание, 
за да правим жителите и 
гостите на града съмиш-
леници в благородните 
каузи на общината и да 
създаваме празнично на-
строение!

От името на Общински 
съвет Стражица и лично 
от мое име желая на Вас 
и Вашите семейства кре-
пко здраве, щастие и бла-
годенствие! 

На всички именници по-
желавам да бъдат силни 
и уверени, носейки с гор-
дост името си да покоря-
ват всички изпречили се 
по пътят на живота вър-
хове!  

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Председател Общински 
съвет Стражица

 Илиян Маринов



Откри се обновената детска градина в село Асеново.
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ПРАЗНИЧЕН 
В началото на месец май беше открит завършеният 
проект по укрепването на десния бряг на река Стара 
река в с. Кесарево на стойност 990 168 лв.

Детската градина в село Бряговица, която години на-
ред се помещаваше в бараки, вече е преместена в 
самостоятелна масивна сграда.

Новата църква в село Виноград.

Ето я и завършената църква в село Горски Сеновец.

Положено е асфалтово покритие на ул. „Гладстон“ в Стражица. 

Беше ремонтирано коритото на Голяма река, град Стражица. 
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КАЛЕЙДОСКОП

Открит е нов пенсионерски клуб „Люляците“. 

С дегустация на домашно вино и празнична програма в Стражица бе отпраз-
нуван Трифон Зарезан

През месец октомври 2012 г. в Стражица се проведе 
първият Фестивал на житената питка. 

Женският отбор „Поделение 28130“ и мъжкият „Ширококомбинативните“ спечелиха Купата на кмета на традиционния хандбален турнир.            

Отбелязахме Никулден с богата програма. 

За първа година Каралийчеви дни се проведоха и в селата.
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С тържество отбелязаха 136 години 
от освобождението на Камен
136–ата годишнина от ос-
вобождението на Камен 
бе тържествено отбеля-
зана в селото. На 12 юли 
всяка година признател-
ните жители на Камен си 
спомнят за събитията от 
Чаиркьойската епопея, 
известна още като „Мал-
ката Шипка“. Близо 50 
хиляди руски, финланд-
ски и румънски воини се 
сражават през лятото на 
1877 г. в околностите на 
Камен с войските на Мех-
мед паша, като изходът 
от юлските боеве се оказ-
ва решаващ за развоя на 
Руско-турската освободи-
телна война. 

Гости на честванията бяха 
народните представители 
от IV-ти Великотърновски 
избирателен район Евгени 
Стоев и Мирослав Петков, 

кметът на Община Стра-
жица инж. Детелина Бо-
рисова, Илиян Маринов, 
председател на Общин-
ския съвет, зам.-кметове-
те инж. Йордан Димитров 
и Стефан Иванов, Дилян 
Братованов, директор на 
дирекция „Хуманитарни 
дейности“, проф. Пенчо 
Пенчев, преподавател 
във ВТУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“, общински съ-
ветници и граждани. До-
макин на тържествата бе 
кметът на селото Димчо 
Димов. 
Тържествата бяха откри-
ти вечерта на централния 
площад с изпълнения на 

самодейците от читали-
щето в Камен. Енорийски-
ят свещеник отец Тодор от 
църквата „Свети Георги“ 
отслужи заупокойна мо-
литва. „Земите и нивите 
край Камен се святи, за-
щото са напоени с кръвта 
на братята освободите-
ли, а братските могили и 
гробовете в местността 
Табята, както и църковни-
ят двор на храма „Свети 
Георги” в селото пазят не-
угасващ спомена за този 
голям подвиг”, припомни 
в словото си инж. Детели-
на Борисова и каза още: 
„Нека на днешната вели-
чава дата да преклоним 

глава пред непреходното 
дело на нашите освобо-
дители, пролели кръвта 
си за свободата на Камен! 
Да пазим винаги в сърца-
та си и да съхраним за 
поколенията жив спомена 
за това велико дело!“
В края на тържеството 
кметът на Камен Димчо 
Димов откри традицион-
ния Петровски панаир, 
който каменчани празну-
ват традиционно на тази 
дата от десетилетия. 
С изпълненията на капан-
ския ансамбъл и зрелищ-
ни илюминации завърши 
празникът в Камен.

Една от трите компресорни станции по 
българското трасе на „Южен поток“ е в Стражишко
Една от трите компресор-
ни станции в българска-
та част на газопровода 
„Южен поток“ е предвиде-
на да се изгради в стра-
жишко. Това стана ясно 
по време на обществено 
обсъждане на инвести-
ционното предложение 
и представяне на резул-
татите от извършената 
Оценка на въздействие-
то върху околната среда 
(ОВОС), което се състоя 
в Община Стражица. В 
общественото обсъжда-
не участваха Камен Ма-
нев, търговски директор 
на „Южен поток-Бълга-
рия“ АД, а от страна на 
общинската администра-
ция: зам.-кметът Стефан 
Иванов, председателят 
на Общинския съвет инж. 
Илиян Маринов, кметът 

на с. Виноград, през чие-
то землище ще премине 
газопровода, както и еко-
лози и експерти по тери-
ториално и селищно ус-
тройство.
Пред участниците в сре-
щата беше детайлно 
представен екпертния до-
клад по оценката за съв-
местимост на проекта, из-
водите и заключенията по 
доклада за ОВОС. В стра-
жишко се очква тръбата 
да премине през селата 
Виноград, Лозен и Вър-
бовка. В Лозен ще бъде 
изградена компресорната 
станция, като от ръковод-
ството на акционерното 
дружество подчертаха,че 
това ще създаде допъл-
нителна трудова заетост. 
Наличието на тази стан-
ция обаче предизвика и 

други въпроси – дали шу-
мът от нея е опасен и как-
ва е екологичната оцен-
ката. Експертите увериха, 
че станцията ще отстои 
на 2 км от селото и ще 
бъде достатъчно далеч 

от естествените место-
обитания на диви живот-
ни и птици. На опасения-
та на общински експерти 
за възможни рискове във 
връзка със сеизмичност-
та на района,те получиха 

също изчерпателен отго-
вор. Само в частта си за 
геоложките проучвания 
докладът съдържа около 
20 000 страници, а сигур-
ността на съоръженията 
в случай на земетръс е за 
девета степен по Рихтер. 
За изграждането на бъл-
гарската част на газопро-
вода с дължина 540,8 км 
ще бъдат привлечени 
2500 строители, а при 
експлоатацията, за коя-
то проектът предвижда 
поне 50 години, ще бъдат 
ангажирани близо 230 
специалисти. Специал-
но за Община Стражица 
има очаквания да бъдат 
разкрити повече работни 
места не само по време 
на изграждането, но и при 
експлоатацията на съо-
ръженията.


