Областна администрация Смолян стартира строителните дейности
по проект за защита от наводнения Flood Protection, финансиран по
INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020
С първи копки по изграждане на подпорни стени в Смолян, Златоград и Рудозем
стартираха строителните дейности по Проект „Трансгранично планиране и
инфраструктурни мерки за защита от наводнения” (акроним FLOOD PROTECTION),
финансиран от Програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 20142020. Програмата е съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансиране на участващите
държави.
Партньори по проекта от Гърция са: Регион Централна Македония (Водещ
бенефициент); Регион Източна Македония – Тракия (ПБ 2); Децентрализирана
администрация на Македония – Тракия (ПБ 3).
От България – Областна администрация Благоевград (ПБ 4); Областна
администрация Хасково (ПБ 5); Областна администрация Кърджали (ПБ 6) и Областна
администрация Смолян (ПБ 7).
С реализирането на Проекта се цели повишаване нивото на защита срещу
наводненията в трансграничната област на Гърция и България и особено в райони с висок
риск от наводнения в двата международни речни басейна на Струма/Стримон и
Еврос/Марица/Арда.
Като партньор от българска страна, основните дейности на Областна администрация
Смолян са свързани с изграждането подпорна стена на улица „Петър Берон”, до Римски
мост, по десния бряг на р. Черна, на нова защитна стоманобетонна стена по левия бряг на
река Върбица в кв. „Изгрев” и надграждане на стоманобетонна защитна стена в кв.
„Изгрев”, по левия бряг на река Върбица – участъка след моста на ул. Прогрес в гр.
Златоград, както и изграждане на нова защитна стоманобетонна/масивна стена по левия
бряг на река Чепинска в гр. Рудозем (жилищен район по ул. „Капитан Петко войвода”, блок
33).
„В продължение на три години се извършваха предпроектни проучвания,
проектиране, обществени поръчки, за да подготвим проекта за превенция от наводнения по
начин, по който да бъде максимално полезен.“, уточни Областният управител Недялко
Славов. Той изказа благодарности към всички, положили усилия за случването на проекта –
за бързите решения от страна на кметовете и Общинските съвети на Смолян, Златоград и
Рудозем, на инж. Големилов, който започна този проект в прединвестиционния му етап, на
надзорниците, на екипа, на колегите си от Областна администрация Смолян за неуморния
труд. Областният управител пожела успешна и ползотворна работа на строителите, както и
да завършат обектите качествено и в срок.
„С първа копка по изграждане на подпорните стени в Рудозем, Смолян и Златоград
даваме ясен знак, че европейските средства по Програмата за сътрудничество решават
преди всичко проблемите на населението от трансграничния регион.“, каза Славов в
заключение.
След проведена процедура по обществена поръчка с предмет „Изпълнение на
инженеринг на 3 броя стоманобетонни подпорни стени на територията на област Смолян“
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по обособени позиции, са сключени договори за изпълнение на строително-монтажните
работи.
За обект по обособена позиция № 1 „Проектиране и изграждане на подпорна стена на
ул. „Петър Берон“ до римски мост по десния бряг на р. Черна, гр. Смолян, община Смолян,
област Смолян“ е подписан Договор № АП-03-33-1542 от 22.10.2018 г. с изпълнителя
„ДЮЛГЕР“ ООД на стойност 554 141,71 лв с ДДС.
За обект по обособена позиция № 2 „Проектиране и изграждане на нова защитна
стоманобетонна стена по левия бряг на река Върбица в кв. „Изгрев” – след устието на
дерето, протичащо покрай ул. „Бор” в гр. Златоград и проектиране и надграждане на
стоманобетонна защитна стена в кв. „Изгрев” по левия бряг на река Върбица – участъка
след моста на ул. „Прогрес” в гр. Златоград“ е подписан Договор № АП-03-331553/24.10.2018 г. с изпълнителя ДЗЗД „Златоград 2018“ на стойност 1 135 138,02 лв с ДДС.
За обект по обособена позиция № 3 „Проектиране и изграждане на нова
стоманобетонна стена по левия бряг на р. Чепинска в гр. Рудозем (жилищен район, ул.
„Капитан Петко Войвода“ № 33), община Рудозем, област Смолян“ е подписан Договор №
АП-03-33-1572/26.10.2018 г. с изпълнителя „РОДОПИ ЛЕНД“ ДЗЗД на стойност 456 663,78
лв. с ДДС.
Общата стойност за извършването на строителните дейности за трите обособени
позиции е 2 145 943,51 лева с ДДС.
Строителен надзор на обектите ще изпълнява „Екоинженеринг“ ЕООД, като
договорът с тях е подписан на 02 октомври 2018 г. след проведена обществена поръчка.

Настоящата публикация е създадена в рамките на проект FLOOD PROTECTION, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и национален принос на
България и Гърция. Отговорността за съдържанието на информацията се носи от Областна администрация –
Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище
на Европейския съюз и Управляващия орган.
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