
 

Проект „Подобряване на публичната инфраструктура в община Минералин бани,  

чрез инвестиции за „Рехабилитация на път HKV2127 /III-506/ Сусам-Минерални 

бани /III-506/ от км 0+000 до км 3+000“ и Рехабилитация и доизграждане на 

вътрешна водопроводна мрежа на с. Минерални бани, Община Минерални бани – 

I ви етап„ 

  

Номер на договор: 26/321/01137 от 14.12.2012 г. 

Обща стойност на проекта: 4 249 518,00 лева 

Период на изпълнение: 15.07.2015 г.  

Основни  дейности: Рехабилитация на път HKV2127/III-506/ Сусам - Минерални 

бани/III-506/от km 0+000 до km 3+000 и "Рехабилитация и доизграждане на вътрешната 

водопроводна мрежа на с. Минерални бани - I ви етап" 

Дейностите по реконструкция на водопроводната мрежа и рехабилитация на 

общенската пътна мрежа,  включени в обхвата на настоящата обществена 

поръчка, са основната част от изпълнението на проект № 26/321/01137, 

 финансиран и  изпълняван по Мярка 321 „Основни услуги за населението и 

икономиката в селските райони” по Програма за развитие на селските райони за 

периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони. 

Кратка информация за проект „Подобряване на публичната инфраструктура в 

община Минералин бани, чрез инвестиции за „Рехабилитация на път HKV2127 

/III-506/ Сусам-Минерални бани /III-506/ от км 0+000 до км 3+000“ и 

Рехабилитация и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с. Минерални 

бани, Община Минерални бани – I ви етап „  

Общата цел на  проекта: Подобряване  условията за живот в община Минерални бани 

чрез инвестиции във водоснабдителната и пътната инфраструктура,в частност с. 

Минерални бани. 

Посоченети  цели  ще  бъдат постигнати,  чрез извършване на: 

 Рехабилитация на  11858.30  м от съществуващата водоснабдителна мрежа в 

село Минерални бани, което ще намали съществено честите аварии и загубите 

на вода; 

 Рехабилитират 1 852,11 м от общинската пътна мрежа – път Сусам – 

Минерални бани /ІІІ-506/. 



             

СМР за изпълнение на инвестиционни проекти за обекти,  както следва: 
- Рехабилитация и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с. Минерални 

бани, Община Минерални бани– I ви етап; 

- Рехабилитация на път HKV2127 /III-506/ Сусам-Минерални бани /III-506/ от км 0+000 

до км 3+000“.  

В изпълнение на възложените му дейности за  обект „Рехабилитация и доизграждане на 

вътрешна водопроводна мрежа на с. Минерални бани, Община Минерални бани– I ви 

етап”, изпълнителят следва да осъществи СМР за да се отстранят недостатъците на 

съществуващата вътрешна водопроводна мрежа за постигане  на следните 

основни цели:  

 Постигане на необходимите водни количества във всяка точка от 

водопроводната мрежа чрез подмяна на амортизираните водопроводни клонове 

и отстраняване на течове в резултат на аварии;  

 Постигане на нормални напори във всички точки от мрежата, чрез изграждане 

на подходящи по диаметър водопроводни клонове, въз основа на ново 

хидравлично оразмеряване, с отчитане на котите на съществуващите водоеми и 

съоръжения по мрежата;  

 Подобряване на  качеството на подаваната вода в съответствие с БДС „Вода за 

пиене” в резултат на прилагане на подходящи тръби от полиетилен висока 

плътност, одобрени от специализираните държавни контролни органи;  

 Повишаване надеждността на подаване на вода до всеки консуматор чрез 

изпълнение на сключена водопроводна мрежа;  

 Подобряване надеждността, сигурността и експлоатацията на водопроводната 

мрежа, чрез монтиране на улични СК и  ТСК на съответните места. 

В обхвата на проектираният участък попадат шест регламентирани селскостопански 

пътя. Проектът предвижда заустването им, чрез изграждане на рампи с дължина 20 m.  

 


