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1 Ремонт на язовир "Сусурлука" с. Сушица                              1758 1758
2 Ремонт на язовир "Ръбе" с. Сушица                                      6209 6209
3 Възстановяване на 12 улици в с. Камен по ПМС № 250/04.09.2020 г.   330 330
4 Възстановяване сградата на СУ "Климент Охридски" - корпуси № 1  и 2, с. Камен по 

ПМС № 250/04.09.2020 г.                                                                   304 304
5 Преносим компютър - лаптоп за Местната комисия за борба с противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни 1500 1500
6 Преносим компютър - лаптоп за Център за обществена подкрепа 1500 1500
7 Климатик за Център за обществена подкрепа 1500 1500
8 Преносим компютър -лаптоп за Център за социална рехабилитация и интеграция 1500 1500
9 Климатик за Център за социална рехабилитация и интеграция 1500 1500

10 Професионална шевна машина за Център за социална рехабилитация и интеграция 2000 2000
11 Уред за кинезитерапия за Център за социална рехабилитация и интеграция 2550 2550
12 5 бр. климатици за Център за настаняване от семеен тип 7500 7500
13 2 бр. дивани за Център за настаняване от семеен тип 2000 2000
14 Съфинансиране на проект към НДЕФ "Изпълнение на пакет мерки за повишаване на 

енергийната ефективност в административна сграда на общинска администрация, 
административна сграда на БКС /Общинска сграда в кв. 102, гр. Стражица/; 
сградата на ОДЗ "Ангел Каралийчев" гр. Стражица" 50000 50000

15 Проектиране и изграждане на обходен път с. Сушица 302212 302212
16 Строителен надзор на обект "Изграждане на обходен път с. Сушица" 3840 3840
17 Проектиране на обект : "Реконструкция на водопроводна мрежа в селища от 

Община Стражица" 16500 16500
18 Реконструкция на улична мрежа в гр. Стражица  по ПМС № 360/2020 г. 1100000 1100000
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19 Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки на ул. "Дончо Узунов" и ул. "Михаил 
Друмев" гр. Стражица 12064 12064

20 Лек автомобил лизинг 12464 12464
21 Закупуване на автомобил с висока проходимост 12000 12000
22 Изготвяне на работен проект за обект : "Ремонт и възстановителни работи на 

язовирна стена и съоръженията към нея, КИС мониторинг - язовир местността 
"Боаза" 26000 26000

23 Изготвяне на работен проект за обект : "Ремонт и възстановителни работи на 
язовирна стена и съоръженията към нея, КИС мониторинг - язовир местността 
"Казъл дере" 31200 31200

24
Изготвяне на работен проект на об. позиция №1 на обект: "Реконструкция, саниране, 
оборудване и обзавеждане на СУ "Ангел Каралийчев гр. Стражица" 73634 73634

25 Изготвяне на работен проект на об. позиция №2 на обект: "Ремонт, оборудване и 
обзавеждане на физкултурен салон гр. Стражица"

96012 96012
26 Строителен надзор при извършване на СМР по проект "Аварийно - възстановителни 

работи по язовирна стена и съоръженията към нея на яз. "Зеленчуков дол", 
находящ се в землището на с. Нова Върбовка 32142 32142

27 Строителен надзор футболно игрище 3276 3276
28 Енергийно обследване сгради 10000 10000
29 Инженеринг - ремонт помещение общински съвет 40000 40000
30 Строителен надзор - ремонт помещение общински съвет 1000 1000
31 Закупуване на компютри 36000 36000
32 Инженеринг - реконструкция ул. "Драва" гр. Стражица 49800 49800
33 Строителен надзор реконструкция ул. "Драва" гр. Стражица 1000 1000
34 Обновяване централна част на гр. Стражица 45000 45000
35 Инженеринг - проектиране и ремонт на водосток на път Царски извор - Сушица 30000 30000
36 Строителен надзор  водосток на път Царски извор - Сушица 1000 1000
37 Инженеринг - проектиране и изграждане на гараж към кметство с. Кесарево 30000 30000
38 Надзор гараж към кметство с. Кесарево 1000 1000

39
Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР "Рекултивация на депо 
за твърди битови отпадъци гр. Стражица, обл. В. Търново" 4795 4795

Всичко: 2051090 561859 0 12464 1476767
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