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Недовършените  и до
днес съоръжения въз-
препятстват  действие-
то на водопонизител-
ната система и пред
двойката шахти тере-
нът продължава да
пропада. Констатира-
ни са напуквания и по
изградените подпорни
съоръжения. Застра-

шени са сградите над
главния свлачищен от-
стъп в десния борд на
свлачището. Участъ-
кът под свлачището е
обрасъл с тръстика,
което показва, че от
склона дренират води.

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА
Ограничаване и мак-

симално предотвратя-
ване на рисковете и ще-
тите за живота и имуще-
ството на жителите в
района на свлачище
“Сборно място” в гр.
Балчик, чрез  изгражда-
не и укрепване на дре-
бномащабна инфраст-
руктура, възпрепятст-
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На територията на Об-
щина Балчик са устано-
вени 33 свлачища

Свлачище “Сборно
място” е сравнително
добре изучено в гео-
ложко отношение. То
представлява част от
древната свлачищна

ивица, заключена ме-
жд у Д ворц ово  и
Мом чилово д е-
ре.Свлачищните про-
цеси са различни по
възраст, механизъм,
дълбочина и актив-
ност. Документирани
са свлачищни отстъ-

пи, пукнатини, свла-
чищни пакети/блоко-
ве/, задблокови пони-
жения, заблатявания
и др.                                         .

През  пролетта на
1997 г. след  падналите
обилни валежи свла-
чището се активира.

За да не се допусне ка-
тастрофално свличане
и прекъсване на път-
ната връзка Балчик –
Албена са предприети
аварийни отводнител-
ни мероприятия, кои-
то започват през 1998
г. Поради неосигуре-

но финансиране от
ВШ 6 не са изпълнени
изтичало и ХСД. Към
на стоящия момент
ВШ 6 е пълна с вода до
кота + 68,02 /воден
стълб – 12,57 м./.

Аварийното укрепва-
не на свлачището през

периода 1998 – 2000 г. е
наложено от премества-
нето на земните маси с
0,45 мм/ден. Извършени
са част от укрепителни-
те дейности,  необходи-
ми за стабилизирането
му.  След 2000 г. не са
осигурявани средства за

довършване на съоръ-
женията, поради потре-
бността от значителни
инвестиции или необхо-
димостта от неотложни
строителни дейности и
ремонти на  обекти, ком-
прометирани от други
свлачища в града.

вуваща свлачищните
процеси.

Специфични цели:
Изграждане на необ-

ходимата дребномаща-
бна инфраструктура, за
да се спре проявление-
то и разрастването на
свлачищните процеси;

Повишаване на безопа-
сността и подобряване

сигурността  на населе-
нието, живеещо в райо-
на на свалачище “ Сбор-
но място”, гр. Балчик;

Предотвратяване на
сериозни материални и
имуществени загуби
на  живеещите в обхвата
на свлачището;

Осигуряване достъп
до социални, админист-
ративни, медицински и
др. услуги, чрез ограни-
чаване  компроментира-
нето на единствено въз-
можната   пътна  връзка;

Наблюдение на състо-
янието на свлачищния
район чрез изграждане
на контролно измерва-

телни съоръжения за
мониторинг на свлачи-
щните процеси.

Целеви групи
Проектът е насочен

към широк кръг от хо-
ра, свързани с  укрепва-
нето на свлачище
“Сборно място”, в това
число:

Население, живеещо в

непосредствена близост
до рисковата зона – око-
ло 1 980  души;

Граждани от Балчик и
селата Оброчище и Кра-
нево, ежедневно ползва-
щи пътя за достигане до
работните места и об-
щинските институции –
около 16 000  души;

Хора  в неравностой-
но положение – около
15 души.

Крайни бенефициенти
Населението на Общи-

на  Балчик  - 22 810 души;
Населението на Об-

ласт Добрич – около
240 000 души;

Гости на град Балчик

- около 200 000 души
годишно.

Трайно въздействие на
проектното предложение
върху  целевите групи.

С укрепването на
свлачище “Сборно мяс-
то” ще се постигне:

Укрепване на свлачи-
ще с площ 330605 кв.м.
от територията на град

Балчик.
Ограничаване разрас-

тването/проявлението
на свлачищните проце-
си чрез изграждане на
автоматизирани систе-
ми за мониторинг.

Възможност за възста-
новяване на участъкът
от пешеходната и вело-
сипедна алеи, прекъсна-
ти от свличането на зем-
ните маси.

Изграждане в укре-
пения район  на зона
за отдих за широко об-
ществено ползване, га-
рантираща здравосло-
вна и еколого-съобра-
зна среда за живот,

спорт и игра.
Дейности  по проекта
I. ИЗВЪРШВАНЕ   УК-

РЕПВАНЕТО  НА СВЛА-
ЧИЩЕ “ СБОРНО МЯС-
ТО” ГРАД БАЛЧИК

1. В подобект „Вер-
тикална шахта 5” –
ще бъдат изпълнени:
изграждане на верти-
кална шахта 8; изпъл-
нение на изтичало на
ВШ 5; изпълнение на
2 броя ХСД към ВШ
5; оформяне дъното
на ВШ 5; изпълнение
на изтичало на ВШ 8.

2. В подобект „Вер-
тикална шахта 6” – ще
бъдат изпълнени: из-
помпване на водата от
вътрешността на ВШ
6;  изграждане на  ВШ
7; изпълнение на  из-
тичало на ВШ 7   и из-
тичало на  ВШ 6; из-
пълнение на 5 броя
ХСД към ВШ 6;

 оформяне дъната на
ВШ 6 и ВШ 7; заустване
на ВШ 7.

3. КИС – ще бъде изг-
радена мрежа от терен-
ни инклинометри / 5
броя/, пиезометри /8
броя/  и геодезически
репери – 18 броя. Опор-

ните геодезически бло-
кове ще бъдат два.

II. ПРОВЕЖДАНЕ НА
ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ

1. Провеждане на тръж-
на процедура за избор на
изпълнител по укрепване на
свлачище “Сборно място” .

2. Провеждане на тръ-
жна процедура за избор
на изпълнител на  стро-
ителен надзор.

3. Процедура за избор
на изпълнител за публи-
чност и визуализация.

III. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
И ПУБЛИЧНОСТ НА

ПРОЕКТА
IV. МОНИТОРИНГ И ОТ-

ЧЕТНОСТ НА ПРОЕКТА
1.Провеждане на стро-

ителен надзор, авторски
надзор и инвеститорски
контрол .

2.Приемане на укре-
пителните съоръжения
на свлачище “Сборно
място” град Балчик – от
ДНСК.

3.Одит на проекта.
4.Подготвяне и предс-

тавяне на регулярни от-
чети на екипа за напре-
дъка на проекта.




