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Общината изпълнява 
проекта си по ОПАК

Изпълнението на проект 
„Повишаване компетент-
ността на служителите 
на Община Стражица“, 
финансиран от ОПАК, 
съфинансиран от Евро-
пейския съюз чрез Евро-
пейския социален фонд 
по договор № А12-22-
63/15.05.2013 г., е вече в 
процес на активна реали-
зация, съобщи г-жа Ма-
рияна Кръстева, ръково-
дител на проекта.
До момента са осъщест-
вени част от основните 
му дейности:
• изработени и разпрос-
транени са информаци-
онни брошури за проекта, 
целите му и очакваните 
резултати; 
• проведена е тръжна 
процедура по ЗОП – пуб-
лична покана за избор на 

изпълнител на обучения-
та по проекта и е избрана 
фирма „СТИК Център” – 
Варна;
• четирима служители 
на Общинска админи-
страция-Стражица вече 
преминаха обучение по 
„Административна сти-
листика” в Института по 
публична администрация 
към Министерския съвет; 
• в периода 01-06 сеп-

тември 60 кметове, кмет-
ски наместници и служи-
тели на две групи по 30 
човека участваха в „Обу-
чение по ключови компе-

тентности”, проведено от 
„СТИК Център”. 
В момента се подготвя 
следващото обучение – 
за работа с малограмотни 
граждани и хора в нерав-
ностойно положение, в 
което ще участват 50 слу-
жители от администраци-
ята и кметствата. 
Периодично ще информи-
раме общността и меди-
ите за случващото се по 

проекта, а на официална-
та интернет страница на 
Община Стражица www.
strazhitza.e-gov.bg можете 
да видите още информа-
ция и снимков материал.

Ре п о рт а ж 
от празни-
ка на град 
Стражица – 
на 4 страница.

На 15 август в с. Виноград се проведе честване по повод 50 годи-
ни от смъртта на д-р Стефан Черкезов. То беше организирано от 
Българския лекарски съюз, а цветяна паметника на героично за-
гиналия медик поднесоха негови колеги, сред които и зам.-пред-
седателят ан Общински съвет-Стражица д-р Емилия Георгиева.
Историята на д-р Черкезов четете на 2 страница.

Наградата „Почетен жител на Стражица“ получиха момичетата 
от отбора по хандбал, които през настоящата година зарадваха 
своите съграждани с множество успехи.
Представяме Ви ги на 3 страница.
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Героичната история на 
д-р Стефан Черкезов

На 15 август 1963 г. мла-
дият лекар на с. Стрелец, 
Великотърновско, д-р 
Стефан Черкезов оти-
ва на служебно съвеща-
ние в окръжния център 
с автобус. Автобусът се 
блъска в камион и избух-
ва в пламъци. Д-р Черке-
зов без колебание влиза 
в огнения ад и започва 
да вади горящите хора. 
Пламва му косата, изгася-
ва я с ръце и продължава 

да спасява. Облечен е в 
бяла найлонова риза, ко-
ято се стопява по тялото 
му и му причинява дъл-
боки изгаряния. Изважда 
навън десетки пътници. 
Пристигат линейките от 
Велико Търново и Горна 
Оряховица и той започ-
ва да пренася ранените 
с носилките и отказва да 
бъде транспортиран, до-
като и последният пътник 
не е откаран. Накрая ос-
тава съвсем сам и тръгва 
под жаркото слънце пеша 
към по-близкия град, 
Горна Оряховица, за да 
спести време. По пътя го 
пресреща върналата се 
за него линейка и го кач-
ва, вече колабирал. 
Това не е всичко за този 
безумно смел и самоот-
вержен човек и лекар! 
Пристигнал в хирургично-
то отделение на болница-
та, отпраща втурналите 
се към него лекари с без-
смъртните по своето се-
беотрицание и героизъм 
думи „Колеги, оставете 

ме, аз бездруго ще умра. 
Гледайте другите пациен-
ти!”
Рано сутринта на другия 
ден, 16 август, издъхва 
в адски мъки и в пълно 
съзнание. Край леглото 
му ридае младата му съ-
пруга Лидия. Последните 
му думи към нея също са 
изумителни по своя са-
мопожертвувателен ро-
мантизъм „Кажи на татко, 
че не е харчил напразно 
парите си, за да ме изу-
чи; и нека да бъде горд 
с мене – показах се като 
истински лекар…” Този 
изумителен човек умира 
за спасяването на непо-
знати нему хора само на 
26 години! 
Д-р Стефан Черкезов е 
роден на 26 април 1937 
г. в стражишкото с. Ви-
ноград. Задомява се още 
като стажант-лекар. След 
дипломирането отива по 
разпределение в съсед-
ното на Виноград село 
Стрелец. Започва работа 
точно на Нова година, 1 

януари 1963 г., само 8 ме-
сеца работи като лекар. 
Имал мечта да специали-
зира хирургия. Оставя не-
връстната си дъщеричка 
Антония едва на годинка. 
Днес тя върви по стъпки-
тена баща и работи като 
лекар в Германия. 
През 1963 г. по предложе-
ние на тогавашния здра-
вен министър Ангел То-
доров вдовицата Лидия, 
която е финансистка, е 
записана без приемен из-

пит да следва медицина 
в София. Впоследствие 
тя става доцент по здра-
вен мениджмънт във Фа-
култета по обществено 
здраве. 
Областната болница във 
Велико Търново получа-
ва името на най-големия 
съсловен герой сред бъл-
гарските лекари. На вхо-
да на МОБАЛ „Д-р Сте-
фан Черкезов“ е издигнат 
негов бронзов бюст.

Продължава от 4 стр. 
„Програма за достъп до 
информация“.  „В заклю-
чение искам да подчер-
тая, че оценката и дове-
рието на нашите съграж-

дани са ми най-скъпи", 
каза в словото си кметът 
и още: „За тези две годи-
ни те знаят, че вратите на 
кметския кабинет са ви-
наги отворени за тях.  На 

днешния свят ден поже-
лавам на Вас и на Вашите 
семейства много здраве, 
късмет и професионални 
успехи, мирни дни и бла-
годенствие! Да са живи и 
здрави и именниците, ко-
ито празнуват днес! Нека 
Пресвета Богородица за-
криля и напътства всички 
нас и нека всички заедно 
се обединяваме зад една 
кауза: Стражица!“.
Вицепрезидентът Марга-
рита Попова също напра-
ви сърдечно празнично 
обръщение към стражи-
чани. „В този прекрасен 
град - Стражица, цари 
мъдрост и спокойствие, 
защото Вие сте преживе-
ли и осмислили страда-
нието, а когато човек го 
осмисли, след това става 
мъдър, спокоен и добър. 
От сърце подкрепям уси-
лията на Вас, жителите 
на Стражица, на общин-

ското ръководство, на 
областната управа, на 
народните представите-
ли да направите нашата 
Стражица един проспе-
риращ град", каза още 
тя. Вицепрезидентът под-
черта и силните страни 
на района - красива при-
рода, плодородна земя, 
традиции в лозарството 
и градинарството, и при-
зова за гъвкаво изпълне-
ние на общинската стра-
тегия на града в услови-
ята на световна криза. В 
заключение тя пожела на 
всички стражичани хубав 
празник и много празнич-
но настроение.
За празника в общината 
бяха получени  поздрави-
телни адреси от зам.-ми-
нистъра на земеделието 
и храните Явор Гечев, от 
общините Бяла, Ценово, 
Велико Търново, Полски 
Тръмбеш, Лом, Златари-

ца, Созопол, Мъглиж, от 
ЦМДТ „Амалипе“ и др. 
Председателят на об-
щинския съвет в Стражи-
ца Илиян Маринов изчете 
решението от заседани-
ето на местния парла-
мент от 12 август, с което 
специалната награда на 
Общината в областта на 
спорта се присъжда на 
Хандбален клуб „Левски 
1920“, който през 2013 г. 
спечели републиканска-
та шампионска титла за 
девойки до 13 г. Кметът 
инж. Борисова връчи пер-
сонални грамоти и пла-
кети на състезателките и 
техния треньор Димитър 
Димитров, а наградата 
на общината е екскурзия 
до българското Черномо-
рие. След това гостите на 
града разгледаха пави-
лионите на изложението 
със сувенири и творби на 
занятчиите.

Вицепрезидентът Маргарита Попова 
уважи празника на Стражица
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ХК Стражица има дъл-
га история от далечна-
та 1968 г., които развива 
сътезателна дейност в 
тогавашното дружество 
по спорта ДФС Левски 
– 1920. Основополжник 
в навлизащата в Бълга-
рия и училищата спортна 
игра хандбал е учителят 
по физическо възпитание 
в града г-н Руси Добрев-
Кармен, който първи за-
почва да води тренирова-
чно-сътезателна дейност 
сред учениците в рамки-
те на училищните игри и 
селски спартакиади. 
Началото на успехите на 
клуба е поставено първо 
в окръг Велико Търново. 
Доказателство за това 
са и първите спечелени 
медали, бронзови 1970 
г. от ученически игри във 
Велико Търново – моче-
та (осми клас). Следва 
и участие на държавно 
ниво. През 1971-72 г. жен-
ският отбор на младия 
град Стражица печели 
златни медали от финали 
на игрите за села и град-
чета до 10 000 души. 
Следващата ера в ханд-

История на ХК „ЛЕВСКИ – 
1920” гр. Стражица 

бала се свърза с учителя 
Добри Русев Добрев, при 
когото успехите на ниво 
ученически игри, окръж-
ни и зонални финали са 
по-значими. Отборите 
на тогавашното училище 
„Отец Паийси“, в което 
работи Добри Добрев, 
стават многократни носи-
тели на приза „Окръжен 
първенец” в окръг Велико 
Търново – златни медали 
в периода 1980–1984 г. за 
девойки младша и стара-
ша възраст и момчета – 
юноши, младша и старша 
възраст. 
Постигнатите успехи в 
този период отреждат 
място на града до зоно-
ви финали с големи гра-
дове като Ловеч, Велико 
Търново, Плевен, Габро-
во и други, където със-
тезателите на Стражица 
се представят достойно. 
Голям успех постигат и 
юношите до 8-ми клас 
за първи път през 1982 
г. След квалификация с 
отбора на „Черноморец“-
Бургас те се класират за 
държавни финали „Репу-
бликанско първенство” в 

Плевен. 
През този период Стра-
жица влиза и в „Б” Репу-
бликанска хандбална гру-
па БРХГ – мъже и жени, 
като класиранията са в 
златната среда на табли-
цата, 5-о място за жените 
от общо 10 отбора и 6-о 
място за мъжете от общо 
11 отбора. Мъжкият от-
бор се води от треньора 
Васил Костадинов, а жен-
ският – от Добри Добрев. 
Златната ера в хандбала 
за Стражица започва от 
1998 г. и с гордост можем 
да твърдим, че продлажа-
ва и днес. Като треньори 
започват работа Димитър 
Димитров и Боянка Ни-
колова. Същите успяват 
да изведат клуба до нива 
национални първенства и 
турнири както следва: 
2000 г. класиране на зо-
нален финал в Плевен 
за момичета, 14 години – 
Трето място;
2001 г. първо участие на 
Държавен финал в Габро-
во – 7-омясто от 12 отбо-
ра и второ място в дър-
жавния турнир „Димитър 
Гурбалов“ в Бургас;

2002 г. участе на Държа-
вен финал – първо място, 
златни носители моми-
чета, 12 години; Първо 
място на Републикански 
шампион по мини ханд-
бал в София – момичета;
2003 г. участие на Дър-
жавен финал в Габрово 
– момичета, 14 години – 5 
място от 12 отбора; Второ 
място на Държавен финал 
в Шумен, минихандбал 
момичата; 8-о място мом-
чета на Държавен финал 
в Кубрат, Трето място на 
Държавен финал в Габро-
во, момчета мини ханд-
бал; Първо място на дър-
жавен турнир купа „Гурба-
лов“ за момичетата;
2004 г. 5-о място в Дър-
жавен финал момичета, 
14 години в Габрово; 2-о 
място на Държавен фи-
нал за момичата, 12 годи-
ни във Варна; 2-о  място 
на Държавен финал мини 
хандбал за момичата в 
Шумен; Първо място на 
купа „Гурбалов“ в Бургас 
за момичета, 14 години;
2005 г. Първо място в Ре-
публиканско първенство 
момичета 12 години; 2-о 

място мини хандбал Дър-
жавен финал момичата в 
Свищов; Първо място на 
„Гурбалов“ в Бургас; 5-о 
място на Държавен фи-
нал за момичата, 14 годи-
ни в Габрово;
2006 г. 3-о място на Дър-
жавен финал в Плевен за 
момичата, 12 години; 8-о 
място на Държавен фи-
нал в Габрово за момича-
та, 14 години;
2007 г. 5-о място на Дър-
жавен финал в Шумен за 
момичата, 14 години; 6-о 
място на Държавен фи-
нал за момичета, 12 годи-
ни във Варна;
През стезателната 
2012/2013 година хан-
дбалният клуб възвръща 
своите национални по-
стижения и успехи кото 
взема: 
Първо място в Зона „Ми-
зия“; 
Републикански шампион 
момичета 13 години, гр. 
Стражица;
Трикратен носител на 
Държавния турнир Купа 
„Гурбалов” гр. Бургас;
Трето място Купа на Кме-
та гр. Стражица

СПИСЪК НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ ОТ 
ХК „ЛЕВСКИ-1920” СТРАЖИЦА

1 МАДЛЕН АНТОНОВА ТОДОРОВА
2 ЙОАНА АТАНАСОВА КОСТОВА
3 ИВАНЕЛА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
4 НАДЕЖДА ПЛАМЕНОВА ВАСИЛЕВА
5 ВЕЛИСЛАВА РОСЕНОВА ГЕОРГИЕВА
6 ГАБРИЕЛА ВАЛЕНТИНОВА ХРИСТОВА
7 АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА НЕЙКОВА
8 ПОЛЯ ДАНИЕЛОВА ЙОРДАНОВА
9 АЛЕКСАНДРИНА ДИМИТРОВА ИГНАТОВА

10 ДАНИЕЛА БОГДАНОВА КАЛЧЕВА
11 АЛЕКСАНДРА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА 
12 ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВА ВЛАДОВА 
13 ЙОАНА ДАНИЕЛОВА ЙОРДАНОВА 

Треньор ДИМИТЪР ИГАНАТОВ ДИМИТРОВ 
Помощник-треньор БОЯНКА ХРИСТОВА НИКОЛОВА 
Водач на отбора ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ИГНАТОВ Поля Йорданова

Валерия Владова             Велислава Георгиева

Габриела Христова           Даниела Калчева

Иванела Димитрова         Йоана Костова

Мадлен Тодорова            Надежда Василева
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Вицепрезидентът Маргарита Попова 
уважи празника на Стражица

търговци представиха 
своята продукция - суве-
нири, плетива, дърворез-
ба, иконопис.
По-късно инж. Борисова 
посрещна своите гости в 
общинската администра-
ция. Младежи и девойки 
на входа на администра-
цията закичваха гостите 
със значки с герба на об-
щината. Вицепрезиден-
тът Маргарита Попова 
също се ръкува с гостите 
и поздрави най-възраст-
ния от тях - столетникът 
Асен Големанов от с. Ка-
мен, който е ветеран от 
войните. На 101–годиш-

националния трибагре-
ник. На централния град-
ски площад, въпреки па-
лещото августовско слън-
це се стекоха, стотици 
стражичани. 

„Приветствам ви с „Добре 
дошли“ в града на писате-
ля вълшебник Ангел Кара-
лийчев, с чиито приказки 
пораства и открива света 
всяко българско дете", 
обърна секъм гостите и 
гражданите в празнично-
то си слово кметът на об-
щината инж. Борисова. Тя 
припомни свършеното в 
рамките на година от ми-
налия празник досега.
Общината е спечелила 
или стартирала нови 14 
проекта на обща стойност 
над 4,5 млн. лв. Благода-
рение на тях е ремонти-
рана и направена култур-
на, образователна и со-
циална инфраструктура 
-  възстановени са църкви 
по селата, детски гради-
ни, пенсионерски клбове  
и читалища, разкрити са 
нови социални услуги. 
Инж. Борисова припомни 
и престижните награди, 
които получи общината 
от европейски финан-
сови донори и публични 
институции - от Държа-
вен фонд „Земеделие“ и  
Продължава на 2 стр. 

Вицепрезидентът на Ре-
публика България Мар-
гарита Попова уважи 
празника на Стражица. 
Градът празнува всяка го-
дина на големия христи-
янски празник Свето Ус-
пение Богородично. Гости 
на тържеството бяха още 
народните представители 
от 42-тото НС Евгени Сто-
ев, Десислава Танева, 
Мирослав Петков и Ма-
рияна Бояджиева, кмето-
вете на Велико Търново, 
Лясковец, Павликени, 
Горна Оряховица, Елена, 
председателите на Об-
щинските съвети на Ве-
лико Търново, Созопол, 
Елена, Горна Оряхови-

ца, Лясковец, Златарица, 
зам.-областният управи-
тел Андрей Илиев, зам.-
кметове, секретари на об-
щини, представители на 
обществени организации 
и институции.
Празникът започна със 
Света Божествена литур-
гия, отслужена от ено-
рийският свещеник отец 
Димитрий в църквата 
„Рождество Богородич-
но“. Кметът инж. Дете-
лина Борисова, нейните 

заместници инж. Йордан 
Димитров и Стефан Ива-
нов и председателят на 
Общинския съвет Илиян 
Маринов запалиха све-
щичка за здраве  и благо-
получие в храма, където 
десетки миряни почетоха 
Божията майка. В цър-
ковния двор от сутринта 
се приготвяше празничен 
курбан. Стражица осъмна 
украсена с националния 
трибагреник, с флагове-
те на ЕС и на общината. 
Рано сутринта бе открито 
и традиционното изложе-
ние на занаятите „Един 
занаят- една култура“. В 
павилиони на централ-
ния площад занятчии и 

ния дядо Асен вицепре-
зидентът подари алманах 
за България.
Маргарита Попова разго-
варя с инж. Борисова в 
кметския кабинет за про-
блемите на Стражица и 
за напредъка на общи-
ната по усвояването на 
средства по европейските 
програми. Инж. Борисова 
подари на вицепрезиден-
та двуезичен сборник с 
приказки на Ангел Кара-
лийчев и почетен плакет.
Под звуците на военния 
духов оркестър към НВУ  
тържествено бе издигнат 


