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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№696 

 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 30.07.2019 г. с  Протокол № 47 

 

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: Поради диформации и  спукване на съществуващ напорен резервоар  

/Водоем/ на летовище „Васил Петлешков“ „Атолука“ , гр. Брацигово, обл. Пазарджик е 

неотложна необходимостта  аварийно да се предприемат действия за  ремонт  и 

реконструкция на водоема. Същият поема напорното водното количество чрез 

довеждащи водопроводи и събирателни шахти №1,№2 и №3 от каптажи /извори/ 

„Такев връх“, „Пейкови мандри“, “Смоларника“, „Мангашли“. Има изготвен 

хидрогеоложки доклад за водоснабдяване на летовище „Атолука“ от каптирани извори/ 

„Такев връх“, „Пейкови мандри“, “Смоларника“, „Мангашли“ и има издадено 

Разрешително за водовземане №31510410/28.03.2013г. от Басейнова дирекция за 

управление на водите ИБР – Пловдив. 

           Форсмажорните обстоятелства налагат незабавно извършване на авариен ремонт 

и реконструкция на общински обект с първостепенно значение: "Ремонт и 

реконструкция на водоем 150 м3 в летовище “Васил Петлешков “ /Атолука/, Община 

Брацигово – допълнителн водоснабдяване от извори “Такев връх” и “Пейкови  мандри” 

– ОБЩИНА БРАЦИГОВО ", за който са осигурени средства в годишната програма за 

капиталови разходи през 2019 година  в дейност 603 - Водоснабдяване и канализация. 

            Към настоящият момент спукването на водоема налага незабавно аварийно 

извършване на ремонт и укрепване на съществуващия напорен резервоар /водоем/, тъй 

като разрушаването му под напора на водата ще застраши живота и здравето на хората 

и собствеността на вилните сгради, разположени непосредствено под водоема. 
 

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 необходимостта от авариен ремонт и 

реконструкция на обект: "Ремонт и реконструкция на водоем 150 м3 в летовище 

“Васил Петлешков “ /Атолука/,Община Брацигово – допълнителн водоснабдяване от 

извори “Такев връх” и “Пейкови  мандри” – ОБЩИНА БРАЦИГОВО " и съгласно чл. 

73, ал.1, т.5от Закона за горите по смисъла на ЗУТ, Общинският съвет –град Брацигово 

 

Р Е Ш И : 

 

  1. 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 ХIII 

,Придобиване на имоти, /отчуждаване/, собственост на физически или юридически 
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лица за изграждане на обекти от първостепенно значение, с обект "Ремонт и 

реконструкция на водоем 150 м3 в летовище “Васил Петлешков “ /Атолука/,Община 

Брацигово – допълнителн водоснабдяване от извори “Такев връх” и “Пейкови  мандри” 

– ОБЩИНА БРАЦИГОВО ", 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         Да *   

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 Не    

12. Стоян Димитров Вълков Да *   

13. Търпена Ангелова Лабова Да *   

                                     Общо: 12 12   

 

 
 

 

                                                                           Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


