Р ЕП УБ ЛИ КА

Б Ъ ЛГА РИ Я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПОСТОЯННА ОБЛАСТНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ И ЗАДАЧИ, СВЪРЗАНИ С ПРАВОМОЩИЯТА НА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ
БЕДСТВИЯ И ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА
МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ КЪМ
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

№ СБ – 3/17.07.2018 г.
Присъствали:
Проф. д-р Любомира Попова – Областен управител на област Велико
Търново, инж. Детелина Борисова – зам.областен управител, инж. Красимир
Кръстев - РДПБЗН, инж. Тихомир Петков – РДПБЗН, Николай Александров –
РДПБЗН, Ради Радев – ОДМВР, Гинка Савчева – РИОСВ, д-р Валентина
Хаджирадева – ЦСМП, инж. Венцислав Желязков – ОПУ, д-р Красимира Петрова
– РЗИ, инж. Красимир Калчев – Напоителни системи ЕАД – клон Среден Дунав,
инж. Илия Сирмов – ВиК Йовковци ООД, инж. Константин Христов – Басейнова
дирекция - Плевен, Карасен Гавраилов - НВУ „Васил Левски“, Георги Камарашев
– за. кмет за община Велико Търново, Йордан Йорданов – ОМП Горна Оряховица,
Гергана Тодорова – за община Горна Оряховица, инж. Пламен Петков – зам. кмет
за община Свищов, Красимира Желязкова – за община Стражица
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕД:
1.
Искане с вх. № ОА04-3326/31.05.2018 г. подадено от кмета на Община
Велико Търново, заведено в деловодната система на Областна администрация –
Велико Търново за обект: Каменен мост над река Белица в гр. Дебелец, за сумата
от 444 988, 02 лева;
2.
Искане с вх. № ОА04-3760/15.06.2018 г. подадено от кмета на Община
Велико Търново, заведено в деловодната система на Областна администрация –
Велико Търново за обект: Възстановяване на водоскок и общински път GAB 3110
“/път III-303/, Керека – граница общини /Дряново – Велико Търново/ - Шемшево –
Велико Търново“ в участъка между новостроящ се мост над р. Янтра и гр. Велико
Търново,за сумата от 202 739, 44 лева;
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3.
Искане с вх. № ОА04-3329/31.05.2018 г. подадено от кмета на Община
Велико Търново, заведено в деловодната система на Областна администрация –
Велико Търново за неотложно трайно възстановяване на обект:
Стоманенобетонов мост над река Белица на общински път VTR 1010 „Дебелец
гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. :Сан Стефано“ /GAB 3110/“, както и на
самия общински път VTR 1010, за сумата от 644 429, 56 лева;
4.
Искане за финансиране за неотложни възстановителни дейности, с вх.
№ ОА04-3537/07.06.2018 г. подадено от кмета на Община Велико Търново,
заведено в деловодната система на Областна администрация – Велико Търново за
обект: Етап II по проект: Почистване на речното корито 1+300/Каменен мост/ 2+000 км, с дължина 700 м., р. Янтра, за сумата от 1 139 702.27 лева;
5.
Искане с вх. № ОА04-3794/18.06.2018 г. подадено от кмета на Община
Велико Търново, заведено в деловодната система на Областна администрация –
Велико Търново за неотложно-възстановирелни работи, за обект: Възстановяване
на ул. „Климент Охридски“ /път III-514/ при манастирският комплекс „Великата
Лавра“ до църквата „ Свети Четиридесет мъченици“ в гр. Велико Търново, за
сумата от 1 297 787, 09 лева;
6.
Искане с вх. № ОА04- 4259/10.07.2018 г., подадено от кмета на
Община Велико Търново, заведено в деловодната система на Областна
администрация – Велико Търново за обект: Възстановяване на общински път VTR
1036 „/ път I-5, Полски Тръмбеш – В. Търново/ - граница общини (Горна
Оряховица – Велико Търново) – архиологически комплекс Никополис ад Иструм
– Никюп VTR 1013/“ в участъка на територията на община Велико Търново на
стойност 865 852,95 лева;
7.
Искане с вх. № ОА04-1775/23.03.2018 г., подадено от кмета на
Община Горна Оряховица, за потвърждаване на Искане за финансиране на обект:
„Аварийно укрепване на зала по акробатика в кв. 199 гр. Горна Оряховица“ на
стойност 668 930,02 лева.;
8.
Искане с вх. № ОА04-4401/16.07.2018 г., подадено от кмета на
Община Горна Оряховица, заведено в деловодната система на Областна
администрация – Велико Търново за обект: Почистване на дървесна маса и наноси
на дере граничещо с ул. Македония в Източна промишлена зана на гр.Горна
Оряховица на стойност 119 411, 10 лева;
9.
Искане с вх. № ОА04-4398/16.07.2018 г., подадено от кмета на
Община Горна Оряховица, заведено в деловодната система на Областна
администрация – Велико Търново за обект: Възстановяване на общински път VTR
1036 „/ път I-5, Полски Тръмбеш – В. Търново/ - граница общини (Горна
Оряховица – Велико Търново) – архиологически комплекс Никополис ад Иструм
– Никюп VTR 1013/“ в участъка на територията на община Горна Оряховица на
стойност 693 399, 62 лева;
10. 2. Искане с вх. № ОА04-2533/27.04.2018 г., подадено от кмета на
Община Свищов, за финансиране на възстановителни работи за продължаване
изпълнението на обект: „Укрепване на брегова ивица в участъка от км. 539 до км.
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540 на р. Дунав и участъка на с.Вардим – от административната сграда на
„Сортови семена“ АД до лодкостоянката – поетапно на стойност 4 022472 лева;
11. Искане за финансиране, с вх. № ОА04-2460/24.04.2018 г., подадено от
кмета на Община Стражица, заведено в деловодната система на Областна
администрация – Велико Търново за обект: „Укрепване на десния бряг на р. Стара
река, Подобект: „почистване на коритото на р. Стара река“, на стойност 951
779.34 лева;
Докладва: представители на РДПБЗН – Велико Търново.
2. Други въпроси.
Проф. д-р Любомира Попова – Областен управител на област Велико
Търново обяви, че комисията има кворум и може да проведе редовно заседание.
Проф. д-р Любомира Попова – Областен управител на област Велико
Търново обяви, че в Областна администрация – Велико Търново са постъпили 11
искания за финансиране от кметовете на общините Велико Търново, Горна
Оряховица, Свищов и Стражица. Съобщи, че същите същите ще бъдат разгледани
по общини и гласувани амблок за всяка община.
Проф. д-р Любомира Попова даде думата на инж. Тихомир Петков – ПКПД,
РД ПБЗН – Велико Търново и на Николай Александров – началник сектор ПКД за
доклад на исканията на община Велико Търново.
1. Разглеждане на внесено Искане за финансиране с вх. № ОА043326/31.05.2018 г. подадено от кмета на Община Велико Търново, за обект:
Каменен мост над река Белица в гр. Дебелец, за сумата от 444 988, 02 лева
Проф. д-р Любомира Попова даде думата на инж. Тихомир Петков –
ПКПД, РД ПБЗН – Велико Търново за доклад.
Инж. Тихомир Петков – докладвам, че на 31.05.2018 г. . в Областна
администрация – Велико Търново е постъпило Искане на кмета на Община
Велико Търново за финансиране по реда на раздел ІII, чл.18 от ПОДМКВПМС и
същото е първо за обект: “Каменен мост над река Белица в гр.Дебелец”, на
стойност 444 988.02 лева, с включени проектиране, инвестиционен контрол и
строителен надзор.
Каменният мост над р.Белица в гр.Дебелец е частично разрушен при
проливните валежи през 2014 год. През 2015 год. е изготвен технически проект за
възстановяване и изпратен през април 2016 год. в МКВП към МС. Техническото
състояние на частично разрушения общински обект е критично, като моста е в
аварийно и опасно състояние.
Община Велико Търново е представила необходимите документи, съгласно
чл. 21, ал.2, т.1-4 от Правилника за организацията и дейността на
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерския съвет – копие от акт за общинска собственост, декларация от кмета
на Община Велико Търново за липса на други източници за финансиране,
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заключение от техническа експертиза, скица на местоположението на обекта,
количествено-стойностна сметка на СМР.
2.
Разглеждане на внесено Искане за финансиране с вх. № ОА043760/15.06.2018 г. подадено от кмета на Община Велико Търново, за обект:
„Възстановяване на водосток и общински път GAB 3110 /път ІІІ-303/,
Керека-граница общини (Дряново-В.Търново)- Шевшево-Велико Търново в
участъка между новостроящ се мост над р.Янтра и гр.Велико Търново” на
стойност 202 739,44 лв.
Николай Александров – докладвам, че на 15.06.2018 г. в Областна
администрация – Велико Търново е постъпило Искане на кмета на Община
Велико Търново за финансиране по реда на раздел ІII, чл.18 от ПОДМКВПМС и
същото е първо за обект: „Възстановяване на водосток и общински път GAB 3110
/път ІІІ-303/, Керека-граница общини (Дряново-В.Търново)- Шевшево-Велико
Търново в участъка между новостроящ се мост над р.Янтра и гр.Велико Търново”
стойност 202 739,44 лв.
Обектът е от инфраструктурата на община В.Търново засегната от
интензивните валежи през 19-20 юни 2014 год. Към настоящия момент силно е
влошено експлоатационното и конструктивно състояние на водостока,
деформирани са насипите, пътната конструкция и асфалтовата настилка на път
GAB 3110 при подходите към водостока. Създадени са условия за достигане на
аварийно състояние на водостока и прекъсване на пътя, който е от съществено
значение за транспортния трафик между В.Търново, Западна индустриална зона и
съседните населени места.
Община Велико Търново е представила необходимите документи, съгласно
чл. 21, ал.2, т.1-4 от Правилника за организацията и дейността на
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерския съвет – копие от акт за общинска собственост, декларация от кмета
на Община Велико Търново за липса на други източници за финансиране,
заключение от техническа експертиза, скица на местоположението на обекта,
количествено-стойностна сметка на СМР.
3. Разглеждане на внесено Искане за финансиране с вх. № ОА043329/31.05.2018 г. за обект: Стоманенобетонов мост над река Белица на
общински път VTR 1010 „Дебелец гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. :Сан
Стефано“ /GAB 3110/“, както и на самия общински път VTR 1010, за сумата
от 644 429, 56 лева
Николай Александров – докладвам, че на 31.05.2018 г. в Областна
администрация – Велико Търново е постъпило Искане на кмета на Община
Велико Търново за финансиране по реда на раздел ІII, чл.18 от ПОДМКВПМС е
първо за обект „Стомонобетонов мост над р.Белица на общински път VTR 1010 /І5/ Дебелец-ж.п.гара Дебелец - В.Търново, квартал Чолаковци, ул.Сан Стефано
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/GAB 3110/” на стойност 644 429,56 лв. за проектиране, СМР инвеститорски
контрол и авторски надзор с ДДС.
След наводнение през 2014 год. и вследствие на интензивните валежи през
2018 год. силно се е влошило експлоатационното състояние на моста.
Компрометирани са насипите пред двата устоя на моста, както и самите устои,
преходните плочи и пътната конструкция върху тях, насипите под преходните
плочи и тротоарните блокове върху мостовото съоръжение в двата края.
Създадени са предпоставки за довеждане до аварийно състояние на мостовото
съоръжение и прекъсване на общинския път.
Община Велико Търново е представила необходимите документи, съгласно
чл. 21, ал.2, т.1-4 от Правилника за организацията и дейността на
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерския съвет – копие от акт за общинска собственост, декларация от кмета
на Община Велико Търново за липса на други източници за финансиране,
заключение от техническа експертиза, скица на местоположението на обекта,
количествено-стойностна сметка на СМР.
4. Разглеждане на внесено Искане за финансиране, с вх. № ОА043537/07.06.2018 г. за обект: Етап II по проект: Почистване на речното
корито 1+300/Каменен мост/ - 2+000 км, с дължина 700 м., р. Янтра, за
сумата от 1 139 702.27 лева
Николай Александров - докладвам, че на 07.06.2018 г. е постъпило Искане за
финансиране на кмета на Община Велико Търново по реда на раздел ІII, чл.18 от
ПОДМКВПМС е първо за етап ІІ от проект „Почистване на речното корито на
р.Янтра от 1+300 /Каменен мост/ до 2+000 км, с дължина 700 м” на стойност 1
139 702,27 лв. с ДДС.
Искането на община В.Търново е за втори етап от цялостен проект за
възстановяване проводимостта и укрепване на бреговете на р.Янтра в критичните
участъци на града, където реката при критична кота 6 метра излиза от бреговете
си и залива улиците „Григорий Цамблак” и „Крайбрежна” и прилежащата
инфраструктура и жилищни имоти.
Община Велико Търново е представила необходимите документи, съгласно
чл. 21, ал.2, т.1-4 от Правилника за организацията и дейността на
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерския съвет – копие от акт за общинска собственост, декларация от кмета
на Община Велико Търново за липса на други източници за финансиране,
заключение от техническа експертиза, скица на местоположението на обекта,
количествено-стойностна сметка на СМР.
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5. Разглеждане на внесено Искане за финансиране, с вх. № ОА043794/18.06.2018 г. за етап ІІ от проект „Възстановяване на ул. „Климен
Охридстки” /път ІІІ-514/ при манастирския комплекс „Великата Лавра” до
църквата „Св.Четирдесет мъченици” в гр.Велико Търново” на стойност 1
297 787,09 лв. с ДДС.
Николай Александров - докладвам, че на 18.06.2018 г. е постъпило
финансиране по реда на раздел ІII, чл.18 от ПОДМКВПМС е първо за етап ІІ от
проект „Възстановяване на ул. „Климен Охридстки” /път ІІІ-514/ при
манастирския комплекс „Великата Лавра” до църквата „Св.Четирдесет мъченици”
в гр.Велико Търново” на стойност 1 297 787,09 лв. с ДДС.
В участъка на ул. „Климент Охридски” е съборена каменна подпорна стена
и пропаднал тротоарен участък, ограничена е транспортната проходимост на
улицата, като са създадени предпоставки застрашаващи движението на пътни
превозни средства и хора. Налице са условия за разширяване на опасния участък
и увеличаване на пропадането в тази зона, което ще направи улицата
неизползваема.
Община Велико Търново е представила необходимите документи, съгласно
чл. 21, ал.2, т.1-4 от Правилника за организацията и дейността на
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерския съвет - Декларация от кмета на Община Велико Търново за липса
на други източници на финансиране; заключение от техническа експертиза,
съгласно приложение №3 чл.22, т.1 и т.2 то ПОДМКВПМС; изготвен проект в
който е приложена скица на местоположението на обекта, съгласно чл.21, ал.2 т.4
от ПОДМКВПМС; количествено – стойностна сметка на СМР; инвестиционен
проект.
6. Разглеждане на внесено Искане за финансиране, с вх. № ОА044259/10.07.2018 г. за обект „Възстановяване на общински път VTR 1036 /път
І-5, Полски Тръмбеш-В.Търново/ граница общини (Горна Оряховица-Велико
Търново) - архиологически комплекс Никополис ад Иструм-Никюп /VTR
1013/”, на територията на община Велико Търново и община Горна
Оряховица. Искането е от община Велико Търново, което е 55,53% от целия
обект и е на стойност 865 852,95 лв. с ДДС.
Николай Александров - докладвам, че на 10.07.2018 г. е постъпило искане за
финансиране по реда на раздел ІII, чл.18 от ПОДМКВПМС е първо за обект
„Възстановяване на общински път VTR 1036 /път І-5, Полски ТръмбешВ.Търново/ граница общини (Горна Оряховица-Велико Търново) архиологически комплекс Никополис ад Иструм-Никюп /VTR 1013/”, на
територията на община Велико Търново и община Горна Оряховица. Искането е
от община Велико Търново, което е 55,53% от целия обект и е на стойност 865
852,95 лв. с ДДС.
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Общинският път е с деформации и разрушения на асфалтовата настилка,
отводнителните съоръжения, компрометирани са насипите и пътната
конструкция, което
прави пътя неизползваем и застрашаващ живота на
преминаващите по него.
Община Велико Търново е представила необходимите документи, съгласно
чл. 21, ал.2, т.1-4 от Правилника за организацията и дейността на
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерския съвет - декларация от кмета на Община Велико Търново за липса
на други източници за финансиране, заключение от техническа експертиза, скица
на местоположението на обекта, количествено-стойностна сметка на СМР.
Предвид на това предлагам, Постоянната областна комисия да подкрепи
Исканията като целесъобразни и за същите да се даде подкрепителни становища.
След проведено гласуване, Комисията единодушно взе следното:
РЕШЕНИЕ № СБ-3-1/17.07.2018 г.
Исканията /6 броя/ за финансиране внесени от кмета на община Велико
Търново са целесъобразни. На основание чл. 2, ал. 7 от Правилника за
организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерския съвет Областен управител на област Велико
Търново да изготви и внесе в Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерския съвет положителни становища за
целесъобразността на исканията.
Проф. д-р Любомира Попова даде думата на Николай Александров – началник
сектор ПКД РД ПБЗН за доклад исканията на община Горна Оряховица.
1. Разглеждане на внесено Искане за финансиране, с вх. № ОА041775/23.03.2018 г., за обект: „Аварийно укрепване на зала по акробатика в кв.
199 гр. Горна Оряховица“ на стойност 668 930,02 лева.;
Николай Александров - докладвам, че на 23.03.2018 г., е постъпило искане
за финансиране за обект „Аварийно укрепване на зала по акробатика кв.199
гр.Горна Оряховица”, на стойност 668 930,02 лв. за проектиране, СМР,
непредвидени разходи, строителен надзор, инвеститорски контрол и ДДС.
Поради снеготопене и силни валежи през декември 2017 година се е получил
теч по таванската плоча на залата по акробатика на ОП „Младежки дейности,
спортни имоти и прояви”. Течът е предизвикал падане на мазилка и изместване на
носещите страничните колони, което е предпоставка за разрушаване на
покривната конструкция и нарушаване на нормалната работа на залата.
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Община Горна Оряховица е представила необходимите документи, съгласно
чл. 21, ал.2, т.1-4 от Правилника за организацията и дейността на
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерския съвет - копие от Акт за общинска собственост № 1399/25.03.2011г.;
Декларация от кмета на Община Горна Оряховица за липса на други източници на
финансиране; Скица на местоположението на обекта, съгласно чл.21, ал.2 т.4 от
ПОДМКВПМС; Количествено – стойностна сметка на СМР; Разрешение за
строеж №10/21.03.2018 г.; Заключение от техническа експертиза на инж. Пламен
Колев, съгласно приложение №3 чл.22, т.1 и т.2 то ПОДМКВПМС;
Инвестиционен проект - 7 части.
2. Разглеждане на внесено Искане за финансиране, с вх. № ОА044401/16.07.2018 г., за обект: Почистване на дървесна маса и наноси на дере
граничещо с ул. Македония в Източна промишлена зана на гр.Горна
Оряховица на стойност 119 411, 10 лева
Николай Александров - докладвам, че на16.07.2018 г. е постъпило искане за
финансиране за обект: „Почистване от дървесна маса и наноси на дере граничещо
с улица Македония в Източна промишлена зона на гр. Горна Оряховица”, на
стойност 119 411,10 лв. за извършване на непредвидени разходи за неотложни
аварийно-възстановителни работи.
В следствие на паднали обилни валежи на 07-10.07.2018 год., дерето започва
критично да покачва нивото на водите си и залива част от ул. Македония в
източната промишлена зона. Поради възникналата екстремна обстановка със
Заповед №1936/10.07.2018 г. е приведен в действие Планът за защита при
бедствие на община Горна Оряховица.
Искането е на основание чл. 16 и чл. 17 от ПОДМКВПМС. Представената от
община Горна Оряховица преписка съдържа следните документи: Приложение №
4 към чл. 46, ал. 1 от ПОДМКВПМС; Заповед №1936/10.07.2018 г. за въвеждане в
действие на Планът за защита при бедствие на община Горна Оряховица; Акт за
възлагане на неотложни аварийно-възстановителни работи; Протокол за приемане
на неотложни аварийно-възстановителни работи; Протокол за приемане на
изпълнени видове работи; Фактура за извършени неотложни аварийновъзстановителни работи.
3. Разглеждане на внесено Искане за финансиране, с вх. № ОА044398/16.07.2018 г., за обект: „Възстановяване на общински път VTR 1036
/път І-5, Полски Тръмбеш-В.Търново/ граница общини (Горна ОряховицаВелико Търново) - архиологически комплекс Никополис ад Иструм-Никюп
/VTR 1013/”, на територията на община Велико Търново и община Горна
Оряховица. на стойност 693 399,62 лв. с ДДС.
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Николай Александров - докладвам, че на16.07.2018 г. е постъпило искане за
финансиране за обект: „Възстановяване на общински път VTR 1036 /път І-5,
Полски Тръмбеш-В.Търново/ граница общини (Горна Оряховица-Велико
Търново) - архиологически комплекс Никополис ад Иструм-Никюп /VTR 1013/”,
на територията на община Велико Търново и община Горна Оряховица. Искането
е от община Горна Оряховица, което е 44,47% от целия обект и е на стойност 693
399,62 лв. с ДДС.
Общинският път е с деформации и разрушения на асфалтовата настилка,
отводнителните съоръжения, компрометирани са насипите и пътната
конструкция, което прави пътя неизползваем и застрашаващ безопасността на
движение на пътните превозни средства.
Представената от община Горна Оряховица
преписка съдържа
актуализирана количествено – стойностна сметка на СМР за целия участък от км
0+000 до км 2+024. Участъка за община Горна Оряховица е от км 0+000 до км
0+900.
Предвид на това предлагам, Постоянната областна комисия да подкрепи
Исканията като целесъобразни и за същите да се даде подкрепителни становища.
След проведено гласуване, Комисията единодушно взе следното:
РЕШЕНИЕ № СБ-3-2/17.07.2018 г.
Исканията /3 броя/ за финансиране внесени от кмета на община Горна
Оряховица са целесъобразни. На основание чл. 2, ал. 7 от Правилника за
организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерския съвет Областен управител на област Велико
Търново да изготви и внесе в Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерския съвет положителни становища за
целесъобразността на исканията.
Проф. д-р Любомира Попова даде думата на Николай Александров –
началник сектор ПКД РД ПБЗН за доклад искането на община Свищов.
1. Разглеждане на внесено Искане за финансиране, с вх. № ОА042533/27.04.2018 г., за обект: „Укрепване на брегова ивица в участъка от км 539
до км 540 на р.Дунав и участъка на с.Вардим - от административната сграда
на „Сортови семена” АД до лодкостоянката - поетапно” на стойност 4 022
472 лева, без ДДС
Николай Александров - докладвам, че на 27.04.2018 г. постъпило искане
за финансиране за обект: „Укрепване на брегова ивица в участъка от км 539 до км
540 на р.Дунав и участъка на с.Вардим - от административната сграда на
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„Сортови семена” АД до лодкостоянката - поетапно”, като първия етап е изпълнен
и искането е за ІІ,ІІІ, ІV и пети етап на стойност 4 022 472 лева, без ДДС.
Ерозионните процеси в ниската част на десния бряг на р.Дунав при
с.Вардим продължават във времето и водят до разрушаване и отнемане на части
от брега, което създава реална опасност за стопанските и жилищни сгради в
имотите на брега и за живущите в тях.
Съгласно изискванията на чл.21, ал.2, т.1-4 от ПОДМКВПМС представената
от община Свищов преписка съдържа следните документи - Решение
№1080/29.01.2015 год. относно одобряване на изменение на ПУП на с.Вардим;
Декларация от кмета на Община Свищов, че не е кандидатствала и не е получила
финансиране от друг източник или застрахователно обезщетение; Заключение от
техническа експертиза, съгласно приложение №3 чл.22, т.1 и т.2 по
ПОДМКВПМС
/Правилника
за
организацията
и
дейността
на
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерски съвет/; Скица за ПИ №155/25.04.2018г. по плана на с.Вардим на
местоположението на обекта, съгласно чл.21, ал.2 т.4 от ПОДМКВПМС;
Количествено – стойностна сметка на СМР; Съгласно чл.21, ал.4 от
ПОДМКВПМС Разрешително за ползване на повърхностен воден обект
№12170610/05.12.2016 год. със срок 05.12.2016 г. до 05.10.2019 г.
Предвид на това предлагам, Постоянната областна комисия да подкрепи
Исканията като целесъобразни и за същите да се даде подкрепителни становища.
След проведено гласуване, Комисията единодушно взе следното:
РЕШЕНИЕ № СБ-3-3/17.07.2018 г.
Искане за финансиране, вх. № ОА04-2533/27.04.2018 г., за обект:
„Укрепване на брегова ивица в участъка от км 539 до км 540 на р.Дунав и
участъка на с.Вардим - от административната сграда на „Сортови семена” АД до
лодкостоянката - поетапно”, като първия етап е изпълнен и искането е за ІІ,ІІІ, ІV
и пети етап на стойност 4 022 472 лева, без ДДС., внесено от кмета на Община
Свищов, е целесъобразно.
На основание чл. 2, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерския съвет Областен управител на област Велико Търново да изготви и
внесе в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерския съвет положително становище за целесъобразността на искането.
Проф. д-р Любомира Попова даде думата на Николай Александров –
началник сектор ПКД РД ПБЗН за доклад искането на община Стражица.
1.
Разглеждане на внесено от кмета на Община Стражица Искане
за финансиране по чл. 10, ал. 5 от ПОДМКВПМС, с вх. № ОА04-2460/24.04.2018
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г. за обект: „Укрепване на десния бряг на р.Стара река, Подобект:
Почистване на коритото на р.Стара река”, на стойност 951 779.34 лева.
Николай Александров - докладвам, че на 27.04.2018 г. на основание чл.10,
ал.5 от Правилника за организацията и дейността на МКВПМС от кмета на
община Стражица постъпило искане за финансиране за обект: „Укрепване на
десния бряг на р.Стара река, Подобект: Почистване на коритото на р.Стара река”,
на стойност 951 779.34 лева.
Искането на община Стражица е за почистване на образували се два броя
острови в течението на р. Стара река, които разделят реката на два ръкава. При
високи води островите подприщват оттока на реката и част от водите заливат
лявата тераса и достигат до жилищни имоти и инфраструктура в югоизточната и
северозападна част на с.Кесарево.
Искането за финансиране на обекта е разгледан първи път на заседание на
постоянната областна комисия и с Решение по т. 2 от Протокол СБ-4/21.12.2013
г. е определено да се даде подкрепително становище на Областния управител за
финансиране, след внасяне на пълната проектно-сметна документация. На
11.04.2016 г., на постоянната областна комисия е разгледано за втори път с
Протокол СБ-4/11.04.2016 г. През 2017 г. с Протокол от СБ-2/ 10.04.2017 г.
отново е разгледано искането, на което е издадено подкрепително становище.
Проф. д-р Любомира Попова: Искането на община Стражица е
разглеждано многократно. Какво е мнението на комисията?
А. Недева: Съгласно чл. 10, ал. 5 от Правилника за организацията и
дейността на МКВПМС, исканията, по които не са взети решения поради
изчерпване на финансови средства, се прекратяват, като могат да бъдат
разгледани отново през следващата година, но не повече от две последователни
години. От доклада на г-н Александров става ясно, че искането за финансиране от
кмета на община Стражица се внася в комисията за четвърти поред път. Това
първо и второ срокът за всяко ново разглеждане е до 31 март на текущата година.
Искането е постъпило в Областна администрация – Велико Търново на
24.04.2018 г.
Проф. д-р Георги Камарашев : От всичко казано до тук стана ясно, че има
процедурно нарушение на Правилника и поради тази причина искането за
финансиране на община Стражица не би следвало да се разглежда от комисията и
да се подава към Междуведомствената комисия за възстановяване към
Министерски съвет.
След проведено гласуване, Комисията взе следното решение:
РЕШЕНИЕ № СБ-3-4/17.07.2018 г.
Искане за финансиране, вх. № ОА04-2460/24.04.2018г. подадено от кмета на
Община Стражица за обект:„Укрепване на десния бряг на р. Стара река,
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Подобект: „почистване на коритото на р. Стара река“, на стойност 951 779.34 лева
е в нарушение на чл. 10, чл. 5 от Правилника за организацията и дейността на
МКВПМС /Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерски съвет /, поради което, Комисията не подкрепя същото. Областен
управител на област Велико Търново не дава в Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към Министерския съвет подкрепително
становище за целесъобразността на искането.
Проф. д-р Любомира Попова благодари на членовете на Комисията и
поради изчерпване на дневния ред, закри заседанието.
Председател на Постоянната комисия
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ И ЗАДАЧИ, СВЪРЗАНИ С
ПРАВОМОЩИЯТА НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ
ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ
И ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА
НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
И ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА
Областен управител на
област Велико Търново
Секретар на Постоянната комисия
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ И ЗАДАЧИ, СВЪРЗАНИ С
ПРАВОМОЩИЯТА НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ
ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ
И ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА
НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
И ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ИНЖ. КРАСИМИР КРЪСТЕВ
Директор на РДПБЗН – Велико Търново
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