
Процедура по ЗОП:  ,,Договаряне без предварително обявление ,,  - чл. 79, ал.1, т.4  

Наименование: Неотложна необходимост от изграждане на укрепителни и 
отводнителни мероприятия за обект: „Укрепване на свлачище в кв. 17 и кв. 18, с. 
Габровица, община Белово“ 

 

Обосновка: Потенциална опасност от разрастване на свлачищните процеси на 

свлачище № PAZ 04.14163-04 регистрирано през 2006 г. , проявено в района на кв. 17 и 

кв. 18 по регулационния план на с. Габровица, община Белово,  при което са нанесени 

щети и са разрушени сгради и техническа инфраструктура в жилищни квартали, данните 

от извършен мониторинг на свлачищната територия (измервания на изградена в района 

на свлачищния район контролно-измервателната система) от „Геозащита” ЕООД – клон 

Перник и наблюдението върху развитието на свлачищните процеси в кв. 17 и кв. 18 на с. 

Габровица, които показват постоянно бавно движение с характер „пълзене“ на 

свлачищния масив; данните от извършените визуални инженерно-геоложки 

обследвания от „Геозащита” ЕООД – клон Перник изх. № 152/03.09.2019 г.), 

направените констатации и препоръки от „Геозащита” ЕООД – клон Перник за 

предприемане на действия за овладяване на свлачищните процеси в засегнатата 

територия, определения от „Геозащита“ ЕООД – клон Перник - писмо изх. № 

108/16.07.2019 г. обхват на територията за инженерно-геоложки проучвания, съгласуван 

от община Белово (писмо изх. № ЕХП-387/13.08.2019 г.); създадената сложна 

геодинамична обстановка (периодична активизиране на геодинамичния процес), 

съществуващия реален риск за живота и здравето на хората и за инженерната 

инфраструктура в рисковия район на кв. 17 и 18 на с. Габровица; наличие на  проектна 

готовност с възможност за етапна реализация за изграждане на укрепителни и 

отводнителни мероприятия за обект: „Укрепване на свлачище в кв. 17 и кв. 18, с. 

Габровица, община Белово“  с оглед предотвратяване на риска от възникване на 

бедствени и аварийни ситуации, застрашаващи живота и здравето на хората и 

техническата инфраструктура. 

Прогнозна стойност на поръчката 643 639,34 лева без ДДС и 18 700 лева непредвидени 

разходи. 

 

 


