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Договор/номер на договор и наименование на проект/  BG161PO001/4.1-04/2010/051 „Изпълнение на 
дейности по укрепване на речните брегове и дъно на река 

 Голяма река в регулацията на гр. Стражица и дейности по укрепване 
 на речните брегове и дъно на дерето в с. Горски Сеновец” 

 

 
 
 
Община Стражица вече седми месец успешно изпълнява Договор за 
безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/051, с който се 
финансира Проект „Изпълнение на дейности по укрепване на речните брегове 
и дъно на река Голяма река в регулацията на гр. Стражица и дейности по 
укрепване на речните брегове и дъно на дерето в с. Горски Сеновец” на обща 
стойност 1 049 926,94 лв., пет процента от които са финансовия принос на Община 
Стражица. Срокът за изпълнение на проекта е 22 месеца. Проекта е одобрен и 
финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” подкрепена от 
Европейския фонд за регионално развитие по Схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ:BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за 
дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”.  
След проведена обществена поръчка е избран изпълнител на строително 
ремонтните дейности – Водстрой ВТ АД, гр. Велико Търново. Строителството е 
стартирано през миналия месец септември. До сега са разкрити 9 временни работни 
места. Резултатите, които се очакват след изпълнението на проекта са два броя 
укрепени брегове с обща дължина 1 154 линейни метра: 654 м в гр. Стражица и 500 
м в село Горски Сеновец. Общата цел на проекта е запазване на сигурността и 
предотвратяване на наводненията на територията на гр.Стражица и с. Горски 
Сеновец. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Този документ е създаден в рамките на проект „Изпълнение на дейности по укрепване 
на речните брегове и дъно на река Голяма река в регулацията на гр. Стражица и 
дейности по укрепване на речните брегове и дъно на дерето в с. Горски Сеновец”, който 
се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално 
развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 
Община Стражица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”  
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