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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№666 

 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 31.05.2019 г. с  Протокол № 45 

 

ОТНОСНО: Допълнение към Програма за управление и разпореждане с 

имоти-общинска собственост за 2019г. приета с Решение №590 взето на 

заседание на Общински съвет- Брацигово, проведено на 25.01.2019г. 

 
МОТИВИ: Община Брацигово кандидатства, одобрена е и получи 
финансиране за общински обект с първостепенно значение: „Изграждане 
на геозащитни съоръжения и водосток по ул. "Братя Попови" за отвеждане 
на поройните води в р. "Умишка", гр. Брацигово, обл. Пазарджик“ от 
МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И 
ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ, съгласно МПС 125/29.6.2018 година. Представените от 
общината книжа, становища, както и подкрепа от Областния управител на 
Област Пазарджик, доказаха незабавната нужда от финансирането и 
изпълнението на обекта. Със съдействие на общината се извърши 
необходимото обследване и изготви техническа документация за спешно 
изпълнение на силови техникоукрепителни и повърхностно-отводнителни 
мероприятия. Бедствената обстановка, неотложните аварийно- 
възстановителни работи и финансирането от МКВП към МС наложи да се 
предприемат бързи и своевременни действия от страна на Община 
Брацигово за избор на изпълнител, съгласно ЗОП и стартиране на 
строителството на обекта. С Решение 630 /29.03.2019 година , обект 
„Изграждане на геозащитни съоръжения и водосток по ул. Братя 
Попови, за отвеждане на поройните води в р. "Умишка“- гр.Брацигово, 
обл.Пазарджик“ е определен като общински обект от първостепенно 
значение. 

След станалите разисквания Общинският съвет гр.Брацигово, на 

основание чл.21, ал.1, т.8,т.12,т.23 и във връзка с ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), на 

основание чл.8,ал.9, т.5 и т.6 от Закона за общинската собственост  и   във 

връзка с изпълнението и въвеждането в експлоатация на обект 

„Изграждане на геозащитни съоръжения и водосток по ул.Братя Попови, 

за отвеждане на поройните води  в р.“Умишка“- гр.Брацигово, 

обл.Пазарджик“ и съгласно чл. 73, ал.1, т.5от Закона за горите по смисъла 

на ЗУТ, Общинският съвет –град Брацигово 

 

Р Е Ш И: 
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Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 

- общинска собственост за 2019г. приета с решение № 590 взето на 

заседание на Общински съвет - Брацигово, проведено на 25.01.2019 г. , 

като в раздел XIII Придобиване на имоти, /отчуждаване/, собственост на 

физически или юридически лица за изграждане на обекти от 

първостепенно значение, с обект „Изграждане на геозащитни съоръжения 

и водосток по ул.Братя Попови, за отвеждане на поройните води в 

р.“Умишка“~ гр.Брацигово, обл.Пазарджик“, като общински обект от 

първостепенно значение. 

  
 

№ 

по 

ред 

 

 

Общински съветници: 

                                                                                               

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 

1. Анета Георгиева Рашайкова           Да *   

2. инж.Веселина Любенова Дамова  Да *   

3. Георги Василев Кабов Да *   

4. инж.Георги Иванов Трендафилов Да *   

5. Георги Николаев Апостолов Да *   

6. Дима Ангелова Пашкулева         Не    

7. Йордан Райчев Михайлов Да *   

8. инж.Мария Григорова Батаклиева Да *   

9. арх. Младен Димитров Китов Да *   

10. Надежда Борисова Казакова Да *   

11. Петър Георгиев Маринов Да *   

12. Стоян Димитров Вълков Да *   

13. Търпена Ангелова Лабова Да *   

                                     Общо: 12 12   

 

                                                                    

 
                                                                                    Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


