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                         Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
                        и от държавния бюджет на Република България 

 

Този документ е създаден в рамките на  Договор № BG161PO001/4.1-04/2010/027 „Мерки за предотвратяване на 
наводнения в град Белене”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално 

развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието му се носи от Община Белене и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
 

Договор BG161PO001/4.1-04/2010/027 
„МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАВОДНЕНИЯ 

В ГР.БЕЛЕНЕ”  
 
 На 1 юни 2011 година стартират дейностите по договор BG161PO001/4.1-04/2010/027 
„МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАВОДНЕНИЯ В ГР.БЕЛЕНЕ”, който се финансира 
по Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Oперация 4.1: „Дребномащабни 
местни инвестиции”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на 
наводнения в 178 малки общини”. 
 Продължителност на дейностите е 24 месеца, общата стойност 790 60,20 лв., вт.ч. от 
ЕФРР 672 011,87 лева, съфинансиране от националния бюджет 79 060,22 лв. Община Белене 
39 530,11 лева. 
Целта на проекта: Чрез реконструкция и ремонт на част от съществуващата инфраструктура 
за предотвратяване на наводнения в гр.Белене, в т.ч. надграждане и разширяване на 800 м. 
защитна дига по брега на р.Дунав, да се ограничат и максимално предотвратят рисковете и 
щетите за здравето, живота и имуществото на населението, предизвикани от наводнения в 
северо-източната и централна част на гр.Белене. 
 Предвижда се провеждане на процедура за избор на изпълнител на СМР да се 
извърши отнемане на неравности по десния бряг на р.Дунав, тампониране на неизползван 
канализационен колектор за отвеждане на дъждовни води на града, надграждане на два 
ниски подхода към реката и 800 метра защитно съоръжение (дига) в долния североизточен 
район на гр.Белене, който е потенциално опасен от заливане при високи води на р.Дунав. 
Този участък на брега е сравнително нисък и от години се наблюдават ерозийни процеси, 
нарушена е голяма част от водния откос, като брега продължава да се смъква и разрушава в 
резултат на ежегодните пролетни пълноводия на р.Дунав. Потенциално опасен е, и при 
определено напорно състояние е възможно частично нарушение, преливане и наводнение на 
до 2/3 от територията на гр.Белене. 

        С реализиране на планираните дейности на настоящото проектно предложение ще бъде 
решен трайно този проблем. Чрез техническите мероприятия по отнемане на неравности и 
поставяне на укрепващи габиони на водния откос на десния бряг на р.Дунав, повдигането на 
нивото на дигата до кота 26,50 м, което е над критичните стойности към момента (25,50 м.) в 
участък ограничаващ от заливане крайречните квартали в североизточната част на град 
Белене, разширението на съществуващата дига/бряг средно с 1,0 метър, ще се сведе до 
минимум потенциалната опасност от наводнение за населението и бизнеса в рисковите 
райони, ще се подобрят условията за живот и бизнес. 


