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Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за 

предотвратяване на свлачища на територията на Община Велико Търново - Укрепване на свлачище в квартал 

„Асенова махала” – Етап І”, 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 на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган. 

 

 

Финансиращ орган:  

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.4-04/2009: „Подкрепа за 

дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските 

агломерации” 

Стойност на проекта: 485 155,31 лв. 

 

Продължителност на проекта: 24 месеца 

Специфични цели  

� Ограничаване разрастването и въздействието на свлачищните процеси, чрез 

реализирането на силова укрепителна система, водеща до устойчивото 

управление на периодично активното свлачище регистрирано под №04.1044.10. 

� Подобряване на жизнената среда, чрез постигането на по – висока степен на 

сигурност за населението и тяхното имущество в квартал „Асенова махала”, гр. 

Велико Търново. 

� Осигуряването на балансирана околна среда, допринасяща за постигането на 

съответните екологични условия за живот в региона.  

� Постигането на съвременна градска инфраструктура с повишена достъпност, 

водеща до повишаване на икономическия и социален просперитет в региона. 

Целеви групи и крайни бенефициенти  

Предвид заложените обща и конкретни цели на настоящото проектно предложение, 

целевите групи варират в широк диапазон. Реализирането на всички предвидени 

дейности ще допринесе за получаването на многобройни ползи за населението на 

Велико Търново, като в общи граници целевите групи могат да бъдат определени в 

следната последователност: 

� Населението, живеещо в квартал „Асенова махала” на град Велико Търново; 

� Всички ползващи път ІІІ – 514 В.Търново – Арбанаси – Горна Оряховица (на 

денонощие пътят се използва средно от 3 000 до 4 000 МПС); 

� Туристите посещаващи културно – историческите забележителности: крепостта 

„Царевец”; църквите „Св.св.Четиридесет мъченици”, „Успение Богородично”, 

„Св.св. Петър и Павел”, „Св. Димитър”, както и „Владишкия мост”; 

 

Дейности: 
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Силово укрепване на свлачището  

Дейността има за цел да се изгради силова укрепителна система, изпълнение на 

отводнителни дренажни ребра и заравняване на терена с тампониране на пукнатините. 

Предвижда се силовата укрепителна система да е пилотна с изливни пилоти.  

Предвижда се поетапното изграждане на две пилотни системи, съгласно направените 

препоръки на инженерно-геоложкия доклад. С настоящия проект се предвижда 

изпълнението Етап І – Пилотна система 1, чрез която ще се укрепи сваличищен 

циркус Іб и ще се създадат условия за цялостно затихване на свлачищните процеси в 

района. 

Пилотна система 1 се предвижда да се разположи в горния край на свлачището и ще е 

изградена от 7 бр. ламели с дължина на всяка 15 м. Предвидена е фуга между отделните 

ламели с широчина 2 см. Самата фуга ще се оформи с пенополистирол, залепен на 

челото на предходната ламела. Пилотите при Пилотна система 1 ще са двуредови и ще 

са разположени шахматно с осово разстояние по дължина 200 см. В напречна посока 

пилотите ще са на разстояние 120 см. Предвижда се диаметъра на пилотите да е 50 см.  

 

Очаквани резултати 

Успешното реализиране на проектното предложение ще има траен ефект върху 

целевите групи и региона чрез:  

� Подобряване на жизнената среда и повишаване сигурността за живота и 

имуществото на живущите в кв. „Асенова махала”, гр.Велико Търново; 

� Постигане на балансирана околна среда и необходимите екологични норми за 

живот в региона; 

� Повишаване сигурността за преминаване по републикански път ІІІ – 514 

В.Търново – Арбанаси – Горна Оряховица; 

� Създаване на съвременна градска инфраструктура, водеща до повишаване на 

икономическия и социален потенциал в региона. 

 


