


Провеждане на второ 
информационно събитие 

- заключителна

пресконференция



ПРОЕКТ: „ МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА
НАВОДНЕНИЯТА ЗА ОБЕКТИ: РЕКА ГУШЕВА И РЕКА
СЕЛСКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕЛО АНТОН, ОБЩИНА
АНТОН” - ДОГОВОР № BG161PO001/4.1-04/2010/006,
ОСЪЩЕСТВЯВАН/ФИНАНСИРАН ПО СХЕМА ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
BG161PO001/4.1-04/2010 : BG161PO001/4.1-04/2010 НА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-
2013 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



�СКЛЮЧЕН ДОГОВОР № 
BG161PO001/4.1-04/2010/006 от 

01.06.2011 г. 



�Договор за изпълнение на строително-
монтажни работи сключен между
Община Антон и „ТРАНС БИЛД” ЕООД на

08.10.2012 година ;



� Обектът е спрян от  27.12.2012г. с Акт 10.;

� На 16.04.2013 г. са възстановени строително –
монтажните работи  с акт 11.



� Общият размер на проекта възлиза на 651 989,24 лв. ( шестстотин 
петдесет и една хиляди деветстотин осемдесет и девет лева и 
двадесет и четири

� Обща стойност на допустимите разходи по проекта, финансирана 
по настоящия договор е  643 709,24лв. (шестстотин четиридесет 
и три хиляди седемстотин и девет лева и двадесет и четири 
стотинки), както следва:

� 547 152,85  лв. ( петстотин четиридесет и седем хиляди сто 
петдесет и два лева и осемдесет и пет,съставляваща 85%от 
общите допустими разходи по проекта, което е съфинансирането 
от ЕФРР

� -



� 64 370,93  лева ( шестдесет и четири хиляди триста и 
седемдесет лева и деветдесет и три, съставляваща 10%от 
общата стойност на допустимите разходи по проекта, което 
е съфинансиране от националния бюджет

� 32 185,46  лв. (тридесет и две хиляди сто осемдесет и пет лева 
и четиридесет и шест, съставляваща  5%от общите 
допустими разходи по проекта, което е задължителен 
собствен принос на бенефициента.

� 8 280,00 лв. ( осем хиляди двеста и осемдесет лева), 
съставляващи допълнителен финансов принос на 
кандидата.



� Цел на проекта
- Почистване и разширяване на речното корито на

двете реки

- Изграждане на съоръжения, корекция на река
Селска и река Гушева

- Изграждане на инфраструктура за

предотвратяване на наводненията



Допълнително са извършени следните дейности, които 
не са включени в проекта, финансирани от Общината:

� Изградени са  колектори  за отпадни води, в отделни 
участъци на река Гушева и река Селска. Проектиран и 
изграден мост на река Гушева по улица „Стара планина”.

� Монтиран е и парапет на моста;



Извършено след приключване на проекта.

� С реализацията на проектното предложение са 
изпълнени устойчиви мерки за предотвратяване на 
наводненията на територията на Община Антон. 
Подобри се качеството на околната среда и превенцията 
за риска, изграждайки безопасна, устойчива и сигурна 
инфраструктура.

� Намали се риска за опазване на околната среда и 
жителите на село Антон граничещи с коритата на 
двете реки.































ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНАЛНО 
РАЗВИТИЕ” 2007-2013 Г., СЪФИНАНСИРАНА 
ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО 
РАЗВИТИЕ



� “Този документ е създаден в рамките на проект „Мерки 
за предотвратяване на наводнения за обекти: река 
Гушева и река Селска на територията на село Антон, 
Община Антон”, който се осъществява по схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG161PO001/4.1-04/2010 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 
АНТОН и при никакви обстоятелства не може да се 
счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”


