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ИНФОРМАЦИЯ  
ЗА АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА 

 
 
UТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 

 
 

1. Проект: „Услуги за ранно детско развитие в община Стражица” 
 Проектът на община Стражица цели превенция на социалното изключване 
и намаляване бедността сред децата чрез инвестиции в ранно детско 
развитие. Чрез проекта се продължава дейността на създадените по Проект 
за социално включване интегрирани услуги за ранно детско развитие, 
насочени към деца от 0 до 7 годишна възраст от уязвими групи, 
включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи 
родители. Продължителността на проекта е  43 месеца - 05.05.2016 г. до 
05.12.2019 г.  и е на стойност 454 962,02 лв.  Проектът е финансиран със 
средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-
2020”, Схема „Услуги за ранно детско развитие”. 
 

 
2. Проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Стражица” по 
процедура  BG05FMOP001-3.002 финансиран по Оперативна програма 
за храни и/или основно материално подпомагане от Фонд за европейско 
подпомагане на най-нуждаещите се лица. 
Проектът на община Стражица има за цел подобряване качеството на 
живот на самотно живеещи лица и семейства получаващи ниски пенсии, 
пенсии за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии не свързани с 
трудова дейност,  лица с доказана липса на доходи и близки, които да се 
грижат за тях установено от ДСП и лица и семейства на месечно 
подпомагане по реда и условията на чл.9 от ППЗСП, чрез  доставяне на 
топъл обяд – супа, основно ястие и хляб в следните населени места гр. 
Стражица и селата Асеново, Бряговица, Кесарево, Камен, Сушица, Ц. 
Извор, Г. Сеновец. По проекта се предоставя топъл обяд на  170  
потребители на услугата. Бюджетът на проекта е 350 541,84 лв. 
Продължителността на проекта е до 31.12.2019 г. 
 
 
3. Проект към Националния доверителен екофонд – Изпълнение на 
пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност в: „Сградата 
на ОДЗ „Ангел Каралийчев” - град Стражица". 
Целта на проекта е да се подобри образователната инфраструктура и 
постигане високо ниво на енергийна ефективност. Стойността на проекта е 
336 719,65 лв. с ДДС. 
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4.  Стратегия за водено от общностите местно развитие 2016-2023 г. на 
”Местна  инициативна  група Лясковец – Стражица” за 4,5 млн.лв. без вкл. 
ДДС, финансирана от ПРСР 2014-2020г. 
 
5.  Проект „Ремонт на язовир „Ръбе” с. Сушица на стойност 343 212,44 
лв. финансиран от Междуведомствената комисия за възстановяване и 
подпомагане към Министерски съвет. По проекта се възстановява  част от  
язовирната стена в участък от 30 метра  и част от короната на сухия откос,  
ремонтира се изпускателя и  се почиства шахтата, което предотвратява 
заливането на  земеделски земи, местни пътища и село Сушица.   
 
6. Проект „Ремонт на язовир „Сусурлука” с. Сушица на стойност 
224 308,72 лв., финансиран от Междуведомствената комисия за 
възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. По проекта се 
ремонтира язовирната стена, с цел предотвратяване заливането на 
обработваемите земеделски земи и част от общинския път VTR 2288 
„Царски Извор - Сушица”, намиращ се по-ниско от язовира в близост до 
него при обилни валежи. 
 
7. Проект „Ремонт на язовир „Ташлъдере” с. Камен  на стойност 
581 102 лв. финансиран от Междуведомствената комисия за 
възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. По проекта се 
извършва надзиждане на короната на язовирната стена, реконструкция на 
преливното съоръжение, реконструкция на шахта за спирателен кран, 
укрепване на енергогасителна шахта и реконструкция на основен 
изпускател. 
 
8. Проект: „Деинституционализация на социални услуги за деца в 
община Стражица” ОПРР 2014-2020 г., финансиран по Оперативна 
програма  „Региони в растеж”. Стойността на безвъзмездната финансова 
помощ е 389 996,18 лв. 
По проекта се изгражда  "Преходно жилище за деца на възраст от 15-18 г." 
с общ капацитет 8 лица (места) и е ремонтиран Дневен център за деца и 
младежи с увреждания с.Горски Сеновец. 
За обект: Изграждане на Преходно жилище за деца от 15 до 18 г. след 
приключване на строително - монтажните работи по изграждане на 
Преходното жилище и ремонта на ДЦДМУ с.Горски Сеновец ще се 
премине към обзавеждане и оборудване за привеждането им в нормален 
вид за функциониране. 
Преходното жилище ще е за деца на възраст от  15 – 18 години, с дълъг 
институционален престой и с невъзможност да живеят в биологичното си 
семейство, подрастващи, които са отпаднали от образователната система, 
но са мотивирани да завършат образование и да започнат работа.  
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За обект: „Ремонт на ДЦДМУ с. Горски Сеновец” е ремонтиран покрива 
на сградата, подходът към рампата за достъп на хора с увреждания,  
боядисани са помещенията от вътре, направен е ремонт на тротоара около 
сградата на дневния център за улеснен достъп на хора с увреждания.  
С ремонта на ДЦДМУ с.Горски Сеновец се цели повишаване качеството на 
предлаганите услуги и надграждането им с включване на нови услуги,  
като индивидуална педагогическа подкрепа и психологическа помощ и 
увеличаване на капацитета от 20 на 30 лица. 
 
9. Проект: „Социални иновации за достоен живот в Община 
Стражица”. На 09.08.2018г. община Стражица подписа договор за 
финансиране на проект "Социални иновации за достоен живот в Община 
Стражица”. Финансирането е по процедура BG05M9OP001-2.014, мярка 
МИГ04„Социални иновации за активно социално включване” от 
Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Лясковец 
– Стражица”. По проекта се предоставят почасови услуги на хора с 
увреждания и хора над 65 г. жители на общината, които не могат сами да 
се  справят в ежедневието си. За целта са наети 20 домашни санитари, 
които предоставят почасови социални услуги в дома на потребителите като 
помощ при поддържане на личната хигиена,  помощ при обличане, помощ 
при хранене, поддържане на хигиена в жилищното помещение обитавано 
от потребителя, приготвяне на храна с продукти на потребителя и други. 
На потребителите на услугата се предоставят и  консултации от лекар, 
медицинска сестра, психолог и социален работник. Продължителността на 
проекта ще бъде 12 месеца. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 219 998,75 лв.  
 
10. Проект: „Рекултивация на  депо за твърди битови отпадъци гр. 
Стражица, област Велико Търново” одобрен от ПУДООС. Целта на 
проекта е да се рекултивира терена на депото на община Стражица, 
находящо се до с. Асеново, в предвид старта на работа на новото 
регионално депо, находящо се до с. Шереметя, общ. В.Търново. 
Стойността на проекта е 1 326 388,33 лв. с включено ДДС. 
 
11. Проект: „Реконструкция и подмяна на участъци от 
водопроводната мрежа в с.Кесарево, с.Камен, с.Сушица, с.Асеново и 
с.Царски Извор, община Стражица, област Велико Търново” 
  Проектът предвижда подмяна на част от остарялата водопроводна мрежа 
в общината, като е предвидена подмяната основно на главни клонове. 
Водопроводите, които ще се подменят са азбесто –циментови и са 
изграждани през 1969, 1972, 1976 г. Стойност на проекта 7 036 198,17 лв.  
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12. Проект: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в 
община Стражица” 
  Проектът предвижда ремонтни дейности на два общински пътя. Стойност 
на проекта 6 987 747,55 лв.  
 
13. Доставка на светодиодни улични осветителни тела за обезпечаване 
потребностите на община Стражица.  
Извършена е поетапна доставка и монтаж на нови съвременни улични LED 
осветителни тела 18W и 38W с дълъг живот на експлоатационна годност за 
осветяване на открити улични пространства, за нуждите на община 
Стражица. Стойност 496 681,20 лв. с ДДС. 
 
14. Проект „Интеграция на уязвими групи в община Стражица”, по 
процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на 
уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до 
образование“ – компонент 1. Стойността на безвъзмездната финансова 
помощ е в размер на 888 317,50 лв., от които 499 138,98 лв. по ОП 
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и  389 175,52 лв.  по ОП 
„Наука и образование за интелигентен растеж”. Продължителността на 
проекта ще е 24 месеца. Целеви групи по проекта ще са деца, ученици, 
родители, хора от уязвими групи. 
 
 
 

ПРИКЛЮЧЕНИ ПРОЕКТИ  
 

1. Проект: „Подкрепа за независим живот в Община Стражица”, 
финансиран по ОПРЧР 
Проектът бе изпълнен 2016 - 2017 г. и чрез него се подобри достъпа до 
основни социални и здравни услуги и се постигна независимост и 
социална интеграция за възрастните и хората с увреждания. В рамките на 
проекта бяха назначени 77 лични асистенти, 10 домашни помощници, една 
медицинска сестра, двама супервизори и един психолог. Подобрен бе 
достъпът до социални, здравни и психологически услуги в Община 
Стражица. Стойността на проекта бе в размер на 499 960,40 лв. 
 
 
2. Проект: „Активиране, обучение и интеграция в заетост на 
неактивни младежи”, финансиран по ОПРЧР 
Проектът бе изпълнен 2016 - 2017 г. Основните цели на проекта бяха: 
устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, които не са 
ангажирани с трудова дейност, образование или обучение и   увеличаване 
броя на икономически неактивните младежи извън образование и обучение 
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на възраст до 29г., които  са получили предложение за обучение, работа. 
Проектното предложение бе  насочено към икономически неактивни 
младежи от община Стражица, на възраст до 29 год., които  са били извън 
заетост или образователната система за минимум 4 месеца, както и не са 
били регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” през предходните 12 
месеца. Основни дейности, които се изпълниха бяха: идентифициране на 
икономически неактивните младежи, професионално ориентиране и 
активиране, мотивационно обучение, провеждане на професионални  
обучения за квалификация „Строител” и квалификация „Озеленител”,  
назначаване на работа на успешно завършилите обучения курсисти. 
Бюджетът на проекта бе 224 115,92 лв., а продължителността 13 месеца. 
 
3. По Национална програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради, приключи  изпълнението на  
строително – ремонтните дейности на три жилищни сгради в гр. 
Стражица: 
 - жилищен блок на  ул. “Стадиона” № 1,3,5,7 
- жилищен блок на ул. “Михаил Друмев” № 23,25,27,29,31 
- жилищен блок на ул. “Михаил Друмев” № 15,17,19,21 
Изпълниха се дейности по топлоизолация на стени, подмяна на дограма, 
хидроизолация на покрив, топлоизолация на цокъл, освежаване на 
стълбищните клетки,  монтаж на енергоспестяващи лампи в общите части 
на сградата,  и др. 

 
4. Маршрут „Европа” от Стражица до БПСЕС 2018  
Проектът бе изпълнен 2018г.  по грантова схема „Подкрепа на инициативи 
на общините, свързани с регионалното измерение на Българското 
председателство на съвета на ЕС”. Стойност на проекта - 2998 лв. 
 
5. Проект: Реконструкция и подмяна на довеждащ водопровод до с. 
Бряговица/от ПС „Джулюница” до връзка с вътрешна водопроводна 
мрежа/, финансиран от Министерството на регионалното развитие и 
благоустройство на стойност 655 386,96 лв. По проекта е извършена   
реконструкция и подмяна на довеждащ водопровод за с.Бряговица, община 
Стражица за участъка от ПС „Джулюница” до връзка с вътрешната 
водопроводна мрежа на селото. Подменени са сградните водопроводни 
отклонения прилежащи към трасето на водопровода. 
 
6. Проект по програма Интеррег V-А  „РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ” 
2014-2020 Г. 
 Проектът „Трансгранично партньорство между община Болинтин Вале и 
община Стражица, с цел подобряване на системата за вземане на решения -
редици от мостове и врати” бе на стойност 299 325,66 евро. По проектът се  
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извърши закупуване на компютърна  техника, изработка на софтуер  и 
обучение на служители от общината. 
 
7. Проект „Изграждане на интегрирана система за видеонаблюдение и 
охрана на територията на община Стражица”, финансиран от бюджета 
на община Стражица. По проекта поетапно е изградено видеонаблюдение, 
чрез изграждане на център за събиране и обработка на информация, център 
за наблюдение и управление, изграждане на видеонаблюдение обхващащо 
пътни входно-изходни артерии, кръстовища, обществени сгради и терени. 
Стойност  на проекта 405 424,64 лв. с ДДС. 
 
 
8. Проект към Национален доверителен екофонд - Изпълнение на 
пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност в: 
„Административна сграда на общинска администрация - град 
Стражица", „Административна сграда на БКС (Общинска сграда в 
кв. 102, гр. Стражица) - град Стражица" 
За „Административна сграда на общинска администрация - град 
Стражица” е подменена старата дограма с нова PVC дограма и 
петкамерни стъклопакети. Изградена е окачена фасада от пластифицирана 
ламарина с топлоизолация от каменна вата. Изградена е топлоизолация на 
покривната плоча. 
За „Административна сграда на БКС (Общинска сграда в кв. 102, гр. 
Стражица) - град Стражица” е  подменена старата дограма с нова PVC 
дограма и петкамерни стъклопакети. Изградена  е  топлоизолация по 
фасадата от EPS/стиропор/. Реконструирана е покриваната конструкция и 
са подменени керемидите. Подменена е отоплителната инсталация и 
радиаторите в сградата. 
  
9. Проект „Европа в капана на имигрантската криза” финансиран от 
Програма „Европа за гражданите” . Проектът се осъществи в партньорство 
с Община Щип от Република Македония. Стойност на проекта -20 000 
евро. Проектът бе свързан с борбата със стигматизацията на понятието 
имигрант, като Община Стражица, в качеството си на организация 
кандидат,  участва в организацията и координацията на всички дейности 
по настоящия проект. От една страна се насърчи гражданското общество, 
неправителствения сектор и работодатели да вземат активно участие в 
проекта, включително и групи от уязвими лица. А от друга страна се 
насърчиха процесите на побратимяване на градове и възможностите след 
това за социална и междукултурна ангажираност, а транснационалното 
измерение ще способства за преодоляване пропастта между гражданите и 
ЕС. 
 


