
 

Проект „Рехабилитация  на напорен водопровод от помпена станция 

„Щъркелите” до с. Минерални бани и с. Татарево, общ. Мин. Бани, обл. Хасково” 

  

Номер на договор: 26/321/01171 от 27.11.2012 г. 

Обща стойност на проекта: 1 790 050,00 лева 

Период на изпълнение: 15.07.2015 г. 

Основни  дейности: Рехабилитация на водопровод от ПС „Щъркелите” до с. 

Минерални бани и с. Татарево  

Проект „Рехабилитация  на напорен водопровод от помпена станция „Щъркелите” до с. 

Минерални бани и с. Татарево, общ. Мин. Бани, обл. Хасково”, съгласно договор за 

БФП № 26/321/01171 между Община Минерални бани и ДФ”Земеделие”  по мярка 321 

„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от ПРСР за периода 

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

райони.  

Кратка информация за проект  „Рехабилитация  на напорен водопровод от 

помпена станция „Щъркелите” до с. Минерални бани и с. Татарево, общ. Мин. 

Бани, обл. Хасково”  

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

чрез инвестиции във водоснабдителната инфраструктура на територията на общината.  

Посочените  цели  ще  бъдат постигнати,  чрез извършване на: 

 Рехабилитация на съществуващ амортизиран  стоманен водопровд с дължина 

7 980  метра, чрез който се подава вода за питейни и битови нужди за 

населението и икономиката на село Минерални бани и с. Татарево. 

Чрез изпълнение на  СМР  следва да  бъдат постигнати  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;  

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

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

плътност, съгласно изискванията на нормативната уредба.  



Общата дължина на водопроводите за рехабилитация е  както следва: от ПС „Щъркели” 

да с. Минарални бани – 6312 м; от от разклона на с.Татарево до Напорния резервоар на 

селото – дължина 1668 м.  

Съществуващият напорен водопровод е от стоманени тръби с диаметър ф 273 в 

участъка от П.Ст.”Щъркели” до с.Минерални бани и стоманени тръби ф89 от 

разклонението за с.Татарево до напорен резервоар с.Татарево. Водопроводът е въведен 

в експлоатация през 1992 г. С този водопровод се подава вода към с.Минерални бани и 

с.Татарево. 

Към момента на изготвяне на проекта стоманеният водопровод е износен, вследствие 

на корозията. Това води до чести аварии и загуби на вода. Към момента Помпената 

станция не може да се експлоатира. 

            

На 14.11.2014 г.  се откри сътроителна площадка за изпълнението на СМР.  

 


