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ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР.НЕДЕЛИНО 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

ОТ БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 
                                               

 

Относно: Закупуване на водопроводни тръби и неотложни аварийни дейности 

 

 

УВАЖАЕМИ  Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,                                                                     

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

           Община Неделино има сключен договор за извършване на текущ ремонт на ул. 

„Стръмни рид“ гр. Неделино. 

Средствата са осигурени от МРРБ и съгласно сключено споразумение, обекта трябва да 

бъде реализиран до месец декември 2022г. Текущият ремонт включва преасфалтиране на 

улицата, като разходите за промяна на водопровода и други подземни комуникации не са 

допустими. 

          Улица „Стръмни рид“ е водоснабдена от висока зона и съществуващият водопровод е 

частично подменен, като в по-голямата си част водопровода е с метални тръби. Същият 

създава проблеми, причинява аварии, като ВиК търпи големи загуби на вода и същите 

нанасят поражение върху съществуващото асфалтово покритие. Често за отстраняване на 

авариите, част от жителите остават без водоподаване. 

По улицата няма изградени хидранти, който да способстват при евентуално пожарогасене и 

други свързани с безопасността на жителите в квартала. 

          Многократно са изпращани писма до ВиК гр. Смолян и ВиК Асоциация гр. Смолян с 

настояване за подмяна на металния водопровод  или за осигуряване на материали за 

неговата подмяна. 

           От последният разговор с управителя на ВиК  гр. Смолян, става ясно, че 

управляваното от него дружество може да предостави тръби с размер Ф90, а тези с 

диаметър Ф160 не могат да бъдат доставени, поради липса на обществена поръчка за тях. 

             Поради тази причина предлагам Общински съвет да одобри извънреден разход за 

закупуване на ПВП тръби 16 атмосфери и с Ф160, както и община Неделино да поеме 

всички разходи за направа на изкоп за тяхното полагане на ул. „Стръмни рид“. Като 

предполагаемата обща стойност на извънредния разход  е около 22 000 лв. с ДДС. 

Помпената станция, която водоснабдява населените места Изгрев и Еленка е със сменени 

помпи, но тръбопровода, който е разположен по трасето и е с денивилация от 275м. е 

метален и месечно по няколко пъти аварира. 

http://www.nedelino.bg/


            Водохващането, което е осъществено в района е затлачено и осигуряването на 

питейна вода за населените места Изгрев и Еленка е ограничено Често пъти и помпите 

аварират, поради горепосочените обстоятелства. 

Към момента на изготвяне на  докладната записка водонапорната помпа е аварирала и 

ремонта по предварителни данни, задно с транспортните разходи до гр. Варна струва около 

8 000 лв. Необходими са спешни мерки за предотвратяване на създалата се ситуация. 

  

 

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 кмета на община Неделино да извърши допълнителни финансови 

разходи за доставка и извършване на изкопни работи  от собствени приходи и 

ремонт на помпената станция за с. Изгрев и с. Еленка с общ размер около 

30 000лв.. 

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

договори за доставка и подмяна на водопровода и наемане на техника за 

полагане. 

3. Дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящото 

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

 

 

Мотиви: 

Подмяната на водопровода е от първостепенно значение за жителите на квартала с 

цел доставка на питейна вода и предотвратяване на аварии. 

Недопускане извършването на асфалтови дейности без да е подменен 

съществуващият водопровод. 

Чрез изграждане на водопровода ще се осигурят пожарни хидранти. 

Няма да се допусне финансираният проект от МРРБ да бъде компрометиран и 

община Неделино да претърпи финансови загуби. 

Ще се осигури питейна вода за нуждите на жителите на с. Изгрев и с. Еленка. 

 
 
 
 
 
 

С уважение,       

БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на Община Неделино  

 


