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ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР.НЕДЕЛИНО 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

ОТ БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 
                                               

Относно: Бедствено положение на територията на община Неделино, поради намаляване 

на водния дебит и присъхване на водоизточници. 

 

УВАЖАЕМИ  Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,                                                                     

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Бедственото положение на територията на община Неделино е обявено поради намаляване 

на водния дебит на всички водоизточници, които осигуряват водопотребление на община 

Неделино, продължително засушаване и метеорологичната прогноза в дългосрочен план, 

която не дава данни за вероятни валежи до края на септември. 

На 09.09.2020г. бе входирана докладна записка от Георги Бабачев – Ръководител  

„ВиК“ рейон гр.Неделино. Общинския кризисен щаб бе запознат със ситуацията и на 

08.09.2020г. обявих бедствено положение на територията на община Неделино. По 

изготвените разчети на „ ВиК“ район гр.Неделино е възможно да се стигне до спиране на 

водоподаването, към намаляване и присъхване на водоемите. Изисква се предприемане на 

неотложни аварийни дейности и мерки, чрез кито да се предотвратят, овладеят и 

преодолеят крайно негативните последици за здравето и защита на населението. Наложи 

се да се извършат спешни сондажи за осигуряване на допълнителни количества вода на 

територията на община Неделино. Има присъхнати водоизточници.Налага се ремонти на 

помпени станции, водосъхранилища, геодезическо заснемане на съществуващи 

водоеми,изготвяне на химически анализи на водата, ремонти на помпи, закупуване на 

помпи, подмяна на довеждащи водопроводи, които са интернитови, желязни, морално 

остаряли и често аварират, а това води до загуба на големи количества вода. Всичко това 

изисква да се предприемат неотложни аварийни дейности и мерки, чрез които да се 

предотвратят, овладеят и преодолеят крайно негативните последици за населението. 

Подадено е искане до МОСВ, МРРБ и до ВиК за продоставяне на финансови средства.  

Съгласно чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, компетентен да осъществява контрол върху изпълнението и разходването 

на общинския бюджет е Общински съвет.  

http://www.nedelino.bg/


 Обръщам се към Вас с искане за одобряване на средства от бюджета на община 

Неделино за спешна нужда на стойност до 35 000.00 лв.  

Във връзка с гореизложеното, предлагаме следния проект за 

 

РЕШЕНИЕ: 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет Неделино: 

1. Дава съгласие съвместно с „ВиК“ район Неделино да въстановят стари каптажи, 

ремонти на помпени станции, водосъхранилища, геодезическо заснемане на 

съществуващи водоеми,изготвяне на химически анализи на водата, ремонти на 

помпи, закупуване на помпи, подмяна на довеждащи водопроводи, които са 

интернитови, желязни, морално остаряли и често аварират на цялата територия 

на община Неделино. 

2. Одобрява средства от бюджета на община Неделино на стойност до 35 000.00 

лв.за ремонти на помпени станции, водосъхранилища, геодезическо заснемане на 

съществуващи водоеми,изготвяне на химически анализи на водата, ремонти на 

помпи, закупуване на нови помпи ако е необходимо, подмяна на довеждащи 

водопроводи. 

 2.  Упълномощава кмета на община Неделино да проведе преговори  и сключи 

договори за преодоляване на водната криза в община Неделино. 

               3. Дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящото 

решение на основание чл.60, ал. 1 от АПК. 

 

 

Мотиви: 

Режим на водата е въведен на 04.09.2020г. По изготвените разчети на „ ВиК“ район 

Неделино е възможно спиране на водоподаването за неопределен период от време. 

При създалата се ситуация съществува опасност от увреждане на здравето на 

хората и възпрепятстване на нормалното функциониране на икономиката в община 

Неделино. Критичната ситуация с тенденция към намаляване и присъхване на 

водоемите изисква да се предприемат неотложни аварийни дейности и мерки, чрез 

които да се предотвратят, овладеят и преодолеят крайно негативните последици за 

здравето на населението от община Неделино 
 
 
С уважение,       

БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на Община Неделино  

 


