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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от Николай   Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян пред ПУДООС със Заявление за 

безвъзмездна финансова помощ с проект „Реконструкция на вътрешната 

водоснабдителната мрежа на с. Долно Влахово“. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 

(ПУДООС) предоставя възможност за кандидатстване на населени места, с 

компрометирана водопроводна мрежа и влошени показатели на качеството на 

питейната вода, за отпускане на безвъзмездна финансова помощ. 

Едно от населените места с влошени показатели на питейната вода и 

компрометирана водопроводна мрежа е с. Влахово. Водоснабдяването на селото се 

извършва посредством резервоар с V= 100м3, който се захранва от главния 

водопровод за с. Търън, помпажно от ПС „Влахово“ с дебит 22л/с. Захранващата 

тръба е с дължина 960 м, с диаметър Ф 80 етернит.   

Водата се резервира в един водоем, изграден от каменна зидария на 

вароциментов разтвор, на кота която не покрива сградите разположени във високата 

зона на селото. 

Водоснабдителната система на селото е изключително стара и амортизирана. 

Съществуващата вътрешна водопроводна разпределителна мрежа е строена през 60-те 

години на миналия век. Водопроводната мрежа е изградена основно от етернитови и 

поцинковани тръби с диаметри, които не отговарят на минималните изисквания за 

улични водопроводи съгласно Наредба №2/22.03.2005 за проектиране на 

водоснабдителни системи.  

Към настоящият момент Община Смолян има разработени и одобрени работни 

проекти за обект „Реконструкция на вътрешната водоснабдителната мрежа на с. 

Долно Влахово“. В проекта е извършено цялостно хидравлично оразмеряване. 



Предвижда се  реконструкция на водоснабдителната мрежа на селото с обща дължина 

L=3314,8м. включваща и сградните водопроводни отклонения (СВО) до водомерна 

шахта. В проекта е извършено и зониране на вътрешната водопроводна мрежа, като е 

предвидена и етапност на изграждане на мрежата съгласно технологичната 

възможност за изграждането на водопроводни клонове, така че да се осигури 

правилното функциониране на мрежата.   

В разработеният работен проект се предвижда: 

- реконструкция на съществуващи трасета на водоснабдителната мрежа с 

диаметри  DN110 и DN90мм.  

- изграждане на сградни водопроводни отклонения за всяко УПИ до 

регулационната линия на имота или до водомерна шахта ако е налична такава до 2 м. 

от ограда.   

- Зониране, като за всяка зона - регулатори на налягане, спирателни 

кранове и надземни пожарни хидранти. 

С реализацията на строително-монтажните работи по проекта ще се повиши 

качеството на предлаганата ВиК услуга, ще се подобрят показателите на доставената 

питейна вода, ще се намалят загубите на вода и ще се повиши качеството на живот в 

селото. 

 
 

Във връзка с гореизложеното, на основание чл.21, ал. 1, т. 12, т. 13 и ал. 2, 

и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, предлагам Общински съвет Смолян да приеме следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Дава съгласие Община Смолян да кандидатства пред “Предприятие за 

управление на дейностите по опазване на околната среда” за отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ на Община Смолян, целево, необходима за 

изграждане на обект: „Реконструкция на вътрешната водоснабдителната 

мрежа на с. Долно Влахово“. 

 



2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да изготви преписка с 

необходимите документи за кандидатстване и внесе същата в “Предприятие за 

управление на дейностите по опазване на околната среда”. 

 

 

Николай Мелемов /П/        

Кмет на община Смолян 

 


