ПРЕПИС

ПРОТОКОЛ № 3
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
И ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
На 2 февруари 2021 г. се проведе извънредно заседание на Междуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане, в което участваха членовете на комисията от
МВР, МФ, МЗ, МК, МЗХГ, МТИТС, МТСП, МТ и упълномощени представители – МОН и
МРРБ. След като разгледа мерките за противоградова защита, овладяване и преодоляване
на последиците от срутване на земни маси, активизиране на свлачищни процеси и от
вредно въздействие на водите по републиканската пътна мрежа и в общините Благоевград,
Гърмен, Ардино, Столичната община и Своге, комисията прие следното
РЕШЕНИЕ: Предлага за одобрение следните разходи:
1. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за
отстраняване на щети по републиканската пътна мрежа в Благоевград, Бургас, Велико
Търново, Видин, Враца, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Перник, Смолян, Стара Загора,
София - 1 500 000 лв.
2. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за целево
подпомагане на Изпълнителната агенция „Борба с градушките” за осъществяване на
противоградовата защита - 4 100 000 лв.
3. по бюджета на община Благоевград за укрепване на път BLG 2061 (І-1) Благоевград (Бистрица - летовище „Бодрост”, местн. „Картала”) - 4 770 033 лв.
4. по бюджета на община Гърмен - 3 824 422 лв., от които:
а) за възстановяване на сграда находяща се в УПИ І, кв. 31 - кметство, читалище,
пенсионерски клуб, с. Скребатно - 547 037 лв.;
б) за корекция на коритото на р. Върбица в участъка от о.т. 4 до о.т. 17 по плана на
с. Дъбница чрез изграждане на подпорни стени и мост - 1 260 808 лв.;
в) за корекция на дере на улица между о.т. 14 и 15 и между кв. 14, 15, 18 и 19 по
плана на с. Дебрен - 300 900 лв.;
г) за корекция на дере на улица между о.т. 12-28 и 181-187 по плана на с. Гърмен 100 230 лв;
д) за възстановяване и изграждане на геозащитни съоръжения и водостоци за
отвеждане на поройните води през масиви 24, 36-39, 49-58, с. Рибново - 1 615 447 лв.
5. по бюджета на община Ардино за аварийно укрепване на скат в с. Падина, мах.
„Стара падина”, под асфалтов път по югозападната граница на имоти с кадастрален № 480
и № 481 - 117 378 лв.

6. по бюджета на Столична община за възстановяване на средства за извършени
спешни аварийно-спасителни и неотложно възстановителни работи в р-н „Нови Искър”,
р-н „Надежда” и р-н „Връбница” - 130 489 лв.
7. по бюджета на община Своге за неотложни възстановителни работи на пешеходна
пасарелка за мах. „Струлница”, с. Искрец - 55 940 лв.
Министър на вътрешните работи
и председател на Междуведомствената комисия
за възстановяване и подпомагане: /п/ Христо Терзийски
Секретар на Междуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане: /п/ Людмил Върбанов
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