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И Н Ф О Р М А Ц И Я

На 29- ти януари 2014 г. в Стрелча се състоя заключителната пресконференция по 
проект по Оперативна програма „Регионално развитие”.  
На 14.06.2012 г. кметът на община Стрелча Иван Евстатиев подписа Договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/063 
„Почистване и укрепване на коритото на река Стрелчанска Луда Яна в участъка 
от съществуващ мост на бул. „Руски” на км.0+000 до км. 0+220 в град Стрелча” 
по  схема  за  предоставяне  на  БФП  BG161PO001/4.1-04/2010  „Подкрепа  за 
дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини” по 
ОПРР.
 Обща сума на проекта: 978 999, 96 лв.
 832 149,97 л.в., съставляващи 85 % от общите допустими разходи по проекта са 
съфинансиране от ЕФРР.
 97 899,99 лв., съставляващи 10 % от общите допустими разходи по проекта са 
съфинансиране от националния бюджет.
   48 950,00 лв., съставляващи 5 % от общите допустими разходи по проекта са 
задължителен собствен принос на бенефициента Община Стрелча
 
  Продължителността  за  изпълнение  на  проекта  след подписване на  анекс  за 
удължаване на срока е  24 месеца.
 
   Изпълнени са всички СМР предвидени по проекта, който включва изграждане 
на два броя стоманобетонови подпорни стени с дължина 210 м.л. и  почистване на 
речното корито с дължина 220 м. 
Обекта е въведен в експлоатация на 27.12.2013 г.
До крайния срок на договора 13.06.2014 г. трябва да приключи финансовия одит 
на проекта и окончателно плащане по дейностите. 
    
   С изпълнението на  проекта   са  постигнати  общите и  специфични цели на 
проектното  предложение,  като  е  намален  риска  от  наводнения  в  района, 
подобрени  са  възможностите  за  развитие  и  средата  на  живот.  Подобрено  е 
качеството  на  околната  среда  и  района  стана  по-привлекателен  за  жителите  и 
гостите на град Стрелча.

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКTA

“Този документ е създаден в рамките на проект "Почистване и укрепване на коритото на река Стрелченска Луда Яна в участъка от 
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развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Стрелча и при никакви обстоятелства не може да 
се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”
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Общата  цел на  проекта  е  създаване  на  предпоставки  за  устойчив  дългосрочен 
модел  на  развитие  на  община  Стрелча  чрез  изграждане  и  укрепване  на 
съответната  инфраструктура  –  дебномащабни  съоръжения,  насочени  към 
намаляване  на  риска  от  неблагоприятни  последици  за  човешкото  здраве  и 
околната  среда,  както  и  опазване  целостта  на  обществените  и  частните 
инфраструктурни  обекти  на  територията  на  общината  и  ограничаване  и 
максимално предотвратяване на рисковете и щетите за живота на населението.

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ/И 
Чрез реализиране на дейностите, предвидени за изпълнение в проектното 
предложение директно ще се постигне:
Първата конкретна цел: Да се предпази от наводнение съответния район на гр. 
Стрелча с цел намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за 
човешкото здраве и околната среда в града с реализацията на проекта.
Втора конкретна цел: Да се ограничат рисковете от наводнения в гр. Стрелча чрез 
прилагане на устойчиви мерки за борба с наводненията.
Проектното предложение включва следните превантивни и укрепващи мерки: 
почистване на речното корито и изграждане на защитни крайбрежни стени по 
речния бряг.
Конкретните цели:
1) Подобряване възможностите за развитие на гр. Стрелча;
2) Подобряване качеството на живот, жизнената и работната среда в града и 
общината.
3) Ще намали до минимум риска за човешкото здраве и околната среда в града.
Предвидените дейности  способстват за подпомагане на местното развитие в гр. 
Стрелча чрез подкрепа на реализацията на важни и полезни дребномащабни 
местни инвестиции.
Проектът цели както подобряване на възможностите за развитие, така и 
повишаване качеството и средата на живот- подобряване качеството на околната 
среда и превенция на риска.
С подходящи превантивни мерки, с изпълнението на проекта възможността за 
наводнения в гр. Стрелча съществно ще бъде намалена, а евентуалните последици 
могат да бъдат доведени до минимум.
В резултат на изпълнението на проекта ще се ограничат и предотвратят рискове и 
щети  от  наводнения  за  населението  в  общината.  Ще  се  подобри 

“Този документ е създаден в рамките на проект "Почистване и укрепване на коритото на река Стрелченска Луда Яна в участъка от 
съществуващ мост на бул. "Руски" на км. 0+000 до км. 0+220 в град Стрелча", 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 Стрелча и при никакви обстоятелства не може да 
се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Страница 2 от 3



Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

привлекателността  на  града  в  района  и  условията  ще  доведат  до  трайно 
въздействие върху жители, посетители, туристи и случайни посетители.
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