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ПОЧИСТВАНЕ ОТ НАНОСИ НА РЕЧНИТЕ 
КОРИТА НА РЕКИТЕ ЯНТРА, 
СИНКЕВИЦА И ПАНИЧАРКА  

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГАБРОВО 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

   

Министерство на регионалното развитие  

                                   и благоустройството  

   

                   Фонд „Солидарност” на Европейския Съюз  



Габрово, 6 юли 1991 г. 

На 6 юли 1991 г. след проливни  
и продължителни валежи река 
Янтра прелива, а високите води 
отнесят брегове, къщи, пътна 
инфраструктура. 

Количествo паднали валежи - 
120 л/кв.м 



Габрово, 6 юли 1991 г. 

В централната градска част  
водното течение на р. Янтра  
е 686 куб.м/сек., което съответства 
на 10% от водните количества  
на река Дунав при Свищов. 

Пострадали около 90%  
от предприятията, множество 
жилища, културни институти, 
търговски обекти, обществени 
сгради. Щетите се изчисляват  
на около 20 млн. долара. 



Габрово, 6 юли 1991 г. 

Причини за бедствието от 1991 г.: 
• поройни валежи 
• не добре почистени  
      и  поддържани речни легла 



Габрово, м. юни 2014 г. 

За периода от 19 – 20 юни 2014 г. на територията на гр. Габрово и кметски 
наместничества Новаковци, Гъбене, Козирог, Лесичарка, Кметовци, 
Драгановци вали интензивен дъжд. Нивата на р. Янтра, притоците й 
Синкевица и Паничарка и местните дерета се увеличава рязко и многократно.  



Габрово, м. юни 2014 г. 

Установена необходимост от: 
 
•  Възстановяване на нормалната 
проходимост на улиците  
и проводимост на водостоци  
и речни легла 
 
•  Почистване на затлачените  
с наноси, камъни и дървета улици  
и площади на засегнатите села 
 
•  Обезопасяване на потенциално 
опасните пътни участъци с цел 
недопускане на ПТП в районите  
с нарушена пътна инфраструктура  



 
 
Финансиране:  Фонд  „Солидарност“ на Европейския съюз 
по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията  
от 19 юни 2014 г. 
 
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ: 2014BG16SPO001-0015 от 02.06.2015 г. 
 
Обща стойност на проекта:  128 079 лв. 
 
Продължителност на проекта: 16 месеца  
/02.06.2015 г. – 02.10.2016 г./ 

Проект  

„Почистване от наноси на речните корита  

на реките Янтра, Синкевица и Паничарка  

на територията на град Габрово ” 



 
 
 

• създаден за реагиране при големи природни бедствия и като 
израз на европейската солидарност с регионите, засегнати от 
бедствия в рамките на Европа 

 
• създаден в резултат на сериозните наводнения в Централна 

Европа през лятото на 2002 г.  
 
• използван при 70 различни бедствия, породени от природни 

катастрофи като наводнения, горски пожари, земетресения, 
бури и суша  

 
• предоставил помощ на 24 различни европейския държави в 

размер над 3.7 млрд. евро  

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

   

Министерство на регионалното развитие  

                                   и благоустройството  

   

                   Фонд „Солидарност” на Европейския Съюз  

Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС) 



 
 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

   

Министерство на регионалното развитие  

                                   и благоустройството  

   

                   Фонд „Солидарност” на Европейския Съюз  

Земетресението  през  2009 г. в ЛʼАкуила  в италианския  
регион Абруцо  -  най-голямото  природно бедствие, за 
което  е мобилизиран  фонд „Солидарност“ от създаването  
си до наши дни  
 

Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС) 

Преки  щети   
10,2 милиарда  евро  
 
300 загинали  
70 000 без дом  
 
Помощ  от ФСЕС  
над 500  милиона  евро  



Фонд „Солидарност“ на ЕС в България 

Заявления  Декларирани щети  Предоставено 
финансиране 

Последици от наводненията  
от м. юни 2014 г.  
/засегнати области - Варна, Велико Търново, 
Добрич, Кърджали, Бургас, София-област,  
Габрово и Шумен/ 
 

 
311 млн. евро 

 
10,5 млн. евро 

Последици от наводненията  
в Мизия от м. август 2014 г.  
/засегнати области - Враца и Видин/ 

 

 
75,191 млн. евро 

 
1,98 млн. евро 

Последици от бедствията от края 
на м. януари и началото  
на м. февруари 2015 г. 
/засегнати области – Бургас, Варна, Смолян, 
Благоевград, Хасково, Кърджали, Враца, 
Сливен, Търговище, Пловдив, Монтана, Ямбол/ 

 

 
243,305 млн. евро 

 
6,3 млн. евро 



 
 

„Росстрой“ ЕООД, гр. Габрово Изпълнител  

Стойност  
на договора 

 
 

105 007,14 лв. с ДДС 

Предмет  
на договора 

Срок  
на договора 

 
 

90 календарни дни 
(06.11.2015 г. – 04.02.2016 г. ) 

Почистване от наноси на: 
•  6 критични участъка в р. Янтра 
•  1 критичен участък в р. Паничарка 
•  2 критични участъка в р. Синкевица 



Участък 1 
р. Янтра между пасарелка „Импулс“ и под жилищни блокове Арда, 
Камчия, Ропотамо, магазин Билла и мост „Игото“ по двата бряга на реката 

Дължина на участъка – 1450 м 
Изнесени наноси – 2090 м3 
 



Участък 2 
р. Янтра между мост „Игото“ и „Баев мост“ 

Дължина на участъка – 450 м 
Изнесени наноси – 500 м3 
 



Участък 3 
р. Янтра между „Баев мост“ и Шиваров мост  
 

Дължина на участъка – 1800 м 
Изнесени наноси – 945 м3 

Рекултивация и затревяване – 104 м2 

 



Участък 4 
р. Янтра между пешеходна пасарелка „Петко Денев“ до мост на товарен 
портал на завод „Капитан Дядо Никола“  

Дължина на участъка – 450 м 
Изнесени наноси – 48 м3 
 



Участък 5 
р. Янтра между  мост на товарен портал на завод „Капитан Дядо Никола“ 
и до хотел „Бузлуджа“ над мост „Бичкиня“ 

Дължина на участъка – 1200 м 
Изнесени наноси – 1050 м3 
 



Участък 6 
р. Янтра между мост „Бичкиня“ и мост ул. „Илевска“ - общежитие „Зиколов“  

Дължина на участъка – 1900 м 
Изнесени наноси – 790 м3 
 



Участък 7 
р. Паничарка преди и след мост БКС  

Дължина на участъка – 250 м 
Изнесени наноси – 72 м3 
 



Участък 8 
р. Синкевица от мост „Театъра“ до мост „Картал“ 

Дължина на участъка – 900 м 
Изнесени наноси – 168 м3 
 



Участък 9 
р. Синкевица около ул. „Самара“ № 24, № 42 до ул. „Граничар“ 

Дължина на участъка – 2100 м 
Изнесени наноси – 1310 м3 
 



 
 
23 496,61 лв. с ДДС 

Анекс към ДБФП  

Стойност  
на договора 

 
 
23 001,30  лв. с ДДС 

Предмет  
на договора 

19.04.2014 г. 

Срок  
на договора 

 
 
45 календарни дни 
(12.05.2016 г. – 22.06.2016 г. ) 

Икономия  
на финансов ресурс 

Изпълнител 

 
 
„Росстрой“ ЕООД, гр. Габрово 

Почистване от наноси  
на 2 критични участъка  
от коритото на р. Янтра 



Участък 10 
р. Янтра - „Парк Колелото - Конска чешма“ 

Дължина на участъка – 550 м 
Изнесени наноси – 1018,50 м3 
 



Участък 11 
р. Янтра - „Квартал Етър, Полигон - устие река Сивек“ 

Дължина на участъка – 250 м 
Изнесени наноси – 546 м3 
 



Постигнати 
резултати 

 
 

река Янтра 
Изнесени количество наноси – 6987,5 м3 

Почистени линейни метри – 8050 м 

Рекултивирани и затревени площи – 104 м2 

река Синкевица 
Изнесени количество наноси – 1478 м3 

Почистени линейни метри –  1400 м 

река Паничарка 
Изнесени количество наноси – 72 м3 

Почистени линейни метри – 250 м 



Положителни 
ефекти  

Подобрена проводимост  
на речните легла на реките Янтра, 
Паничарка и Синкевица 

Намален риск от излизане  
на реките от коритата им, 
наводняване на прилежащите 
терени, нанасяне на социални  
и имуществени щети 

 

Увеличена безопасност за  
здравето и живота на населението 

 



На 6 юли 1991 г. след проливни и 
продължителни валежи река 
Янтра преля, а високите води 
отнесоха брегове, къщи, пътна 
инфраструктура. 

Габрово, 25 - 26 май 2016 г. 

• Валежи в продължение на 45 часа с различен интензитет, 
достигнал 137 л/кв.м  

• Критични нива на р. Янтра в района на моста в кв. „Бичкиня“, 
товарния портал на КДН и паметника на Рачо Ковача 

• Високо ниво на водите и в р. Паничарка и р. Синкевица  



На 6 юли 1991 г. след проливни и 
продължителни валежи река 
Янтра преля, а високите води 
отнесоха брегове, къщи, пътна 
инфраструктура. 

Габрово, 25 - 26 май 2016 г. 

• Около 9 хил. куб.м наноси, камъни и дървесна маса извадени  
      от речните легла на реките Сивек, Янтра, Паничарка, Синкевица 
 
• Почистени 15 свлачищни участъка в районите на селата Михайловци, 

Чукили, Фърговци, ул. Черни Лом, ул. Негенска, дере Т. Иванов,  
      ул. Илевска, кв. Бакойци,  ул. Ив. Димов, ул. Ал. Керков, ул. Мир  
 
• Проектиране на укрепителните дейности 



На 6 юли 1991 г. след проливни и 
продължителни валежи река 
Янтра преля, а високите води 
отнесоха брегове, къщи, пътна 
инфраструктура. 

Габрово, 13 юни 2016 г. 

• Валежи в продължение на 6 часа с различен интензитет,  
      достигнал 140 л/кв.м  
• Нови щети на пътната инфраструктура 
• Повишено ниво на реките Шаварна и Лопушница, на Присовски дол  
     и Руйчов дол, на дерета Райновци и Клокотница и дерета в село Дебел Дял 
• Най-големи материални щети в селата Враниловци, Дебел Дял и в района 

на улица Бодрост в града 



На 6 юли 1991 г. след проливни и 
продължителни валежи река 
Янтра преля, а високите води 
отнесоха брегове, къщи, пътна 
инфраструктура. 

Габрово, 13 юни 2016 г. 

• Река Шаварна в района на с. Враниловци излиза от коритото си, 
в резултат на което е наводнен приземният етаж в сградата на 
кметството. Разливът на реката в района достига 30 м широчина 
и 3 м дълбочина  

 
• Наводнени са частни имоти, в различна степен са разрушени 

граничещите с реката улици  



Дневен център за възрастни хора  
с увреждания, гр. Габрово 



Дневен център за възрастни хора  
с увреждания, гр. Габрово 

- Камъчето е символ на човешката душа с нейните 
скъпоценни дарби. В това се състои твоята 
отговорност. Какво да правим с даровете?  
Можем да ги умножим или да ги захвърлим в езерото. 
- Но може аз да не искам този дар! 
- Тогава - хвърли камъчето. Друг ще го намери. Но 
помисли добре преди това, да не хвърлиш с него и 
душата си ... 
 



Финална  
пресконференция  

 
28 юли 2016 г.  

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!  
 

ПОЧИСТВАНЕ  ОТ НАНОСИ НА РЕЧНИТЕ  КОРИТА   
НА РЕКИТЕ  ЯНТРА ,  СИНКЕВИЦА  И ПАНИЧАРКА   

НА ТЕРИТОРИЯТА  НА ГРАД ГАБРОВО  

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

   

Министерство на регионалното развитие  

                                   и благоустройството  

   

                   Фонд „Солидарност” на Европейския Съюз  

Тази презентация е създадена в рамките на проект „Почистване от наноси на речните корита 
на реките Янтра, Синкевица и Паничарка на територията на град Габрово“,  

който се осъществява с финансовата подкрепа на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз.  
Цялата отговорност за съдържанието на презентацията се носи от Община Габрово  

и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище  
на Европейския съюз и Координиращия орган 


