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Проект  №27/07/2/0/00551 „Повишаване качеството на живот и създаването на оптимална жизнена среда, чрез 

реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на територията, на община Венец“, финансиран от 

Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони. 

На 12.07.2018 г.  Община Венец подписа договор с Държавен фонд „Земеделие” за 

отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването  на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони. 

 

Договор: №27/07/2/0/00551 от 12.07.2018 г.  

 

Наименование на проекта: „Повишаване качеството на живот и създаването на 

оптимална жизнена среда, чрез реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на 

територията, на община Венец“ 

 

Размер на безвъзмездна финансова помощ: 3 933 611,01 лв., които представляват 

99,6935406115281 % от одобрените разходи за осъществяването на проекта 

 

Кратко описание на проекта: С проекта се предвижда реконструкция и рехабилитация 

на водопроводната мрежа в три населени места на територията на община Венец. Инвестициите 

предвидени в проекта са насочени към компрометираните елементи и материали на 

съществуващите водопроводни мрежи, като се предвижда да се подменят водопроводните 

тръби в следните населени места:  

 с. Ясенково – 5 868.31 л.м, в т.ч.: 2 главни клона с DN160, 125, 110 и 90; 23 

второстепенни клона с DN90;  

 с. Капитан Петко – 4 738.25 л.м, в т.ч.: 2 главни клона с DN160, 110 и 90 и 10 

второстепенни клона с DN90; 

 с. Боян – 5 041.10 л.м., в т.ч.: 2 главни клона с DN125 и 110; и 19 второстепенни 

клона с DN90; 

Предвидените за изпълнение СМР са: рязане и разкъртване на пътна настилка, изкопи в 

земни почви, полагане на пясъчна подложка, монтаж на тръби, обратно засипване и 

уплътняване, полагане на сигнална и детекторна лента, полагане на трошен камък, 

възстановяване на пътна настилка, изпитване и дезинфекция на водопровод. 

С проекта се предвижда и реконструкция върху цялата ширина на съществуващите 

тротоари и улична настилка, нарушени в резултат на изкопните работи по ул. Победа в с. 

Капитан Петко. 
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 Общата цел на проекта е: Прилагане на интегриран подход за решаване на проблемите 

на водопроводната мрежа на три населени места на територията на община Венец, като 

реализацията му да спомогне за подобряване на водоснабдяването на абонатите и да предизвика 

обществена чувствителност по отношение на ефективното използване на водните ресурси. 

 

 Конкретните цели на проекта са: 

 Да подобри водопроводната мрежа в селата Ясенково, Капитан Петко и Боян; 

 Подобряване качеството на водата във водопроводната мрежа, като се постига 

максимален оборот на водата и се ликвидират мъртвите зони във водопроводната мрежа; 

 Да осигури непрекъснатост на водоснабдяването за по-голям период в сравнение с 

настоящото положение; 

 Да намали разходите за експлоатация и поддръжка на водопроводната мрежа;  

 Да подобри водоснабдяването на абонатите чрез намаляване на ремонтните работи в 

следствие на аварии във водопреносната мрежа; 

 Предотвратяване унищожаването на съществуващата инфраструктура и ерозията на 

частни и общински терени в следствие авариите на амортизираните водопроводи; 

 Намаляване загубите на вода по водопроводната мрежа. 

 

Резултат от изпълнението на проекта: Резултатът от изпълнението на проекта ще 

подобри качеството на живот, като: 

 подобри качеството на водата, като се постигне максимален оборот и се ликвидират 

мъртвите зони във водопроводната мрежа; 

 се намалят загубите на вода по съществуващите амортизирани водопроводи; 

 се предотврати унищожаването на съществуващата инфраструктура и ерозията на частни 

и общински имоти вследствие на аварии по амортизираните водопроводи; 

 се постигне непрекъснатост на водоснабдяването; 

 се намалят разходите за отстраняване на аварии, водещи до последващи увеличения в 

цената на предоставяната вода за потребителите;  

 се намалят търговските загуби за предприятията, които губят от своя пазарен дял 

вследствие на лошото качество и недостатъчно количество на предоставяния воден 

ресурс. 


