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

11 февруари 2021 г. 
 
 
 
 
 
Платформа Zoom 
Meeting ID: 850 6259 6718 
Passcode: 3qKEW9 
 
  

Заключително 
информационно събитие 



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. 
 
Постигнати цели 
Защита на населението от наводнения, адаптация и устойчивост към бедствия, 
подобряване на техническото състояние и защита на критичната инфраструктура. Всички 
дейности са съобразени с мерките за намаляване на риска от наводнения съгласно 
Плановете за управление на риска от наводнения. 
 
 
 
 



СЪСТОЯНИЕ НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ ПРЕДИ СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЕКТА 



ИЗВЪРШЕНИ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ 

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

ИЗВЪРШЕНИ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ 



Възстановено осветление по короната на стената и достъпа към нея 
 
Монтаж на предпазна бариера, забраняваща 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 

ИЗВЪРШЕНИ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ 



РЕЗУЛТАТИ И ПОЛОЖИТЕЛНИ ЕФЕКТИ 

 
Подобрена околна среда 
 
Създадена устойчивост при бедствия и предотратяване на 
отрицателните последствия в резултат на наводнения и защита на 
хората 
 
Подобрени експлоатационни условия в обекта и подобрени 
технически параметри на язовира 
 
 
Подобрена цялостна инфраструктура на града 



ИЗПЪЛНИТЕЛИ 

 
Строително ремонтни дейности – ДЗЗД „КТ СТРОЙ“, София – 301 691.20 лв. 
 
Строителен надзор – „Актив Р “ ЕООД, Бургас – 2 480.00 лв.  
 
Авторски надзор – „Сондекс“ ЕООД, София – 2 544.20 лв.  
 
Публичност – „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, София – 3 540.00 лв.  
 
Управление на проекта – Община Габрово 
 
 
 



БЛАГОДАРИМ ВИ  
ЗА ВНИМАНИЕТО! 


