
 

 

 

 

 

 

 

 

Проект  
„Укрепване на свлачище по откос на бул. 

„Придунавски” - гр.Русе”,  

финансиран по  ОП „Регионално развитие”,  

съгласно договор BG161PO001/1.4-03/2008/016 

 

 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG161PO001/1.4.-03/2008 

“Подкрепа за изграждане и укрепване на 

дребномащабна инфраструктура за предотвратяване 

на свлачища в градските агломерации”  



http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:The_Earth_seen_from_Apollo_17.jpg


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Whole_world_-_land_and_oceans_12000.jpg


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Europe_satellite_globe.jpg


















ВАЖЕН ЛИ Е ЗАСЕГНАТИЯ УЧАСТЪК 
ЗА ГР. РУСЕ?  

 

• Улица “Придунавски булевард” - най-бързия 
начин да се излезе от централната градска 
част към международен път Е70;  

• В непосредствена близост се намират 
жилищни домове и административни сгради, 
една от които е паметник на културата с 
национално значение; 



• Северният тротоар на улицата от които се 

открива добра панорама към р.Дунав е 

неизползваем поради опасността от 

свличане; 

• Водопроводът преминаващ по улицата е 

спрян поради опасност от ново скъсване. 



СЪСТОЯНИЕ В МОМЕНТА 





























КАК СЕ СТИГНА ДО РЕАЛИЗАЦИЯТА 
НА ПРОЕКТА? 

• Беше възложено изработване на инженерно- 
геоложки доклад 

• На базата на доклада се възложи изработване на 
технически инвестиционен проект 

• Готовият проект бе съгласуван с РИОСВ и 
Геозащита Плевен 

• Подготовен бе набор документи за кандидатстване 
по ОП “Регионално развитие” 

• Проектът бе одобрен и се подписа договор за 
неговото реализиране 



ОСНОВНИ ЕТАПИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА 
НА ПРОЕКТА 

• Формиране на екип за оперативно 
управление на проекта; 

• Възлагане и изработване на тръжна 
документация за избор на изпълнител 
на СМР; 

• Провеждане на процедура за възлагане 
на обществена поръчка за СМР; 



• Възлагане на изпълнение на 
строителен надзор; 

• Възлагане на изпълнението на авторски 
надзор; 

• Избор на финансов одит; 

• Изпълнение на СМР, строителен и 
авторски надзор и финансов одит; 

• Приемане на изпълнението СМР; 

• Въвеждане в експлоатация на обекта. 



ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА 

• Обща стойност на проекта 1 033 906лв. 

от които 999 386 – безвъзмездна 

финансова помощ по ОПРР и 34 520лв 

собствен принос на бенефициента 

• Време за изпълнение на проекта         

18 месеца 



 

 

ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР 

 



ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКАТА 



 

 

 



ЗАПЪЛВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ 
ПОДЗЕМНИ ГАЛЕРИИ 



ИЗКОПНИ РАБОТИ ЗА ОСНОВА НА 
ФУНДИРАНЕТО 



ИЗГРАЖДАНЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА 



 

 

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


