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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 – 4/20.06.2017 г.
Присъствали:
Проф. д-р Любомира Попова – Областен управител на област Велико
Търново, Петя Райкова, Живка Горанова, инж. Красимир Кръстев - РДПБЗН, д-р
Евгения Недева - РЗИ, инж. Венцислав Желязков - ОПУ, инж. Константин
Христов – Басейнова дирекция - Плевен, д-р Валентина Хаджирадева - ЦСМП,
инж. Красимир Калчев – Напоителни системи ЕАД, инж. Деян Кавръков – ГД
НЯСС-РО-СУБ, докладчик – Николай Александров, РДПБЗН, Ради Радев –
ОДМВР – Велико Търново, инж. Илия Сирмов – ВиК Йовковци ООД, проф. д-р
Георги Камарашев – за Община Велико Търново.
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕД:
1.
Разглеждане на Искане за финансиране, вх. № ОА04-4827/19.06.2017
г., внесено от кмета на Община Велико Търново, за обект „Трайно възстановяване
на общински път VTR 1009 /път I-5/ - Преображенски манастир“, на стойност 250
065.47 лева, с включен ДДС.
Докладва: представител на РД ПБЗН – Велико Търново.
Проф. д-р Любомира Попова – Областен управител на област Велико
Търново обяви, че Комисията има кворум и може да проведе редовно заседание.
След проведено гласуване, Комисията единодушно прие следния дневен
ред:
1.
Искане за финансиране, вх. № ОА04-4827/19.06.2017 г., внесено от
кмета на Община Велико Търново, за обект „Трайно възстановяване на общински
път VTR 1009 /път I-5/ - Преображенски манастир“, на стойност 250 065.47 лева, с
включен ДДС.
Докладва: гл. инсп. Николай Александров – ВПД Началник сектор ПКД,
РД ПБЗН – Велико Търново.
1.
Искане за финансиране, вх. № ОА04-4827/19.06.2017 г., внесено от
кмета на Община Велико Търново, за обект „Трайно възстановяване на
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общински път VTR 1009 /път I-5/ - Преображенски манастир“, на стойност
250 065.47 лева, с включен ДДС.
Проф. д-р Любомира Попова даде думата на гл. инсп. Николай
Александров – ВПД Началник сектор ПКД, РД ПБЗН – Велико Търново за
доклад.
гл. инсп. Николай Александров докладва, че на 14.06.2017 г. в Областна
администрация – Велико Търново постъпва Докладна записка кмета на Община
Велико Търново, изх. № 37-50-2/12.06.2017 г., придружена с Информация за
опасно състояние на територията на Община Велико Търново /Приложение № 1
към ПОДМКВПМС/, от която се установява, че на 07.06.2017 г. е извършено
обследване на Общински път VTR 1009 /път I-5/ - Преображенски манастир“.
Констатирано е, че в следствие на паднали интензивни валежи през м. май и м.
юни, техническото и експлоатационно състояние на пътния участък е силно
компроментирано – частично е отнесено асфалтовото покритие /на места до
чакълена основа, както и на част от нея/. Установени са слягания на пътя на места
до 40 сантиметра, увредена и доведена до негодна е прилежащата
инфраструктура. Пътят е основна и единствена пътна връзка между
републикански път I-5 /Велико Търново – Русе – Стара Загора/ и Манастир „Свето
Преображение Господне“, строен около 14 век
На 19.06.2017 г. Община Велико Търново е представила в Областна
администрация – Велико Търново на Искане за финансиране, вх. № ОА044827/19.06.2017 г., за обект „Трайно възстановяване на общински път VTR 1009
/път I-5/ - Преображенски манастир“, на стойност 250 065.47 лева, с включен
ДДС.
Искането на кмета на Община Велико Търново е за финансиране по реда на
чл. 18 от ПОДМКВПМС и за предоставяне на целеви средства от републиканския
бюджет за извършване на неотложни дейности за трайно възстановяване на обект
– публична общинска собственост, чието състояние е силно компроментирано.
Решението, предложено от Община Велико Търново, е съобразено
предложенията на комисия, извършват проверка на експлоатационното състояние
на пътя. Предвиждат се дейности по просветляване, профилиране на банкетите на
пътя, възстановяване на пътната настилка в компрометираните участъци и
отводняване.
В изпълнение на т. 1.1, Раздел III на Заповед № ОКД-12-02-4/02.06.2017 г.
на Областен управител – Велико Търново, РДПБЗН е извършила проверка и
изготвила доклад по внесеното искане.
Констатирано е, че съгласно изискванията на чл. 21, ал.2, т.1-3, във връзка с
чл. 21, ал. 3 от ПОДМКВПМС, преписката съдържа:
1.
Декларация от кмета на община Велико Търново относно правното
състояние за собствеността на обекта;
2.
Декларация от кмета на Община Велико Търново за липса на други
източници на финансиране;
3.
Заключение от експертиза за възстановяване на околната среда;
4.
Заключение от техническата експертиза;
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5.
Подробна количествено стойностна сметка;
6.
Заверена скица, указваща точното местонахождение на обектта;
7.
Заверено копие от констативен протокол от извършена проверка на
експлоатационното състояние на обекта.
С оглед на представената документация, предложението е да бъде дадено
подкрепително становище до Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерския съвет за финансиране и предоставяне на целеви
средства от републиканския бюджет за извършване на неотложни дейности за
трайно възстановяване на обект – публична общинска собственост, в състояние
което е силно компроментирано.
Проф. д-р Любомира Попова подложи на гласуване предложението за
даване на подкрепително становище по внесеното от кмета на Община Велико
Търново 1. Искане за финансиране, вх. № ОА04-4827/19.06.2017 г., внесено от
кмета на Община Велико Търново, за обект „Трайно възстановяване на общински
път VTR 1009 /път I-5/ - Преображенски манастир“, на стойност 250 065.47 лева, с
включен ДДС.
След проведено гласуване, Комисията единодушно взе следното:
РЕШЕНИЕ № СБ-4-1/20.06.2017 г.
Искане за финансиране, вх. № ОА04-4827/19.06.2017 г., внесено от кмета на
Община Велико Търново, за обект „Трайно възстановяване на общински път VTR
1009 /път I-5/ - Преображенски манастир“, на стойност 250 065.47 лева, с включен
ДДС, 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 за възстановяване и подпомагане към
Министерския съвет положително становище за целесъобразността на искането.
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
ИНЖ. КРАСИМИР КРЪСТЕВ
Директор на РДПБЗН – Велико Търново
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