
19 октомври 2012 г.    

ЕТАП 2 
от рехабилитация/ 

разширяване на ВиК 
мрежата на гр. 

Габрово 



Стойност на проекта: 123 106 289, 12 лв.  
 
Стойност на безвъзмездната помощ: 117 037 149, 07 лв., от които: 
                       93 634 643,51 лв. от Кохезионен фонд на ЕС  
                       23 402 505,56 лв. от държавния бюджет на Р България 
 
Финансираща програма: ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.” – приоритетна 
ос 1; Процедура: BG161PO005 08/1.10/01/02 „Подобряване и изграждане 
на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” 
 
Бенефициент: Община Габрово  
 
Договор за безвъзмездна помощ: 58111-С077-268/23.02.2010 г.  
 
Продължителност на проекта: 65 месеца 



• Околната среда на България е един от най-ценните национални активи, 
който следва да бъде защитаван и опазван с оглед бъдещите ползи от 
него.  

• За да защитим и запазим природните ресурси и за да подобрим 
екологичното състояние на страната, в бъдеще следва да осигурим 
устойчиво развитие – не само от социално-икономическа, но и от 
екологична гледна точка. 

• Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” (ОПОС) е една от 
седемте оперативни програми, разработени като част от Националната 
стратегическа референтна рамка на Република България за програмния 
период 2007 – 2013 г.  

• На базата на анализ на съществуващата ситуация програмата определя 
приоритетните за страната области по отношение на сектор „околна 
среда”, които ще намерят своята реализация и финансиране в рамките 
на документа за програмния период.  

 



• Чрез подобряване и развитие на базисната екологична инфраструктура, 
ОПОС ще допринесе за осъществяването на визията за България 
съгласно НСРР за периода 2007 – 2013 г., а именно: към 2015 г. България 
да стане динамична, конкурентоспособна и достъпна държава-членка 
на ЕС с високи качество на живот, доходи и социална чувствителност на 
обществото. 

• ОПОС се основава на целите и приоритетите на екологичната политика 
на ЕС и отразява поетите от България ангажименти в сектор “околна 
среда”, както ангажиментите към ЕС, поети по време на 
предприсъединителния период, заедно със специфичните национални 
интереси.  

• Главната стратегическа цел на ОПОС е подобряване, запазване и 
възстановяване на естествената околна среда и развитие на 
екологичната инфраструктура.  

• Изпълнението на главната цел ще допринесе за подобряване качеството 
на живот на населението и повишаване на възможностите за 
инвестиции в страната.  

 



• подобри конкретната ситуация във водния цикъл на гр. Габрово 
посредством подобрения в отделните компоненти на ВиК системата, 
обединени в интегрирана инвестиционна програма; 

 

• подпомогне България в посока постигането на съответствие с 
европейското екологично законодателство, особено по отношение на 
директивите за питейни води и градски отпадъчни води, както и да 
допринесе за постигане на устойчиво регионално развитие; 

 

• подобри икономическата инфраструктура и да насърчи различни форми 
на икономическо развитие; 

 

• защити природните ресурси, които са база за развитие и 
конкурентоспособност. 

 

       Цели на проекта  



 

Водоразпределителна мрежа:  

 

ниско качество на старата разпределителна мрежа и високо налягане, което 
води до големи технически загуби на питейна вода, възлизащи на 73%;  

 

ниска надеждност на водоснабяването поради чести аварии и продължителни 
ремонтни работи;  

 

високи разходи за експлоатация и поддръжка. 

 

 

 
 

 

КРИТИЧНИ ПРОБЛЕМИ на ВиК мрежата 
       



Канализационна мрежа:  

 

свързаността към пречиствателната система възлиза на едва 79% за града;  

 

преливащи септични ями и директно заустване на отпадъчни води в околната 
среда нарушават екологичните стандарти;  

 

висока инфилтрация в канализационната система – 85%;  

 

силно амортизирана канална мрежа - поради смесената канализация в 
централната част на града, съществуващите канали не могат да поемат водните 
количества при обилни валежи, което  предизвиква наводняване на улици и 
приземни етажи; високи  разходи  за експлоатация и поддръжка  поради  
необходимостта от ремонтни работи и постоянна профилактика. 

 

 

 
 

 

КРИТИЧНИ ПРОБЛЕМИ на ВиК мрежата 
       



ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ЕТАП 2 

След проведена обществена поръчка,  за изпълнител е определено  
 

Дружество СТАНИЛОВ ЕООД, гр. София  



ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО ЗА ЕТАП 2 

Стойност та на договора е 14 678 789,11 лв. без ДДС  
 
Периодът за изпълнение е определен на 965 дни, от които: 
 
600 дни за строителство, 
 
1 година период за съобщаване и отстраняване на евентуални дефекти 
 
 
 



ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО ЗА ЕТАП 2 

В обхвата на договора са включени: 
 
всички необходими дейности по изпълнение на строително-монтажни 
работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, 
работна сила  
 
всякакви услуги и дейности за изпълнение на строителството в съответствие 
с одобрените технически спецификации, изготвени работни проекти и 
количествени сметки.  
 
 
 



ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО ЗА ЕТАП 2 

ТЕРИТОРИАЛНИЯТ ОБХВАТ НА ДОГОВОРА ВКЛЮЧВА: 
 
Подобект 1. Рехабилитация на водоснабдителна мрежа на Централна 
Градска Част   
 
ул. Радецка, бул. Априлов, ул. Брянска, ул. Скобелевска, ул. Юджийн 
Скайлър, ул. Кирил и Методий, ул. Чардафон, ул. Бялката, ул. Македония, 
бул. Априлов, ул. Република, ул. Подуево, ул. Македония, ул. Пенчо Семов, 
ул. Успех, ул. Малчика, ул. Кирил и Методий, ул. Чардафон, ул. Македония, 
ул. Венче Михайлов, ул. Добри Карталов, ул. Лазар Донков, ул. Възраждане, 
ул. Иван Гюзелев, Доставка и монтаж регулатор налягане в 
новоизградени шахти, сградни отклонения 
 
 



ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО ЗА ЕТАП 2 

Подобект 2. Рехабилитация на водоснабдителна мрежа на квартали 
Лъката и Камъка 
 
Кв. Лъката: ул. Орловска, ул. Доктор Василияди, ул. Любен Каравелов, ул. 
Хан Крум, ул. Градище, ул. Дунав, ул. Захари Стоянов, ул. Любен Каравелов, 
ул. Александър Керков, ул. Дона Костова, ул. Петър Берон, ул. Роден край, 
Сградни отклонения  
 
Кв. Камъка: ул. Шипка, Камъка - Петкова нива, ул. Орлово гняздо, ул. 
Кръгозор, ул. Разцветна, ул Народна воля, ул. Извора, ул. Камъка, ул. 
Турист, ул. Стефана Б. Генчева, Сградни отклонения 
 
 



ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО ЗА ЕТАП 2 

Подобект 3. Рехабилитация на помпена станция Петкова нива (Камъка) 
 
Подобект 4. Рехабилитация на дере ХЕИ 
 
Подобект 5. Рехабилитация на канализация Централна градска част - 
ул. Братя Миладинови, ул. Любен Каравелов и ул. Градище, Главен 
колектор I ляв, Главен колектор II десен  
 



ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО ЗА ЕТАП 2 

Ключов акцент от подготвителната работа на Община Габрово по отношение 
на инвестициите във ВиК мрежата, бе съвместяването на рехабилитацията й 
с други важни инвестиционни намерения, свързани с благоустроителни 
мероприятия.  
 
Предвид това, че състоянието на по-голямата част от уличните настилки в 
града е изключително лошо, а по част от улиците се предвижда 
изграждането на два и повече провода, успоредно с направата на няколко 
траншейни изкопа, Община Габрово е предвидила допълнителни собствени 
инвестиции по възстановяването на улични настилки в тяхната цялост.  
Извършен е детайлен анализ на състоянието на уличната мрежа, попадаща 
в обхвата на проекта, като са идентифицирани необходимите допълнителни 
работи. Този подход предполага цялостен основен ремонт на улици и 
частичен ремонт на тротоари, разрушени от строителните дейности. 
 
 



ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО ЗА ЕТАП 2 

Улиците, по които се предвижда пълно възстановяването на настилките в 
тяхната цялост, са:  
 
Централна градска част - бул. Априлов, ул. Бялката, ул. Добри Карталов, 
ул. Иван Вазов, ул. Скобелевска и ул. Брянска /без участъка от НТС до ул. Еп. 
Софроний“/, ул. Македония /от ул. Ю. Скайлър до ул. Д. Пашов/, ул. Кукуш, 
ул. Република, ул. П. Семов и ул. Успех, ул. Дончо Пашов , ул. Драва, ул. Л. 
Донков  
 
Квартали „Лъката“ и „Камъка“ - ул. Орловска (без еднопосочния участък 
от Полиция до мост „Игото“), ул. Радецка (от ул. Й. Предтеча до пл. Първи 
май) и ул. Мир (участък от 150 м. от ул. Градище), ул. Любен Каравелов, ул. 
Градище, ул. Роден край, ул. Шипка, ул. Стефана Богдан Генчева (участък от 
138 м. от ул. Планинец към Планетариум), ул. Разцветна, ул. Извора, ул. 
Кръгозор, ул. Иван Димов, ул. Братя Миладинови, ул. Острец, ул. Орлово 
гнездо.  
 
 
 
 
 
 
 
 



ОТ СОЦИАЛНА ГЛЕДНА ТОЧКА: подобряване на качеството на ВиК услугите 
създаване на нови работни места и значително подобряване на работните 
условия на експлоатационния персонал   
 
ОТ ИКОНОМИЧЕСКА ГЛЕДНА ТОЧКА: подобрена ефективност на системата 
посредством намаляване на разходите за експлоатация и поддръжка 
принос към постигане на устойчиво развитие на региона чрез създаване на 
предпоставки за икономически и социален подем, в т.ч. развитие на туризма 
 
ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИ:  
увеличаване на свързаността към канализационната система от 79% до 96%;  
съблюдаване на екологичните стандарти, както и националните, и европейски 
политики в сектор води; принос към оптимизирането на управлението на 
водния сектор като цяло; принос към постигане на ангажиментите, поети от 
България в преговорния процес 

  Ползи 



   Благодарим за вниманието! 

ОБЩИНА ГАБРОВО 
Звено за изпълнение на проект 
 
тел.:    066/ 818 377 
Факс:  066/809 371 
office@waterprojectgabrovo.eu 
www.waterprojectgabrovo.eu 
 
 
 
 
 


