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ИНФОРМАЦИЯ  
за изпълнени, текущи и предстоящи  проекти на Община Стражица 

 
 

1. ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ 
 
По мярка 322 от ПРСР 
 
1. През 2011 г.Община Стражица реализира проект „Довършване на храм ”Св.Св. 
Кирил и Методий”  с. Балканци” финансиран от Програмата за развитие на селските 
райони по Мярка 322. Проектът е на стойност 68 102,40 лв. По проекта се извършиха 
довършителни строително- монтажни дейности, изработи се голям и малък иконостас, 
32 бр. дървени трончета  и се направи стенописна украса. 
 
2. Проект: „Конструктивно укрепване на храм „Св.Архангел Михаил” с. Горски 
Сеновец по мярка 322 от ПРСP. Проектът е на стойност 210 998,40 лв. 
Продължителността на проекта е 30 месеца считано от съгласуване на последната 
процедура за избор на изпълнител на СМР. По проекта се извършиха следните 
дейности: демонтажни работи/разваляне на каменна зидария, вътрешна мазилка и 
покрив/, полагане на мазилка по стени, ремонт на покрив, направа на настилки, 
боядисване на стени с латекс, направа на балкон и направа на ел.инсталация.  
 
3.Проект: „Възстановяване на храм „Св.Димитър” с. Бряговица. Проектът е на 
стойност 216 832,80 лв. Продължителността на проекта е 30 месеца считано от 
съгласуване на последната процедура за избор на изпълнител на СМР. По проекта се 
извършиха следните дейности: демонтажни работи /разваляне на каменна зидария, 
вътрешна мазилка и покрив/, полагане на мазилка по стени, ремонт на покрив, направа 
на настилки, варосване на стени, направа на парапет на балконите, направа на 
ел.инсталация и ВиК. Храмът е със статус на художествена културна ценност.  
 
 4.По мярка 322 - Проект: „Вертикална планировка на централна част на 
с.Виноград І Част” –  по проекта се извърши рехабилитиция на зелените площи на 
съществуващия парк в централната част на с.Виноград и  изграждане на детска 
площадка. Проектът е на стойност 195 627,76 лв. 
 
 
По ОП „Развитие на човешките ресурси” 
 
5.През 2012 г. приключи реализацията на проект: „Грижа за хора с увреждания и 
самотно живеещи н Община Стражица” финансиран по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”. Проектът е с продължителност 14 месеца на 
стойност 193 813,21 лв. По проекта се предостави услугата домашен помощник в 17 
населени места – селата Асеново, Балканци, Бряговица, Виноград, Владисав, Горски 
Сеновец, Кавлак, Камен, Кесарево, Лозен, Мирово, Николаево,  Нова Върбовка, Ново 
Градище, Сушица, Царски Извор и гр.Стражица. 
 
6.„Дневен център за деца и младежи от ДДЛРГ гр. Стражица” Договор № BG 
051PO001-5.2.03-0056-C0001, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ: BG051PO001-5.2.03„ЗА ПО–ДОБРО БЪДЕЩЕ НА ДЕЦАТА”, Оперативна 
програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., Целта на проекта бе 
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изграждане и функциониране на дневен център чиито потребители – децата и 
младежите от Дом за деца лишени от родителска грижа ще имат достъп до пакет от 
психо-социални услуги гарантиращи  нормално развитие, подходящо образование и  
равен шанс за пълноценно участие на децата в реалния живот. Продължителността на 
проекта бе 13 месеца /1.10.2009 – 31.10.2010 г./ и  на стойност 183 506,70 лв. 
 
7.„Грижи в дома за независим и достоен живот в Община Стражица” – по проекта 
се предоставяха услуги за лична помощ, за комунално битови дейности и за подкрепа 
на социално включване в 16 населени места на Общината. Проектът беше с  
продължителност 15 месеца на стойност  167 633,50 лв. Осигурена беше  заетост на 24 
домашни санитари, и 2 лица в звеното за услуги в домашна среда, които обслужваха  
185 нуждаещи се лица. Проектът приключи през 2014 г. 
 
  
Проекти „Красива България” 
 
*по Мярка 02”Подобряване на социалната инфраструктура” 
 
8.Обект: ”Ремонт на Целодневна детска градина с. Асеново”– Строително 
ремонтните дейности включваха: демонтаж на стара дървена дограма; доставка и 
монтаж на PVC дограма; изграждане на топлоизолационна и хидроизолационна 
система; подмяна на прогнили елементи от покривната конструкция; шпакловка и 
боядисване; доставка, демонтаж и монтаж на улуци и водосточни тръби и др. Целта на 
проекта бе повишаване на енергийната ефективност на обекта. Обща стойност на 
бюджета на проекта е 120 000,00 лв.  
 
*по Мярка 02-01 „Социални услуги от резидентен тип” 
 
9.Обект: „Ремонт на Център за социални дейности и услуги гр.Стражица”– 
Изпълнени строително ремонтните дейности: изграждане на аварийна стълба по 
фасадата на сградата, изграждане на гараж за превозните средства на ДДЛРГ гр. 
Стражица, изграждане на защитен пояс около сградата и довършителни работи по 
покрива. Бюджет на проекта - 78 770,00 лв. 
  
10."Направа на отоплителна инсталация в ЦДГ с. Асеново" по Мярка 02 
"Подобряване на социалната инфраструктура"- 51956,92 лв. Направена е отоплителна 
инсталация в ЦДГ с. Асеново – доставка и монтаж на котел на твърдо гориво и направа 
на цялостна отоплителна система. 
 
11."Ремонт на отоплителна инсталация в ЦДГ , с. Кесарево" по Мярка 02 
"Подобряване на социалната инфраструктура"- 31 708, 44 лв. Ремонт на отоплителна 
инсталация в ЦДГ с. Кесарево – доставка и монтаж на котел на твърдо гориво и ремонт 
на отоплителна инсталация. 
 
 
Проекти, финансирани от Междуведомствена комисия за възстановяване и 
подпомагане към Министерския съвет 
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12.Обект: „Укрепване на мост над река Лефеджа в с.  Бряговица, община 
Стражица” – Строително ремонтните работи включваха: ремонт на сводовата част от 
моста, ремонт на плочестата част на моста, укрепване на земната част между мостовете,  
преасфалтиране на моста, направа на отводнителни канавки, почистване на целия 
участък от отпадъците които са в резултат от строителството. Бюджета на проекта бе 
462 892 лв.  
 
13.Обект: „Ремонтно - възстановителни работи на църква "Рождество 
Богородично" в с. Виноград, общ. Стражица” - Строително ремонтните работи 
включваха: събаряне на камбанарията, покрива на църквата и част от стените, 
складиране на керемидите и др.строителни материали, почистване на терена от всички 
други строителни отпадъци, възстановяване на камбанарията, ремонт и възстановяване 
на покрива на църквата, възстановяване на емпорето, вътрешен и външен ремонт на 
църквата, вертикална планировка и възстановяване на навеса за поклонници, 
почистване на целия участък от отпадъците. Изплатената сума е в размер на 167 330, 72 
лв.  
 
14.Проект за укрепване на десния бряг на р. Стара река в Кесарево. Проектът бе на 
стойност  990 168,00 лв. Изпълни се изграждане на подпорна стена с дължина 186 
метра на реката, за защита на откоса на ската от ерозионни процеси. Изпълнението на 
проекта освен строителните работи по изграждането на подпорната стена включваше и 
съпътстващи дейности. Участъкът от реката е почистен от наноси и тиня, изсечени са 
дървета и захрастяване, извършени са залесителни мероприятия.   
 
Обект: „Покрив читалище с. Виноград”. 
Извършен е основен ремонт на покрива на читалището с покривни изолационни 
панели. Извършена е подмяна на олуци, водосточни тръби и направа на нова 
гръмоотводна инсталация. Стойността на обекта бе 189 077,73 лв. Проекта е приключил 
през 2013 г. 
 
Обект: „Укрепване мост на ул. „Александър Стамболийски с. Сушица”.  
Извършено е конструктивно укрепване на моста. Възстановени са устоите и връхната 
плоча, мостовата конструкция, разширяване на платното с мантинела, тротоар и 
бордюри. Извършено е и преасфалтиране в обсега на съоръжението. Стойността на 
обекта бе 319 502,94 лв. Проекта е приключил през 2014 г.  
  
По ОП „Регионално развитие” 
 
15.Проект: „Укрепване на активно свлачище при км. 1+150 на път ІV - 5355” ІІІ – 
4082 Теменуга – Водно” на стойност 269 350,38 лв. Проектът е финансиран от 
Оперативна програма „Регионално развитие” чрез Европейския фонд за регионално 
развитие и от държавния бюджет на Република България по схема за предоставяне на 
безвъзмездна помощ: BG 161PO001/4.1–02/2008 „Подкрепа за изграждане и укрепване 
на дребномащабна инфраструктура”. Продължителността на проекта бе 24 месеца.  
Общата цел на проектното предложение бе подпомагане на развитието на населените 
места в района на път Кесарево – Теменуга – Водно чрез укрепване на свлачище по 
пътя затрудняващо движението на превозните средства и създаващо опасност за 
тяхната сигурност.  Чрез укрепването на свлачището се  подсигури  единствения достъп 
до населените места от района както за местното население така и гостите на общината.  
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16.През 2010г. в Община Стражица приключи изпълнението на проект: „Ремонт и 
обновяване на Основно училище с.Виноград” с продължителност 15 месеца. 
Проектът се финансира  със средства на Европейския фонд за регионално развитие, 
чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. и от държавния бюджет 
на Република България, и е на стойност 785 433,15лв. Неговата цел бе да осигури 
подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, създаване на уютна, 
здравословна и безопасна среда за провеждане на учебни занятия.  

17.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 16.03.2012 г. е подписан 
Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/051 с 
Министерство на Регионалното развитие и благоустройството. Проектът е на стойност 
1 049 926,94 лв., пет процента от които (52 496,35 лв.) са финансовия принос на 
Община Стражица. Срокът на изпълнение бе 22 месеца. Изпълниха се строителни 
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 с цел предотвратяване на наводнения на територията на град Стражица и село 
Горски Сеновец.  
 
 
Проекти към ПУДООС 
18."Създаване на зона за отдих в кв.102 гр. Стражица"-  9999 лв. По проекта  се 
извърши почистване на междублоково пространство в кв. 102 на гр. Стражица и 
превръщането му в зона за отдих. Направена беше една беседка, монтираха се кошчета, 
детско съоръжение, една двойна люлка, направени бяха и пейки. Също така бяха 
засадени дървета и туи.  Проектът приключи през 2013 г. 
 
 
Проект по Оперативна програма „Административен капацитет” – 
 
19.Проект: "Повишаване компетентността на служителите в Община Стражица” 
Проектът бе на стойност  82 742 лв. Основната му  цел  беше  повишаване  капацитета 
на служителите от администрацията и кметствата на Общината, чрез подобряване на 
професионалната компетентност за по-ефективно изпълнение на задълженията. 
Проектът приключи през 2014 г. 
 
ПИП „Растеж и устойчиво развитие на регионите” 
 
20.„Ремонт на улици в град Стражица: Ком, Ивайло, Кокиче, Варна, Теменуга, 
Хан Крум, Бенковска, Волга, Рила, Отец Паисий, Искър, Васил Левски, 
Осогово”по публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на 
регионите”. Предвидените видове работи включваха възстановяване и поддържане на 
уличната настилка на територията на Община Стражица. Стойността на проекта  е  
1 740 855.60 лв. 
 
 

2. ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ -  В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ 
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Проекти в процес на реализация по мярка 321 от ПРСР 
 
1.По Мярка 321 от ПРСР на 03/10/2012 год. е сключен  Договор за безвъзмездна 
финансова помощ за реализацията на Проект: „Защитено жилище” гр. Стражица. 
Обособено  е  защитено жилище за 8 потребители - младежи с увреждания. Стойността  
на проекта е  401 296,80 лв. За целта е предвиден 2 етаж на корпуси В, Г и част от Б на 
изградената вече панелна сграда, собственост на Община Стражица. В момента тече 
дейност по обзавеждане и оборудване.  
 
2.Проект: „Вътрешна канализационна мрежа с пречиствателно съоръжение с. 
Камен – етап І”. Проектът е на стойност 5 268 405,60 лв. Продължителността на 
проекта е 30 месеца считано от съгласуване на последната процедура за избор на 
изпълнител на СМР. Започнато е  частично изграждане на канализацията в селото с 
пречиствателно съоръжение. 
 
3.Проект: „Вътрешна канализационна мрежа с. Кесарево”. Проектът е на стойност 
5 759 656,80 лв. Продължителността на проекта е 30 месеца считано от съгласуване на 
последната процедура за избор на изпълнител на СМР. Започнато е частично 
изграждане на канализацията в селото с пречиствателно съоръжение. 
 
4.Проект: „Вътрешна канализационна мрежа с пречиствателно съоръжение с. 
Сушица”. Проектът е на стойност 4 572 775,20 лв. Продължителността на проекта е 30 
месеца считано от съгласуване на последната процедура за избор на изпълнител на 
СМР. По проекта се предвижда да се изградят 9 207 линейни метра канализация, 4 бр. 
дъждопреливници, 48 бр. събирателни шахти. 
 
5.По мярка 323 Б – Проект: „Да съхраним родното за бъдното”. 
Стойността на проекта е 58 668 лв. Проектът включва организиране и провеждане на 
общински фестивал – „Фолклорна палитра”. Доставени са 93 броя народни носии и  
предстои закупуване на подвижна сцена и озвучителна техника. 
 
Проекти от други източници 
 
6.Проект: „Услуги за социално включване на уязвими деца от Община Стражица” 
финансиран с Министерството на труда и социалната политика. Проектът е на стойност 
777 291 лв. С изпълнението на проекта ще се осигури предоставянето на комплекс от 
здравни, социални и образователни услуги на деца във възрастовата група 0 - 7 години, 
както и работа с техните родители за формиране и развитие на родителски умения и 
семейно консултиране и подкрепа. По предоставянето на услугите ще работят социални 
работници, психолог, логопед, педиатър, стоматолог, очен лекар, педагози и др. 
специалисти. 
Извършени са строително ремонтни дейности по помещенията предвидени за 
изпълнение на проекта, намиращи се в „Здравен комплекс” гр. Стражица и в Детска 
градина с. Камен.  
 
Проекти по Оперативна програма „Административен капацитет” – 
 
7.Проект: „Ефективно, ефикасно и устойчиво управление на Община Стражица”. 
Продължителност на проекта – 10 месеца. Стойност на проекта  – 73 521,55 лв. Общата 
цел е подобряване работата на общинската администрация, чрез прилагане на 
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съвременни аналитични методи за повишаване на ефективността и усъвършенстване на 
организационната структура и премахване на дублиращи се функции. 
  
8.Проект: „Ефективни политики в Община Стражица”. 
 Общата цел на проекта е въвеждане на механизъм за мониторинг и контрол на 
изпълнението на политиките в община Стражица за постигане на ефективно 
функциониране на администрацията. Специфичните цели на проекта са подобряване 
подготовката на общинска администрация Стражица за качествено разработване и 
изпълнение на стратегически документи. Разработване на съгласувани и ефективни 
стратегически документи на община Стражица. Повишаване прозрачността, 
отчетността и контрола на общинска администрация, чрез координация и партньорство 
със заинтересованите страни. Период на изпълнение 9 месеца.Стойност на проекта – 
62 274,57 лв. 
 
Проекти, към  МИГ Лясковец – Стражица 
 
9.по  мярка 321 - Проект: „Строително монтажни работи по енергийна 
ефективност в общинска сграда в кв.76 в гр. Стражица”. 
Проектът е на стойност 184 721,60 лв. 
Предвижда смяна на дограма, саниране на фасадата, ремонт на покрива, дейности по 
противопожарна безопасност и изработване  на табела. 
 
10.по мярка 322 - Проект: „Рехабилитация на обществени площи в община 
Стражица”. 
 Общата цел на проекта е подобряване привлекателността на средата за живот в гр. 
Стражица и селата Камен, Кесарево, Сушица и Царски Извор, чрез рехабилитация на 
обществени площи и монтиране на детски съоръжения. Създаване на привлекателна 
среда за живот в населеното място, привързване на младите хора и задържането им  в 
населеното място. Продължителността на проекта е 9 месеца. Стойността на проекта е 
149 127,18лв.  
 
11.по мярка 313 – Проект: „Подобряване условията за експониране и представяне 
на местното културно наследство в изложбена зала град Стражица. 
 Общата цел на проекта е разнообразяване и подобряване на туристическата 
инфраструктура за посетители в гр. Стражица, чрез подобряване на условията за 
експониране на местното културно наследство. Подобряване условията за експониране, 
представяне и рекламиране на местното културно наследство в изложбената зала в гр. 
Стражица, чрез оборудването на конферентна зала за изнасяне на лекции, монтирането 
на витрини за експонатите, създаването на електронен справочник с информация за 
експонатите и населените места, издаването на рекламни материали и създаването на 
ателие керамика. Стойността на проекта е 47 560,04 лв. 
  
 
Проекти към ПУДООС 
 
12.„Създаване на зона за отдих в кв. 13, с. Асеново”. Стойността на проекта е 
9991,98 лв. Целта на проекта повишаване на екологичната култура и навлизане на 
съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда. 
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13. „Създаване на зона за отдих в с. Камен”. Стойността на проекта е 9997,74 лв. 
Целта на проекта е повишаване на екологичното самосъзнание и формиране на 
позитивна нагласа към природата. 
 
Проект „Красива България” 
 
По Мярка М 02 „Подобряване на социалната инфраструктура” 
 
14.Обект: "Ремонт и реконструкция на покрив и подмяна на покривни материали 
на ОУ с. Кесарево". 

Строително монтажните работи се състоят в демонтаж на съществуващото 
покривно покритие от керемиди, демонтаж на старата дървена покривна конструкция, 
направа на нова дървена покривна конструкция, покриване с хидроизолация и 
керемиди, обшивка с поцинкована ламарина, доставка и монтаж на олуци и свързване 
към старите водосточни тръби, направа на мълниезащитна инсталация. Стойността на 
проекта е 85 863 лв. 
 
Проект по Оперативна програма „РЧР” 
 
15.Проект: „Моят дом”  
Целта на проекта е разкриване на социалната услуга „Защитено жилище”, извеждане на 
лица с увреждания от институция и настаняване в среда близка до семейната. Проектът 
е с продължителност 14 месеца  и е на  стойност 99 128,30 лв.  
 
3. ПРЕДСТОЯЩИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ 
 
Проект по ПУДООС 
  
 
1.Проект: „ПСОВ” „Вътрешна канализационна мрежа” ПИ 000223 по КВС 
землище с. Сушица, община Стражица, област Велико Търново. Стойността на проекта 
е 1 733 446,17 лв. Целта е  пречистване на отпадни води. 
 
2.Проект: „Подмяна на уличен водопровод по път ІІІ – 4082 „Чешма – Кесарево” 
от републиканската пътна мрежа в участъка през с. Кесарево, община Стражица”. 
Стойността на проекта е 702 380,00 лв. 
 
Проекти финансирани от Държавен Фонд Земеделие, чрез сдружение „Местна 
инициативна група Лясковец – Стражица 
 
3.по мярка 321 – Проект: „Ремонт кино гр. Стражица”. 
 Общата цел на проекта е подобряване достъпа на община Стражица до културни 
услуги. Конкретните цели на проекта са извършване на ремонтни дейности по сградата 
на кино гр. Стражица. В него се отбелязват различните празници през годината. 
Извършването на тази инвестиция, обновяването на сградата, изграждането на 
допълнителна пристройка към нея ще подобрят облика и, ще се превърне в едно 
приятно съвременно място с нужните условия  и удобства за нормалното 
функциониране на сградата като такава, за работата на нейните ползватели и 
посетители. Срок на изпълнение на проекта – 12 месеца. Стойността на проекта е 
93 143,10лв. 
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4.по мярка 323 А – Проект: „Дендрология – градски парк Стражица. 
 Общата цел на проекта е опазване и възстановяване на природни елементи , неделима 
част от селския пейзаж, чрез благоустрояване на градския парк на град Стражица. 
Възстановяване на видовото разнообразие се предвижда засаждане на нови дървета, 
храсти и цветя. Стойността на проекта е 46 938,00лв. 
 
5.по мярка 313 – Проект: „Туристическа атракция „Света Марина”. 
 Общата цел на проекта е разнообразяване и подобряване на туристическата 
инфраструктура, атракциите и съоръжения за посетители на територията на община 
Стражица. Продължителността на проекта е 10 месеца. Стойността на проекта е 
28 560,45лв.   
 
6.по мярка 323 Б –  Проект: „Музиката на родния край”.  
Общата цел на проекта е запазване и популяризиране на културното наследство на 
територията на община Стражица. Конкретните цели на проекта са създаване на духов  
и народен инструментален състав и създаване на мажоретен състав. Възстановяване на 
традицията и нейното доразвиване със съвременни форми ще доведе до приобщаване и 
ангажиране на много повече деца и младежи. Стойността на проекта е 43 038,00лв.  
 
7.по мярка 322 – Проект: „ Довършителни дейности в храм „Св. Архангел Михаил 
с. Горски Сеновец”. 
С настоящото проектно предложение се предвижда да се изпълни стенописна украса. 
Стойността на проекта е 60 677,03 лв. 
 
Проект по Оперативна програма „Административен капацитет” – 
 
8.Проект: „Компетентни и ефективни служители – съвременна администрация. 
Общата цел на проекта е повишаване на квалификацията и ефективността  на 
служителите от общинска администрация и кметства, чрез обучения в чужбина. Период 
на изпълнение 9 месеца. 
 
9.Проект към Министерството на инвестиционното проектиране 
Изработване на Проект на Общ устройствен план на Общината. Целта на проекта е 
постигане на балансирано устойчиво развитие на територията и повишаване качеството 
на живот, чрез ефективно и рационално управление на местни ресурси и в среда на 
социално приобщаване. Стойността на проекта е 219 460,00 лв. 
 

4. ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЕКТИ - В ПРОЦЕС НА РАЗГЛЕЖДАНЕ И 
ОЦЕНКА 

 
10.Проект към Национален доверителен екофонд  - стойност 645 110,96 лева без 
ДДС 
"Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност в: 
  1) административна сграда на общинска администрация  - град Стражица;  

2) административна сграда на БКС (Общинска сграда в кв. 102, гр. 
Стражица) -  град Стражица; 
3) сградата на ОДЗ "Ангел Каралийчев" - град Стражица.” 
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5. РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ ПРЕДХОДНИ МАНДАТИ 
1. По Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ :BG051P0001/07/4.2-01 „Да направим 
училището привлекателно за младите хора се реализира проект „Желано училище” гр.  
Стражица 
2. Проект за изграждане на "Многофункционална спортна площадка към СОУ 
"Ангел Каралийчев". Финансиран от ДАМС.  
3. Проект по НП “ОСПОЗ” - осигуряващ работа на 176 безработни лица;  
4. Проект за „Реконструкция на подпорна стена с. Кесарeво” финансиран отМКВПМС 
5. „Почистване и облагородяване на двора на основно училище „Св. Климент 
Охридски” с. Виноград на обща стойност 2244,99 лв.  
6. „Почистване и облагородяване на зелените площи в с. Бряговица” на обща 
стойност 8459,11 лв.  
7. Почистване и облагородяване на кв.55 в с.Царски Извор” на обща стойност 
9649,88 лв.  
8. Проект "Милосърдие" финансиран от МТСП - фонд "Социално подпомагане" за 
530 пакета с хранителни продукти, всеки на стойност по 20,00 лв. Проекта ще обхване 
хора с увреждания, лица включени за обслужване в Домашен социален патронаж и 
лица в надтрудоспособна възраст с ниски доходи.  
9. Проект "Почистване, възстановяване и облагородяване на замърсени с отпадъци 
площи и инициатива за разделно събиране на територията на кв. 63 в гр. Стражица" на 
стойност - 4943,40 лв.  
10. Проект "Почистване, възстановяване и облагородяване на замърсени с отпадъци 
площи на територията на кв. 44 в гр. Стражица" на стойност - 4149,80 лв.  
11 . Проект "Почистване, възстановяване и облагородяване на замърсени с отпадъци 
площи и инициатива за разделно събиране на територията на кв. 47 в с. Виноград 
Община Стражица" на стойност - 3102,01 лв.  
12. Проект "Почистване, възстановяване и облагородяване на замърсени с отпадъци 
площи и инициатива за разделно събиране на територията на кв.120в с. Сушица 
Община Стражица" на стойност - 4489,20 лв.  
13. Проект "Почистване, възстановяване и облагородяване на замърсени с отпадъци 
площи на територията на с. Балканци община Стражица" на стойност- 2625,12 лв.  
14. Проект "Почистване, възстановяване и облагородяване на замърсени с отпадъци 
площи и инициатива за разделно събиране на територията на двора на СОУ "Ангел 
Каралийчев" гр. Стражица" на стойност 1995,67 лв.  
15. Проект "Почистване, възстановяване и облагородяване на замърсени с отпадъци 
площи и озеленяване на терен в НУ "Иван Вазов" с. Царски Извор и около дворното 
място" на стойност 1971,20 лв.  
16. Проект "Почистване, възстановяване и облагородяване на замърсени с отпадъци 
площи в ОУ "Св. св. Кирил и Методи" с. Асеново на стойност 1996,80 лв.  
17. Проект “Създаване на инвестиционно ПЧП за нова зона за отдих с използване на 
енергия от биомаса” финансирана от Програма ФАР, Държавен бюджет на стойност 
59, 000 лв. Разработен е идеен инвестиционен проект в Община Стражица.  
18. Проект “Местно икономическо развитие и маркетинг на българските общини”  
финансирана от “ФРМС” на стойност 3, 000 лв. За повишаване на институционалния и 
управленски капацитет. Назначен експерт “Местно икономическо развитие”.  
Сертификат “Община - готова за бизнес развитие”. Разработване на маркетингови 
материали.  
19. Проект “Проучване възможностите за създаване на Икономическа зона -  
Стражица” на стойност 10, 000 лв. Финансирана от ФРМС, Програма за техническо 
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побратимяване между българските и американски общини за почистване на 50 дка.  
терен за индустриална зона.  
20. Проект “Индустриална зона ЮГ - Стражица” финансирана от Програма “ФАР”  
на стойност 2, 510, 769 лв. Изградена е инфраструктура на индустриална зона 118 дка.  
21. Проект Регионална програма за заетост “Млад Фермер” финансирана от 
Държавен и Общински бюджет - 5%. Стойността на бюджета е 163, 000 лв. Като 
резултатите след проекта са 104 работни места и 20 обучени младежи.  
22. Проект по НП “Асистенти на хора с увреждания” на стойност 15, 000 лв.  
Финансирана от Държавен и Общински бюджет - 10%. 4 лица са обгрижвали 16 лица с 
увреждания.  
23. Проект “Създаване и промоция на туристически екопродукт “Средна Янтра” се 
осъществява с финансовата подкрепа на ЕС и Правителството на република България” 
финансирана от Програма ФАР, на стойност от 438, 180 лв.  
24. Проект “Инвестиционен проект - доизграждане и реконструкция на 
канализационна мрежа гр. Стражица”. Финансирана от ОП “ОС”, с бюджет от 14, 500.  
Изготвен е 1 бр. работен проект за реконструкция на канализация гр. Стражица.  
25. Проект “Подобряване на улична мрежа в гр. Стражица” финансиран от 
САПАРД на стойност 116, 972 лв. Асфалтирани са улици на разстояние 200 м.  
26. Проект “Ремонт на сводов мост на ул. “Георги Димитров” с. Сушица”  
финансирана от МКВПМС на стойност 101, 990 лв. Ремонтиран е моста на ул. “Георги 
Димитров” с. Сушица.  
27. Проект Ремонт на мост на ул. “Яворов” финансирана от МКВПМС на стойност 
193, 293 лв. Ремонтиран е моста на ул. “Яворов”, гр. Стражица.  
28. Проект “Реконструкция на улиците Михаил Друмев, Дончо Узунов, Странджа,  
Стефан Караджа, Плиска и Искър в гр. Стражица” финансиран от Държавен бюджет на 
стойност 1, 812, 671 лв. Ремонтирани са 51, 147 кв.м.  
29. Проект “Ремонт ОДЗ “Сава Цонев” гр. Стражица” финансиран от Красива 
България и ПРООН, Общински бюджет 50%. Стойност на разходите 99, 403 лв.  
Ремонтирано е детско заведение.  
30. Проект Защитено жилище за възрастни хора с физически увреждания - гр.  
Стражица. Финансирана от Програма ФАР, Национално съфинансиране на стойност 
178, 000 лв. Ремонтиране на съществуващи помещения и разкриване на защитеното 
жилище.  
31. Проект “Център за социални услуги - Довършване на корпус Б на Дом за деца 
лишени от родителски грижи” финансиран от СИФ/МТСП на стойност 390, 955 лв.  
Довършени помещения за кухня, столова, занимални, видеотека, компютерна зала.  
32. Проект “Покрив на Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от 
родителски грижи” финансиран от МКВПМС на стойност 60, 236 лв. Ремонтиран е 
покрив.  
33. Проект “Красива България” - Ремонт на ЦДГ “Калинка”, с. Кесарево, Община 
Стражица. Финансиран от Проект “Красива България” - МТСП и Община Стражица -  
50% собствен принос. Стойността на разходите е 111, 098 лв. Ремонтирано е детско 
заведение.  
34. Проект “Красива България” - Ремонт на ЦДГ с. Камен , Община Стражица.  
Финансиран от Проект “Красива България” - МТСП и Община Стражица - 50%  
собствен принос. Стойността на разходите е 111, 101 лв. Ремонтирано е детско 
заведение.  
35. Проект “Ремонт на училища и доставка на оборудване” финансиран от 
Програма ФАР, Национално съфинансиране. Бюджет на проекта 320, 000 лв.  
Ремонтиране на ОУ Камен, ОУ Асеново, СОУ Стражица и доставка на мултимедии,  
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копирна техника и др.  
36. Проект Възстановяване покрива на църква “Света Параскева”, с. Сушица.  
Финансирана от МКВПМС /комисия бедствия / с общ бюджет от 6, 000. Ремонтиран 
покрив.  
37. Проект “Регионална програма Зелена Община” финансирана от МТСП на 
стойност 17, 300 лв. Почистени и залесени зелени площи.  
38. Проект “Домашни помощници - Община Стражица” на стойност 85, 903 лв.  
Финансиран от ОП “РЧР”. Предоставена услуга на 208 потребители/ болни възрастни и 
самоно живеещи лица.  
39. Проект МИГ Лясковец - Стражица на стойност 157, 638 лв. Финансиран от 
“ПРСР” Ос 4 - Лидер. Създадена Местна инициативна група и регистрирана като 
Сдружение с нестопанска цел. Изготвена стратегия за местно развитие и подадена за 
финансиране по ПРСР. 
 
 


