ИНФОРМАЦИЯ
ЗА АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА
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ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

1. Проект: „Подкрепа за независим живот в Община Стражица”,
финансиран по ОПРЧР
Проектът цели да се подобри достъпа до основни социални и здравни
услуги и постигане на независимост и социална интеграция за възрастните
и хората с увреждания. Назначени са 53 лични асистенти, 8 домашни
помощници, една медицинска сестра, един психолог. Подобрен е достъпът
до социални, здравни и психологически услуги в Община Стражица.
Стойността на одобрената безвъзмездна помощ по проекта е в размер на
499 960,40 лв.
2. Проект: „Активиране, обучение и интеграция в заетост на
неактивни младежи”, финансиран по ОПРЧР
Основните цели на проекта са: 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 на възраст до 29г., които са получили
предложение за обучение, работа. Проектното предложение е 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
изпълняват са: идентифициране на икономически неактивните младежи,
професионално ориентиране и активиране, мотивационно обучение,
провеждане на професионални обучения, назначаване на работа на
успешно завършилите обучения курсисти. Бюджетът на проекта е
224 115,92 лв., а продължителността е 13 месеца.
3. Проект: „Услуги за ранно детско развитие в община Стражица”,
финансиран по ОПРЧР
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
Проекта за социално включване интегрирани услуги за ранно детско
развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи,
включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи
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родители. Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ е в
размер на 338 417,02 лв.
4. 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 възрастните хора на територията на Община Стражица, чрез
доставяне на обяд – супа, основно ястие и хляб в следните населени места
гр. Стражица и селата Кесарево, Камен, Сушица, Ц. Извор, Г. Сеновец. По
проекта се обслужват 113 самотно живеещи лица, получаващи минимални
пенсии - за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени
пенсии. Бюджетът на проекта е 38 881,04 лв. Продължителността на
проекта е до 30.04.2017 г.
5. 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” е на стойност 299 325,66 евро. По проектът се
предвижда закупуване на компютърна техника, изработка на софтуер и
обучение на служителите от общината.
6. Проект „Изграждане на интегрирана система за видеонаблюдение и
охрана на територията на община Стражица”, финансиран от бюджета
на община Стражица. Проектът предвижда поетапно изграждане на
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.
7. 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", „Сградата на ОДЗ "Ангел
Каралийчев" - град Стражица".
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Целта на проекта е да се подобри административна и образователна
инфраструктура и постигане високо ниво на енергийна ефективност.
Стойността на проекта е 793 522,81 лв. с ДДС.
8. 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.

ПОДАДЕНИ ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ОЦЕНКА
U

Проект по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 –
2020 г.

9. Проект: „Подкрепа за предучилищна подготовка на децата в
неравностойно положение от община Стражица”
Целта на проекта е повишаване нивото на предучилищна подготовка,
създаване и развитие на устойчиви практики за интеркултурно
образование в община Стражица. Стойност на проекта - 342 512,84 лв. и
предвидена продължителност 26 месеца.
U

Проекти по „Програмата за развитие на селските райони”
2014-2020 г. Мярка 7.2
U

10. 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 5 866 407,89 лв.
без ДДС.
11. Проект: „Реконструкция и рехабилитация улици в гр.Стражица и
община Стражица”
По проекта ще се рехабилитират улици в гр. Стражица и селата Камен и
Кесарево. Проектът предвижда ремонтни дейности не само на уличната
настилка но и на тротоарите. Стойност на проекта 1 954 023,22 лв. без
ДДС.
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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 5 859 594,06 лв. без ДДС.
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Проект по ОП "НОИР” и ОП „РЧР” 2014 – 2020 г.

13. Концепция за приобщаване на уязвими групи по интегрирана
процедура финансирана от ОПРЧР и ОПНОИР
Концепцията включва дейности от четири направления за комплексна
подкрепа на уязвими лица от етническите малцинства: подобряване
достъпа до заетост, подобряване на достъпа до образование, подобряване
достъпа до социални и здравни услуги, развитие на местните общности и
преодоляване на негативните стереотипи, в партньорство с местни
образователни институции, държавни институции и НПО сектора.
Прогнозна стойност - 510 980 лв.
14. Проект „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци гр.
Стражица, област Велико Търново” подаден пред 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. 1 768
330,06 лв. с включено ДДС
Проекти, подадени пред Междуведомствена комисия за
възстановяване и подпомагане към Министерския съвет
U

15. Проект „Ремонт на язовир „Ръбе” с. Сушица, на стойност 343212,44
лв.
16. Проект „Ремонт на язовир „Сусурлука” с. Сушица, на стойност
224 308,72 лв.
17. Проект “Ремонт на яз.”Ташлъдере”, с. Камен”, на стойност
587 266,15 лв.
18. По Национална програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради, в процес на изпълнение са
строително – ремонтни дейности на две жилищни сгради в гр.
Стражица:
- жилищен блок на ул. “Стадиона” № 1,3,5,7
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- жилищен блок на ул. “Михаил Друмев” № 23,25,27,29,31
Изпълняват 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.
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