
№ по 
ред

Капиталови разходи по обекти Дейности Собствени бюджетни средства

Начален 
план

Уточнен 
план     

Отчет Начален 
план

Уточнен 
план    

Отчет Начален 
план

Уточнен 
план    

Отчет

§ 51-00  Основен ремонт 
1 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"

Общинска 
администрация 50000 50000

2
Проектиране на обект "Частична корекция на река 
"Стара река" с. Кесарево, община Стражица

Други дейности по 
опазване на ок. 
среда 77316 77316

3
Изготвяне на работен проект на обект: "Благоустрояване на 
парк в кв. 63, гр. Стражица 

Други дейности по 
ЖС и БРР

6528
4 Изготвяне на предпроектни проучвания и технически проект 

за обект "Аварийно-възстановителни работи по язовирна 
стена и съоръжения към нея на язовир "Зеленчуков дол", 
находящ се в землището на с. Нова Върбовка, община 
Стражица

Други дейности по 
опазване на ок. 
среда

106176 106176

5
Проектиране и основен ремонт на молитвен дом с. 
Кесарево

Обреден дом 40000 40000

6

Ремонт на язовир "Сусурлука" с. Сушица Ликв.на последици 
от стихийни бедствия 
и производствени 
аварии

1758 1758
7 Ремонт на язовир "Ръбе" с. Сушица Ликв.на последици 

от стихийни бедствия 
и производствени 
аварии

6209 6209

8

Авариен ремонт на язовир "Ташлъ дере" с. Камен Ликв.на последици 
от стихийни бедствия 
и производствени 
аварии

248996 248996
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9
Актуализация на част "Хидротехническа" на технически 
проект "Ремонт на яз. Ташлъ дере с. Камен, общ. Стражица"

Ликв.на последици 
от стихийни бедствия 
и производствени 
аварии 3360 3360

10 Проектиране на обект : "Реконструкция на 
водопроводна мрежа в селища от Община Стражица"

ВиК 33000 33000

Всичко § 51-00: 316380 256963 573343

 § 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и 
съоръжения 

11 Климатик Ц О П 2500 2500
Всичко § 52-03: 0 2500 2500

 § 52-04 Придобиване на транспортни средства 

12
Закупуване на автомобил с висока проходимост Доброволни 

формирования 0 12000 0

13
Закупуване на БУС за Център за соц. рехабилитация 
и интеграция ЦСРИ 12000 12000

14
Лек автомобил лизинг Общинска 

администрация 28000 28000
Всичко § 52-04: 0 52000 52000

§ 52-06 Изграждане на инфрастр. обекти

15
Изготвяне на работен проект на обект: "Изграждане на част 
от канализационната мрежа на с. Кесарево, община 
Стражица - втори етап

Други дейности по 
опазване на ок. 
среда 18000 18000

16

Проектиране и изграждане на обходен път с. Сушица  Служби и дейности 
по поддържане, 
ремонт и изграждане 
на пътищата

363524 363524

17 Изграждане на ограда на молитвен дом с. Асеново
Обреден дом 20000 20000

18
Изграждане на футболно игрище в кв. 63, гр. Стражица - 
проектиране, авторски и строителен надзор

Спортни бази за 
спорт за всички 7596 7596

Всичко § 52-06: 409120 0 409120
ОБЩО: 725500 311463 1036963

К М Е Т:
        /Румен Павлов/
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