
                                                                                  

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ      

   Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

ФОНД „СОЛИДАРНОСТ” НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Приключи изпълнението на проект „Ремонт и възстановяване на пострадали 

обекти от наводненията през периода 31.07.2014 г. – 04.08.2014 г. на територията 

на община Враца“ 

Успешно приключи изпълнението на проект „Ремонт и възстановяване на 
пострадали обекти от наводненията през периода 31.07.2014 г. – 04.08.2014 г. на 
територията на община Враца“. Проектът се финансира по фонд „Солидарност“ и е на 
стойност 666 967 лв. (664 566 лв. грант и 2 400 лв. съфинансиране от Община Враца). 

Обектите, предмет на безвъзмездната финансова помощ, пострадаха след 

разразила се гръмотевична буря, придружена с проливен дъжд, предизвикал 
наводнения в общината и областта.  

В гр. Враца, като част от дейностите 
по проекта бе извършено почистване на 
„Медковско дере“ от камъни и наноси, 

възстановяване на стоманобетонните 
укрепителни стени и укрепване на 
водосточните тръби под пътните участъци, 

в близост до обекта. Вследствие на 
наводненията около водостока се бяха 
натрупали скални късове и земна маса, а 
настилката на улиците „Три уши“, 

„Йованович“ и „Амур“ бе напълно 
компрометирана. 

        

След обилните валежи стената на яз. Желязковец в с. Баница бе частично 

отнесена, а на конструкцията на изкуствения водоем бяха причинени повреди, довели 

до нарушаване на нейната товароносимост и устойчивост. Чрез  изпълнението на 
проекта бе предотвратено пълното разрушаване на язовирната стена и бе възстановена 
унищожената превантивна инфраструктура. В селото бе обновена и ул. „Йордан 

Лютибродски“ - една от ключовите улици, свързваща двата квартала на населеното 

място. Ремонтът на отсечката, част от дейностите по проекта, подобри достъпа до 
жилищните сгради и до намиращата се там Здравна служба.  
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В с. Горно Пещене бе възстановен преливникът и гасителят на яз. Мраморчица, 
които също пострадаха при наводненията. Резултат от изпълнението на проекта е 
обновяването на инфраструктурата на язовира, което предотврати следващи разливи. 

             

Четвъртият обект на интервенция по проекта бе ул. „Вела Пеева“ в с. Тишевица. 
След наводнението там бяха констатирани разрушаване на настилката, устойчивостта и 

носимоспособността на уличното платно, нарушаване на съществуващото отводняване 
и прилежащите терени. В изпълнение на проекта бе извършен ремонт и възстановяване 
на улицата в състоянието й от преди настъпване на бедствието.  

По проекта бяха изпълнени още два обекта в с. Три кладенци – възстановяване 
на уличното платно на ул. „Ал. Стамболийски“ и изграждане на нова стоманобетонова 
подпорна стена, почистване и ремонт на отводнителен канал на ул. „Ал. 

Стамболийски“. Вследствие на бурята основната улица в населеното място бе почти 

изцяло разрушена и бе невъзможно придвижването на превозни средства и 

обслужването на жилищата в близост. В хода на изпълнение на проекта, настилката на 
ул. „Ал. Стамболийски“ бе възстановена заедно с пострадала при бедствието подпорна 
стена, което подобри достъпа до жилищните сгради. По проекта бе почистена и 

възстановена и отводнителна канавка.  

                

В 18-месечния срок на изпълнение на проект „Ремонт и възстановяване на 
пострадали обекти от наводненията през периода 31.07.2014 г. – 04.08.2014 г. на 
територията на община Враца“ бяха възстановени общо седем обекта, пострадали от 
наводненията през 2014 г.  


