
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЯЗОВИР „СИНКЕВИЦА“ 
 И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО, 

находящ се в кв. „Славовци“, Габрово

Проект – BG16M1OP002-4.004-0001 
„Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. „Славовци“, гр. Габрово”

• Подобрена околна среда

• Създадена устойчивост при 
бедствия и предотвратяване 
на отрицателните послед-
ствия в резултат на наводне-
ния и защита на хората

• Подобрени експлоатационни 
условия в обекта 

• Подобрени технически пара-
метри на язовира, отговарящи 
на предвидените нормативи

• Стимулирана градска иконо-
мика чрез създадените времен-
ни работни места

• Подобрена цялостна инфра-
структура на града

Изготвено по договор № BG16M1OP002-4.004-0001-С01 „Рехабилитация на язовир 
„Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. „Славовци“, гр. Габрово“, 
осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд 

Резултати и положителни ефекти

www.eufunds.bg www.gabrovo.bg
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ПРОЕКТ 
№ BG16M1OP002-4.004-0001 
„Рехабилитация на язовир „Синке-
вица“ и съоръженията към него, 
находящ се в кв. „Славовци“, гр. 
Габрово“

ДОГОВОР ЗА БФП
№ BG16M1OP002-4.004-0001-С01/
№ Д-34-4 от 13.02.2019 г.

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА
Оперативна програма „Околна 
среда 2014 – 2020 г.“ 

ПРОЦЕДУРА ЗА БФП
№ BG16M1OP002-4.004 „Мерки за 
въвеждане на решения за 
превенция и управление на риска 
от наводнения“

•Възстановена облицовка на водния откос

•Възстановена заскалявка на сухия откос

•Ремонт на неизправните части на 
водовземната кула

•Подменен спирателен кран на основния 
изпускател, изградена шахта с енергога-
сител 

•Почистен преливник и съоръженията 
към него – преходен участък, бързоток и 
енергогасител

•Възстановено осветление по короната 
на стената и достъпа към нея

•Ремонт и изграждане на нов парапет по 
короната, монтаж на пейки

•Монтаж на предпазна бариера, забраня-
ваща достъпа на МПС по короната на 
стената

•Изградена контролно-измервателна 
система за водното ниво в язовирното 
езеро

•Доставка на помпа и сифонен изпускател 
за понижаване на водното ниво при аварии

Проект – BG16M1OP002-4.004-0001 
„Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. „Славовци“, гр. Габрово”

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА
350 611.66 лв., от които:
298  019.91 лв. съфинансиране от 
Кохезионния фонд на ЕС
52 591.75 лв. национално съфинан-
сиране 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 
13 февруари 2019 г. – 27 юли 2021 г. 

ПРОЕКТЪТ ЦЕЛИ
Защита на населението от 
наводнения, адаптация и устойчи-
вост към бедствия, подобряване 
на техническото състояние и 
защита на критичната инфра-
структура. Всички дейности са 
съобразени с мерките за намаля-
ване на риска от наводнения 
съгласно Плановете за управление 
на риска от наводнения.

01. 02. 03.
Разположен в близост до 
кв. „Славовци“ на площ от 114 065 м2, 
непосредствено до обходния път на 
гр. Габрово (един от най-големите 
инфраструктурни обекти в Репу-
блика България). Язовирът е 
построен през 1963 г. за промишле-
но водоснабдяване на предприятия 
в Габрово и за ретензия (задържа-
не) на водните обеми по поречието 
на р. Синкевица. Язовирната стена 
е земно-насипен тип с каменна 
заскалявка на водния откос. Висо-
чината є е 12 метра. 

Завиреният обем е 500 000 м3.
Съоръжението е публична общин-
ска собственост и се стопанисва 
от Община Габрово. Ползва се за 
отдих, любителски риболов и тури-
зъм. В опашката на язовира - на 
левия скат, е изграден хотелски 
комплекс с басейни. До короната на 
язовирната стена се достига по 
стълбище и стоманобетонов мост, 
който преминава над преходния 
участък на преливника. Язовирът 
се пълни от водосборната област 
на р. Синкевица и няколко дерета.

Язовир „Синкевица“ Строително-ремонтни дейностиОбщи данни за проекта


