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Проект „Укрепване на свлачище с. Плетена – община Сатовча”  
 

 

Проекта се финансира от: ОП «Регионално развитие 2007-2013 г.» 
 
Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество” 

 
Oперация 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции” 

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/4.1-
02/2008: „Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за 
предотвратяване на свлачища” 

 
Период на изпълнение на проекта: 18 месеца (  от 21.05.2009г. до 19.11.2010г.) 
 
Бюджет на проекта по договор:  524321,54 лева 
 
Проекта е изпълнен за: 281650,95 лева 
 

Номер на договора за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-02/2008/010 

 

Основна цел на проекта:  

Проектът има за обща цел изграждане и укрепване на дребномащабни 
инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на свлачищните процеси и укрепване 
на съществуващо свлачище в с. Плетена, чрез което да ограничи и предотврати 
рисковете и щетите за живота и имуществото на населението на „малката” община 
Сатовча. Чрез настоящия проект община Сатовча се стреми да направи по-сигурна 
средата на живот за жителите и посетителите на с. Плетена, чрез укрепване на 
съществуващо свлачище в границите на селото.   

 

Проектът има следните конкретни/специфични цели: 

 Да осигури защита за населението, чрез укрепване на регистрирано свлачище 
в с. Плетена намиращо се върху застроен район на стръмен скат. 

 Да осигури превантивни мероприятия срещу потенциални заплахи от 
рухване на жилищни постройки в с. Плетена, в резултат на 
съществуващото свлачище. Това би довело не само до намаляване на 
материалните загуби от активизиране на свлачището, но и до предотвратяване 
на инциденти с хора.  
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 Да укрепи пътната инфраструктура на селото – Целта е да се стабилизира 
активното свлачище, като по този начин се осигури надеждна улична 
инфраструктура, която да доведе до подобряване качеството на живот в селото.   

 Да ограничи разрастването на свлачището чрез отводнителни и 
укрепителни мероприятия и да се създаде възможност за отчитане на 
движенията чрез поставяне на контролно измервателна система (КИС) 

 Да гарантира сигурността на района, което е предпоставка за развитие на 
съответната засегната територия. 

 Да подобри облика на населеното място и да повиши привлекателността на 
региона, чрез укрепване на свлачището, което ще предотврати повторното 
бъдещо напукване по фасадите на сградите в селото. Предприемнето на 
коригиращи и превантивни мерки в застрашения от бедствия район ще превърне 
с. Плетена в по-сигурно и желано място за живот.  

 

По проекта са реализирани следните основни дейности: 

Дейност 1: Подготовка за изпълнение и управление на проекта – сформиране на 
екип; 

Дейност 2: Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на 
изпълнители; 

Дейност 3: Извършване на Строително-монтажни работи (СМР) 

Поддейност 3.1. Подготовка на строителната площадка; 

Поддейност 3.2. Изграждане на контролно измервателна система за 
наблюдение (КИС) 

Поддейност 3.3.  Корекция на дере и отводнителен канал за отвеждане на 
повърхностните води 

Поддейност 3.4. Изграждане на нови съоръжения за заздравяване и 
конструктивно укрепяване на свлачището; 

Поддейност 3.5.  Изграждане на съоръжения за понижаване на подпочвените 
води -  Осушителни мероприятия включващи изграждането на дренажна шахта 

Поддейност 3.6.  Изграждане на подпорни стени; 

Дейност 4: Извършване на строителен надзор и въвеждане на обекта в 
експлоатация; 

Дейност 5: Извършване на авторски надзор; 

Дейност 6: Одит на проекта; 

Дейност 7: Изготвяне на документацията по проекта – отчитане ; 

Дейност 8: Осигуряване на информация и публичност на проекта; 
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С реализацията на проекта се подобри значително пътната инфраструктура и се 
предотвратиха потенциалните материални щети на живущите в района, чрез напълно 
укрепеното свлачище в с. Плетена, което неминуемо допринесе до повишаване на 
местния икономически потенциал и качеството на живот в следствие на обновената 
пътна инфраструктура се създадоха предпоставки за устойчиво местно развитие на 
населеното място и на общината като цяло. 

 


