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Вследствие на обилните валежи в началото на месец Август 2014 г. в 

гр. Бяла Слатина са компрометирани обекти на техническата 

инфраструктура - водопроводна мрежа и пътна настилка по улиците 

„Иван Вазов“, „Панайот Хитов“, „Георги Бенковски“, „Баба Тонка“, 

„Страхил Войвода“, „Крайбрежна“ и „Райна Княгиня“. 
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 дължината на пострадалата водопроводна мрежа е 986 метра 

 множество аварии, водещи до невъзможност за регулярно 

водоподаване към абонатите; 

 нарушена пътна настилка, бордюри и тротоари по 7 улици 

Североизточна част на града;  

 влошено качество на питейната вода; 

 отложено голямо количество наноси; 

 неудобства и затруднения на живущите в най-тежко 

пострадалия от наводнението район; 

 потенциална опасност за преминаващите автомобили в 

компрометираните участъци. 
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ФОНД “СОЛИДАРНОСТ”  

Средствата за осъществяване на ремонтните дейности по 

възстановяване на щетите от наводнението на 01 Август 2014 г. са по 

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез 

отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд  

„Солидарност” по Заявление, регистрирано под номер 2014BGSPO002  

Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС/Фонда) е създаден 

за реакция при големи природни бедствия и като израз на 

европейската солидарност с регионите, засегнати от бедствия в 

рамките на Европа 
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ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА  

 Национален координатор на помощта  

Ръководителят на Управляващия орган (УО) на Оперативна програма 

„Регионално развитие” 2007-2013 (ОПРР). Националният координатор 

на помощта осъществява управлението и контрола на средствата. 

 Координиращ орган 

Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” в МРРБ. 

Координиращият орган носи отговорност за управлението и контрола 

на дейностите, финансирани със средства от Фонда. 

 Изпълнителни органи  

Национални, регионални или местни органи на изпълнителната власт 

или други публични ведомства, които са декларирали щети. 

Изпълнителните органи са едновременно и бенефициенти на помощта 

от ФСЕС. 
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 Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 

Фонд „Солидарност” на Европейския съюз, сключен на 16.09.2015 г. 

 Обща сума на проекта  1 349 473.54 лв.  

 Продължителност на проекта 16 месеца 

 Партньор на проекта “Водоснабдяване и канализация” ООД      

гр. Враца 

 Обекти на интервенция – 2 бр.  “Възстановяване на засегната 

водопроводна мрежа в гр. Бяла Слатина” и “Възстановяване на 

пътната настилка в гр. Бяла Слатина” 
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ДЕЙНОСТИ 

Дейност 1 „Мониторинг и управление на проекта“ 

Дейност 2 „Провеждане на процедури за избор на външни изпълнители“ 

Дейност 3 „Проектиране, авторски надзор и строителство за обект: 

„Възстановяване на засегната водопроводна мрежа в гр. Бяла Слатина“ 

Дейност 4 „Проектиране, авторски надзор и строителство за обект: 

„Възстановяване на пътната настилка в гр. Бяла Слатина“ 

Дейност 5 „Осъществяване на строителен надзор“ 

Дейност 6 „Информация и публичност“ 
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Етап на изпълнение  

1. Провеждане на процедури по ЗОП за избор на външни изпълнители; 

2. Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „работен проект“; 

3. Съгласуване на проектите с всички контролни органи и получаване 

на всички необходими становища; 

4. Изпълнение на строително-монтажни работи; 

5. Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ; 

6. Въвеждане на обектите в експлоатация. 
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ДОГОВОРИ С ВЪНШНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ 

- с Консорциум „Солидарност 2015“, сключени 2 бр. договори с предмет 

„Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на 

строителство по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1: 

„Възстановяване на засегнатата водопроводна мрежа в гр. Бяла Слатина“ 

и Обособена позиция № 2: „Възстановяване на пътната настилка в гр. 

Бяла Слатина“; 

- с Обединение „Контрол 2015“, сключени 2 бр. договори с предмет 

оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на 

строителен надзор по 2 oбособени позиции: ОП1 “Оценка на 

съответствието на инвестиционен проект и упражняване на строителен 

надзор за обект: „Възстановяване на засегната водопроводна мрежа в гр. 

Бяла Слатина“ и ОП2: Оценка на съответствието на инвестиционен проект 

и упражняване на строителен надзор за обект „Възстановяване на 

пътната настилка в гр. Бяла Слатина“. 
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→ ул. ”Страхил Войвода” - V клас събирателна улица на 5 други, с обща 

дължина 340 м.; 

→ ул. ”Панайот Хитов” - VI клас обслужваща улица за 6 имота, с обща 

дължина 103 м.; 

→ ул. ”Георги Бенковски” - VI клас обслужваща улица за 9 имота, с обща 

дължина 141 м., в единия си край, улицата отвежда към главен път II-13; 

→ ул. ”Баба Тонка” - VI клас обслужваща улица за 13 имота, с обща дължина 

140,48  м., в единия си край, улицата отвежда към главен път II-13;   

→ ул. ”Райна Княгиня” - VI клас обслужваща улица за 13 имота, с обща 

дължина 142,64 м., в единия си край, улицата отвежда към главен път II-13; 

→ ул. ”Иван Вазов” - VI клас обслужваща улица за 16 имота, с обща дължина 

244 м., в единия си край, улицата отвежда към главен път II-13; 

→ ул. ”Крайбрежна” - VI клас обслужваща улица за 6 имота с обща дължина 

240 м, достигаща до ж.к „Калоян“ и жилищни блокове „Подем“.  
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Предвидени СМР  
 

Обект: “Възстановяване на засегната водопроводна мрежа в гр. Бяла Слатина” 

 подмяна на водопроводна мрежа с обща 986 м.; 

 подмяна на сградни водопроводни отклонения; 

 монтиране на спирателни кранове за оформяне на ремонтни участъци; 

 възстановяване на липсващите капаци и дъждоприемни решетки; 

 подмяна на съществуващи шахти; 

 монтиране на надземни пожарни хидранти. 
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ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ   
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 Подменена водопроводна мрежа 986 м 

 Намалени загубите на вода   

Подобрено качеството на живот на населението  

Повишени  хигиенни и санитарни изисквания 
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Предвидени СМР  

Обект: “Възстановяване на пътната настилка в гр. Бяла Слатина” 

 разкъртване на съществуващи тротоари, бордюри и почистване на 

пътните платна; 

 направа на нови бетонови бордюри и тротоари; 

 рециклиране на съществуващите асфалтови пластове; 

 полагане основа от трошен камък и засипка; 

 полагане  на асфалтобетон с дебелина 5 см; 

 полагане на хоризонтална маркировка и пътни знаци.  
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 Възстановени 1 258 м. пътна настилка 

 Положени 2 010 м. бордюри;   

Възстановени 2 701 м2 тротоарни настилки 

Осигурен достъп до прилежащи имоти 
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Тази презентация е създадена в рамките на проект „Възстановяване на пътна настилка и водопроводна мрежа в гр. 

Бяла Слатина, засегнати от наводнението на 01 Август 2014 г.”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 

фонд “Солидарност“ на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община 

Бяла Слатина и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище 

на Европейския съюз и Координиращия орган. 


