
                                                                               

                                                                                        Supported by a grant from 

                                                                            Iceland, Liechtenstein and Norway 

                                                                      through the EEA Financial Mechanism 

Проект 

“Разработване на цифрова карта и 

географска информационна база 

данни за подземната публична 

инфраструктура на гр.Русе” 
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 Проектът се осъществява с финансовата 

подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и 

Норвегия чрез Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 

(ЕИП) 

 Одобрен е в приоритетна област “Развитие на 

човешките ресурси посредством насърчаване 

на образованието и обучението, укрепване на 

капацитета на местните власти и техните 

администрации” 
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 Дирекция “Управление на средствата от ЕС” в 

Министерство на финансите изпълнява 

функциите на Национално координационно 

звено, което носи цялата отговорност за 

управлението и координирането на дейностите по 

Финансовия механизъм на ЕИП в България. 

 Дирекция “Национален фонд” в МФ изпълнява 

функциите на Централен съкровищен орган, 

отговорен за финансовото управление на 

помощта, предоставена на България по ФМ на 

ЕИП и на Сертифициращ орган. 
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 Главна дирекция “Структурни фондове и 
международни образователни програми” в 
Министерството на образованието и науката 
изпълнява функциите на Изпълнителна 
агенция по ФМ на ЕИП като контролира 
подготовката и провеждането на обществените 
поръчки за избор на изпълнител по проектите и 
осъществява плащанията към бенефициентите. 

 Изпълнителна агенция “Одит на средствата от 
ЕС” е структура, отговорна за финансовия 
контрол и одит на средствата от ФМ на ЕИП 
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                  Цел на проекта 

   Проектът има за цел да допринесе за 

развитието на единна база данни за 

пространствена информация в Европейския 

съюз, да съдейства за прилагане на 

европейското законодателство в областта 

на градоустройството и кадастъра и за 

управлението на публичната 

инфраструктура в Община Русе. 
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 Стратегическа цел на проекта за Община 

Русе 

    Подобряване и укрепване на административния 

капацитет чрез разработване на цифрова карта 

и географска информационна база данни на 

подземната публична инфраструктура на Русе и 

неговите околности в съответствие с 

изискванията на Директива 2007/2/ЕО за 

създаване на инфраструктура за пространствена 

информация в Европейската общност (INSPIRE) 



                                                                                    

                                                                                    Supported by a grant from 

                                                                      Iceland, Liechtenstein and Norway 

                                                                 through the EEA Financial Mechanism 

Основни параметри на проекта 
 Oбща стойност на проекта – € 664 939.00 

 Предоставена финансова помощ  

€ 564 932.00, т.е. 84.96% от общите 

допустими разходи по проекта 

 Продължителност на проекта - 03.08.2009 

– 30.04.2012 

 

 

 

 



                                                                                        Supported by a grant from 

                                                                   Iceland, Liechtenstein and Norway 

                                                              through the EEA Financial Mechanism 

Осъществени дейности: 
1. Геодезично сондиране и разработване на база 

данни за геодезичната подземна част на града 
– Дейността се изразява в пробно и контролно геодезично 

сондиране  за определяне на точното местоположение и 

дълбочината на основната подземна публична инфраструктура, 

събиране на цифрови данни от сондажите и предоставянето им 

на администрацията на Община Русе.  

– Осъществено е геодезично сондиране за всички основни 

водопроводи, дъждовна канализация и канализационни 

тръбопроводи, електропроводи, оптични и комуникационни 

кабели и линии, централно отопление, газопроводи, пътища и 

др.  
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Осъществени дейности: 
2. Подземно сканиране на стария град 

– Извършено е пълно подземно сканиране на площ от 

1,820,000 m2 до дълбочина от минимум 25 метра . С 

помощта му се създаде възможност за визуализация 

на местоположението и дълбочината на старата 

подземна инфраструктура, в т.ч. маломащабна или 

разрушена инфраструктура.  

– Архивите с визуална информация очертаха 

линейната инфраструктура на места, за които 

геодезическото сондиране не можеше да бъде 

приложено. 
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Осъществени дейности: 
3. Развитие на географска информационна система 

(ГИС) и база данни и дигитална карта за 

подземната инфраструктура 
– Дейността  включи предварителни проучвания, картографиране 

в цифрова форма на информацията, предоставена на хартиен 

носител от Общината и фирмите за комунални услуги, 

картографиране в цифрова форма на хартиените карти в 

общинските архиви, посещения на конкретни терени, 

конвертиране на събраната информация в единен файлов 

формат за ГИС софтуер, прехвърляне на данните от 

геодезичното сондиране, визуализация на центъра на града и 

разработване на пълна цифрова карта.  
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Осъществени дейности: 

 

Поради близкия си характер дейности 1, 2 и 3 

бяха осъществени от един изпълнител -  

"ГЕОКАД - 93" ЕООД. Дейностите са 

приключени и материалите са предадени в 

Община Русе 
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Осъществени дейности: 
4. Доставка на оборудване и ГИС софтуер в 

т.ч. и лицензи 
– Oсигурени са компютри за осем работни места, 

сървър за поддръжка на цифровата ГИС база 

данни, копирна машина за бърз печат на справки 

от базата данни за общинските отдели, цифров 

плотер за прецизно изготвяне на скиците за 

подземна инфраструктура, цифров скенер за 

бъдещо сканиране на хартиените скици (за 

инфраструктурата на селата в общината) 
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Осъществени дейности: 
5. Обучение на общински експерти, в т.ч. 

посещения на общини 

– Проведено е обучение на 8 общински 

служители за използване на ГИС софтуера 

в работата на държавната администрация. 

– Проведено е посещение на Община 

Добрич и е обменен опит по изграждането 

на ГИС 
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Осъществени дейности: 
6. Финансови одити и публичност 

– Финансовият одит на дейностите по проекта 

включва 4 одита на различни етапи от 

проекта и изготвяне на окончателен доклад в 

края на проекта. 

– Сред мерките за публичност са 

организирането на начална и финална 

пресконференции, поставяне на 

информационни табла и др. 
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Резултати 
 Цифрова визуализация на подземната публична 

инфраструктура 

 Цифрова карта и географска информационна база данни 
за подземната публична инфраструктура  

 Актуализиране на наличната информация за подземната 
публична инфраструктура на града 

 Редуциране на случаите на прекъсване на важни 
комуникационни или снабдителни канали при строителни 
или ремонтни дейности 

 Идентифициране на незаконни съоръжения 

 Подобряване на административния капацитет на 
общинския персонал. 

 Подобряване техническата осигуреност на Община Русе 
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        Екип за управление на проекта 

 

Инж. Димитър Наков - Ръководител проект 

Лилия Илиева – Асистент-ръководител проект 

Инж.Теодора Даскалова – ГИС Експерт по проекта 

Боряна Денчева – Счетоводител по проекта 
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   Благодарим Ви  

за вниманието! 
 


