
Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към 
него, находящ се в кв. „Славовци“, гр. Габрово 

Начална пресконференция  
и представяне на проекта 

 14 февруари 2020 г. 



ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Финансиране 
Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. 
Приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска  
от наводнения и свлачища” 
 
Стойност 
350 611.66 лв. (100% безвъзмездна финансова помощ) 
 
Продължителност  
29 месеца 
13.02.2019 г. – 27.07.2021 г. 
 
 
 



ЦЕЛИ 

 
 
Повишаване защитата на населението от наводнения  
 
Подобряване техническото състояние и защита на 
критичната инфраструктура  
 
Повишаване защитата на техническата и социалната 
инфраструктура  
 
Повишаване подготвеността на населението за реакция 
при наводнение 



ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА 

 
Сформиране на екип за управление 
 
Информация и комуникация 
 
Строително-ремонтни дейности 
 
Строителен надзор 
 
Авторски надзор 



ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЯЗОВИРА 
 
 
 
Язовирът е построен през 1963 г. 
Максимална залята площ – 114 дка 
Максимален завирен обем – 500 000 м3  



ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ НА ЯЗОВИРНА СТЕНА 

Корона на язовирна стена 
 
Воден откос 
 
Въздушен откос 
 



ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ 

Преливник, преходен участък, бързоток и енергогасител 
Основен изпускател 
Спирателен кран на основния изпускател 
Водовземна кула 
 
 



ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ НА ПРИЛЕЖАЩАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

 
 
 
 
Стълбище и стоманобетонен пешеходен мост 
 
Осветление на короната на язовирната стена 
 
Експлоатационен път за достъп на МПС 
 
Контролно-измервателна система 
 



СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ 
o Възстановаване облицовката на водния откос 
o Възстановяване заскалявката на сухия откос 
o Ремонтни дейности на неизправните части на водовземната кула 
o Подмяна на спирателен кран на основния изпускател 
o Изграждане на шахта за крана на основния изпускател и енергогасител 

 
 
 
 

o Почистване тръбата на основния изпускател от наноси 
o Почистване на преливника и съоръженията към него – преходен участък, бързоток и 

енергогасител 
o Възстановяване осветлението по короната на стената и достъпа към нея 
o Монтиране на предпазна бариера, забраняваща достъпа на МПС по короната на стената 
o Изграждане на контролно-измервателна система за измерване водното ниво в 

язовирното езеро 
o Мерки за осигуряване на ретензионния обем 



РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ 

Сформиран екип за управление на проекта 
Изготвена документация, обявени процедури, избрани изпълнители  
и сключени договори 
 
Избрани изпълнители: 
 
Строително-ремонтни дейности – ДЗЗД „КТ Строй“ („Техно Строй България“ 
ООД, гр. София и „Кота-2001“ ООД, гр. София) – 301 691.20 лв. с ДДС 
Строителен надзор – „Актив Р“ ЕООД, гр. Бургас – 2 976 лв. с ДДС 
Авторски надзор – „Сондекс“ ЕООД, гр. София – 2 544.20 лв. с ДДС 
Информация и комуникация – „Ди Ем Ай Дивелопмънт “ ЕООД, гр. София – 
3 540 лв. с ДДС 
 
 
 



ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ПОЛОЖИТЕЛНИ ЕФЕКТИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Реализацията на проектните дейности ще доведе до: 
 
o Подобряване на защитата от наводнения на населението на гр. Габрово 
o Подобряване на цялостната инфраструктура на града  
o Създаване на временни работни места и стимулиране на градската икономика  
o Ефективното и безопасно функциониране на обекта за дълъг период от време 



 
БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


