
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРАЦИГОВО 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№670 

 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 28.07.2011 г. с Протокол №52 

 

ОТНОСНО: Промяна на поименния списък на обектите за капиталово строителство   

                           и основен ремонт за 2011 г. на Община Брацигово           

            

       

 Общински съвет гр. Брацигово, на основание  чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 18 

от ЗОБ и във връзка с предоставени средства съгл.Договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/4.1-04/2010/004 по ОПРР за 

Ограничаване рисковете от наводнения по коритото на р.Умишка чрез почистване, 

надзиждане и укрепване на съществуващи стени   

и след станалите разисквания  

 

Р Е Ш И : 

 

 Приема следните промени в поименния списък на обектите за капиталово 

строителство и основен ремонт както следва: 

 

Функция 02-Отбрана и сигурност 

Било: 

 1. Изготвяне на проект за ограничаване на рисковете от наводнения по коритото 

на р. Умишка чрез почистване, надзиждане и укрепване на съществуващи подпорни 

стени – 9 400 лв. – финансирани от собствени бюджетни средства. 

 2. Ограничаване на рисковете от наводнения по коритото на р. Умишка чрез 

почистване, надзиждане и укрепване на съществуващи подпорни стени – по Мярка 4.1. 

«Дребно мащабни местни инвестиции», «Подкрепа за дребно мащабни мерки за 

подобряване на наводнения в 178 малки общини» - съфинансиране 5 % - 21 892 лв. -  

финансирани от събствени бюджетни средства.  

 3. Изготвяне на проект – геодезично заснемане за ограничаване на рисковете от 

наводнения по коритото на р. Умишка чрез почистване, надзиждане и укрепване на 

съществуващи подпорни стени – 2 000 лв. – финансирани от целева субсидия. 

 

Става: 

 1.Изработване на технически проект за геозащитни съоръжения срещу 

наводнения в гр. Брацигово. – 9 400 лв. финансирани от собствени бюджетни средства. 

2. Изготвяне на проект «Частична реконструкция на комплекс Дамова къща» 

УПИ № V кв. 59 гр. Брацигово – 2 000 лв. финансирани от целева субсидия. 

 

Съгласно сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№BG161PO001/4.1-04/2010/004 по ОПРР за Ограничаване рисковете от наводнения по 

коритото на р.Умишка чрез почистване, надзиждане и укрепване на съществуващи 

стени  се добавя следният обект: 

1. Ограничаване рисковете от наводнения по коритото на р.Умишка чрез 

почистване, надзиждане и укрепване на съществуващи подпорни стени – 389 886,20 лв.  



 от тях: 

1.1. СМР по почистване, надзиждане  и укрепване на съществуващи подпорни 

стени – 358 266,20 лв.  

1.2. Изготвяне на технически проект, в т.ч. изготвяне на хидроложки и 

инженеро-геоложки доклади – 13 680 лв. / финансов принос от общината/ 

1.3. Геодезическо заснемане за изготвяне на технически проект – 3 000 лв. 

1.4. Авторски надзор на обекта – 3 600 лв. 

1.5. Строителен надзор на обекта – 7 140 лв. 

1.6. Геодезическо заснемане при въвеждане на обекта в експлоатация – 4 200 лв. 

 

Неразделна част от решението е  поименен списък на обектите за капиталово 

строителство и основен ремонт – Приложение 1. 

 

Гласували Съветници 

Име, фамилия 

 

Присъст-

вали 
„За” „Против” „Въздър

жали се” 

Абедин Ахмедов Гавазов * -   

Али Нуриев  Алиев * -   

Анета Георгиева Рашайкова * -   

д-р Асен  Иванов Кънчев -    

Борис Пеев Малинов * -   

Веселин Атанасов Христев * -   

Груйчо Димитров Батачев * -   

арх.Денка Станкова Николова * -   

Дима Ангелова Пашкулева * -   

Иван Георгиев Трендафилов * -   

Иванка Ангелова Карамитева * -   

Илия Костадинов Илиев * -   

Илия Георгиев Калинов *  -  

Илия Иванов Илиев * -   

Арх. Младен Димитров Китов * -   

Петър Асенов Величков * -   

Д-р. Пламен Василев Траянов * -   

              ОБЩО: 16 15 1  

 

 

 

 

 

 

                                   Председател на ОбС: 

/ арх. Денка Николова / 

 


