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 – 1/17.02.2016г.
Присъствали:
Проф. д-р Пенчо Пенчев, доц. д-р Любомира Попова, комисар инж. Красимир Кръстев,
инж. Гинка Савчева, Петя Райкова, Живка Горанова, к-н Красен Гаврилов, инж. Константин
Христов, д-р Валентина Хаджирадева, инж. Венцислав Желязков, Димитър Славчев, Красимир
Калчев и докладчик - Димитър Алурков.
Представители на общини от Област Велико Търново – инж. Иво Иванов и Петър Петров за
Община Сухиндол.
ДНЕВЕН РЕД:

РЕШЕНИЯ:

По предложение на проф. д-р Пенчо Пенчев
–
гласуването
на
предложенията
за
подкрепителни становища да е общо след
доклада и предложенията на секретаря на
комисията;

Предложението на проф. д-р Пенчо Пенчев за
гласуване на предложенията за подкрепителни
становища в комплект, бе прието единодушно от
комисията.

1. Разглеждане постъпили от общините Велико
Търново, Горна Оряховица, Павликени и
Сухиндол за периода до 10.02.2016г. в
Областна администрация искания в качеството
си на първостепенни разпоредители с
бюджетни кредити за предоставяне на
финансови средства от Междуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане към
МС.
Внасяне на Доклад с предложения за
становища от Секретаря на комисията от
проверка
по
целесъобразността
и
комплектацията на постъпилите в Областна
администрация искания за финансиране на
аварийно-възстановителни
работи
до

1.1 От Община Велико Търново:
Искане на Кмета на Община Велико Търново за
финансиране по реда на раздел ІII, чл.18 от
ПОДМКВП на обект от публична общинска
инфраструктура „Неотложни възстановителни
работи за трайно възстановяване на разрушени
пътни участъци от улица „Спиро Константинов”,
с. Арбанаси, община Велико Търново, която е
аварийно състояние и компрометирана от
интензивни валежи от 10.06.2015г. в община
Велико Търново на стойност 42 969,41 лв. с ДДС.
Искането
е
внесено
в
Областна
администрация за разглеждане с вх. №ОА047587/22.07.2015г.
Обекта е общинска собственост е в аварийно
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МКВПМС – 9 /девет/ броя Докладни записки,
като за разглеждане на внесено през 2013
година има едно уведомяване за промяна
финансиране на проект за превантивни
дейности на Община Павликени чрез отказ за
финансиране на обект от МКВПМС, поради
осигурено финансиране от друг източник и 3
броя искания за финансиране на обекти за
повторно
даване
на
подкрепително
становище от Областен управител.

състояние,
непозволяващо
безопасното
и
ползване. Улицата е в югоизточната част на
селото, под наклон, стръмна и по нея преминават
водите от по-високо разположените части на
селото. Дължината на повредения участък е 300
метра, което затруднява транспортния достъп до
десетки жилища и обекти за обществено ползване.
Нарушен е нормалния достъп до някои от
архитектурно-историческите забележителности в
южния край на с. Арбанаси.
- по внесената комплектация на искането не
са изпълнени в пълен обем изискванията на Глава
Докладва: Димитър Алурков – инспектор ЗН трета, Раздел ІII, чл.21 от Правилника за
от РД ПБЗН
организацията и дейността на МКВПМС. Няма
експертиза и заключение към нея по приложение
№3 на Правилника.
– няма скица и ситуации на улицата,
декларация за общинска собственост от Кмета на
Общината и декларации за липса на финансиране
от други източници.
Представената количествено-стойностна сметка
не е подробна, а е на база на обемни показатели.
- по сроковете за постъпване на искането – срока
от внасяне на Информацията за бедствие или
опасно състояние по прил. №1 на Правилника за
организацията и дейността на МКВПМС и
внасяне на искането на Община Велико Търново
са спазени.
Искането на Община Велико Търново е
целесъобразно, но непълно.
Предложението е за даване на подкрепително
становище до МКВПМС за финансиране по чл.
23 от Правилника на МКВПМС на неотложни
аварийно-възстановителни работи за обект
„Трайно възстановяване на разрушени пътни
участъци от улица „Спиро Константинов”, с.
Арбанаси, община Велико Търново /ОК 189190-378-379-375-374-373-345-346-347-348/”
на
стойност 42 969,41лв. с ДДС след внасяне на
липсващите документи съгласно изискванията на
чл. 21 от Правилника, а именно – декларация за
общинска собственост, декларация за неналичие
на други източници за финансиране, включително
застрахователно
обезщетение,
техническа
експертиза и заключение към нея по прил. №3 от
Правилника, заверена скица на обекта и подробна
количествено-стойностна сметка.
1.2 От Община Велико Търново:
Искане на Кмета на Община Велико Търново за
разглеждане проект за финансиране по реда на
раздел ІII, чл.21 от ПОДМКВП - на обект
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„Неотложни възстановителни работи за трайно
възстановяване на храм „Света Ирина” в с.
Самоводене”, община Велико Търново на
стойност 333 430,70 лева.
Искането е внесено в Областна администрация
за разглеждане с вх. №ОА04-8095/04.08.2015г.
Храмът е разположен в УПИ № I-1856, кв. 84 по
плана на с. Самоводене и представлява масивна
трикорабна сграда от каменна зидария. Терена на
имота е стръмен с голяма денивелация, като
църквата е разположена в най-ниската част на
терена. Сградата на храма е декларирана като
паметник на културата с художествено значение с
Писмо №2586/05.07.1979г. на НИПК – гр. София.
Вследствие
продължителни
въздействия в
годините на атмосферни и геоложки явления е със
силно влошени експлоатационни качества по
отношение на конструктивни и технически
характеристики и е в предаварийно състояние.
Създадени са условия и предпоставки за пълно
довеждане до аварийно състояние на сградата
вследствие
нарушената
конструктивна
устойчивост.
Към
настоящия
момент
е
преустановен всякакъв достъп до храма и не се
използва по предназначение.
- по внесената комплектация не са
изпълнени изискванията на Глава трета, Раздел ІII,
чл.21 от Правилника за организацията и дейността
на МКВПМС. Няма експертиза и заключение към
нея по прил. №3 на Правилника и изготвен
инвестиционен проект, какъвто е необходим
поради наличието на конструктивни нарушения.
- няма приложен акт за собственост на
обекта, актуална скица и декларации от Кмета на
Община Велико Търново за наличие на други
източници
за
финансиране,
включително
застрахователно обезщетение.
- няма изготвен доклад по чл. 169, ал. 1,т.1 от ЗУТ
или протокол по чл.195 от ЗУТ за освидетелстване
на сградата на храма, както и съгласувателно
писмо или становище от НИНКН.
Искането на Община Велико Търново е
целесъобразно, но непълно.
Предложението е за даване на подкрепително
становище до МКВПМС за финансиране на
неотложни аварийно-възстановителни работи на
обект „Неотложни възстановителни работи за
трайно възстановяване на храм „Света Ирина”
в с. Самоводене” след изготвяне в пълен обем на
необходимата проектна, съгласувателна и друга
документация съгласно изискванията на чл. 21 от
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ПОДМКВПМС. Да се предложи на Община
Велико Търново да внесе допълнителната
проектна и друга документация по това искане в
тримесечен срок по решение на комисията за
даване на подкрепително становище от Областен
управител на Област Велико Търново.
1.3 От Община Велико Търново:
Искане на Кмета на Община Велико Търново за
разглеждане проект за финансиране по реда на
раздел ІII, чл.21 от ПОДМКВП - на обект
„Неотложни възстановителни работи за трайно
възстановяване на храм „Света Параскева – св.
Петка” в с. Беляковец”, община Велико Търново
на стойност 121 207,44 лева.
Искането
е
внесено
в
Областна
администрация за разглеждане с вх. №ОА048094/04.08.2015г. Храмът е разположен в УПИ №
ХI – за църква, кв. 20 по плана на с. Беляковец и
представлява масивна сграда от каменна зидария.
Сградата на храма е декларирана като паметник на
културата с художествено значение с Писмо
№2586/05.07.1979г. на НИПК – гр. София.
Вследствие
продължителни
въздействия в
годините на атмосферни явления и естествена
амортизация
е
със
силно
влошени
експлоатационни качества по отношение на
конструктивни и технически характеристики и е в
предаварийно
състояние.
Нарушенията
се
изразяват в увредена покривна конструкция,
компрометирана мазилка по тавана, пукнатини по
цялата дължина на тавана, стените са с окапала
мазилка и частична ерозия на зидарията.
Създадени са условия и предпоставки за
довеждане до аварийно състояние на сградата
вследствие
нарушената
конструктивна
устойчивост и при последващи атмосферни и
природни въздействия. Към настоящия момент е
ограничен достъпа до храма и се използва с
повишено внимание по отношение състоянието на
покрива.
- по внесената комплектация не са изпълнени
изискванията на Глава трета, Раздел ІII, чл.21 от
Правилника за организацията и дейността на
МКВПМС. Няма експертиза и заключение към нея
по прил. №3 на Правилника.
– няма изготвен инвестиционен проект, какъвто е
необходим поради наличието на конструктивни
нарушения.
- няма приложен акт за собственост на обекта,
актуална скица и декларации от Кмета на Община
Велико Търново за наличие на други източници за
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финансиране,
включително
застрахователно
обезщетение.
- няма изготвен доклад по чл. 169, ал. 1,т.1 от ЗУТ
или протокол по чл.195 от ЗУТ за освидетелстване
на сградата на храма, както и съгласувателно
писмо или становище от НИНКН.
Искането на Община Велико Търново е
целесъобразно, но непълно.
Предложението е за даване на подкрепително
становище до МКВПМС за финансиране по чл. 23
от Правилника на МКВПМС за обект
„Неотложни възстановителни работи за трайно
възстановяване на храм „Света Параскева – св.
Петка” в с. Беляковец” след изготвяне в пълен
обем на необходимата проектна, съгласувателна и
друга документация съгласно изискванията на чл.
21 от ПОДМКВПМС. Да се предложи на Община
Велико Търново да внесе допълнителната
проектна и друга документация в тримесечен срок
по решение на комисията за даване на
подкрепително становище от Областен управител
на Област Велико Търново.
1.4 От Община Горна Оряховица:
Искане на Кмета на Община Горна Оряховица за
повторно разглеждане за финансиране на
неотложни аварийно възстановителни работи
на обект „Ремонтно-възстановителни работи за
Първо килийно училище при храм „Св.
Георги” в гр. Горна Оряховица, община Горна
Оряховица на стойност 166 844,25 лв. Искането е
внесено в Областна администрация за разглеждане
с вх.№ОА04-8778/21.08.2015г.
По отношение на конструктивните и
технически характеристики, състоянието на
сградата е определено като предаварийно. Изцяло
е компрометирано и липсва отвеждане на
атмосферните води на сградата и отводняване на
терена.
Създадени са условия за довеждане до аварийно
състояние
на
сградата
при
нарушена
конструктивна устойчивост при продължаващи
природни въздействия. Необходимо е да
предприемат незабавни действия по аварийновъзстановителни работи на църковното килийно
училище.
Искането е разглеждано на заседание на
областната комисия на 16.08.2013г., като с
Решение по Протокол СБ-3/16.08.2013г. е дадена
подкрепа за финансиране на проекта. Дадено е
подкрепително становище от Областен управител
до МКВПМС за финансиране на представения
5

проект.
Предложението е за даване на повторно
подкрепително становище до МКВПМС за
финансиране по чл. 23 от Правилника на
МКВПМС за обект „Ремонтно-възстановителни
работи за Първо килийно училище при храм
„Св. Георги” в гр. Горна Оряховица и
приоритетно внасяне и разглеждане на заседание
на МКВПМС.
1.5 От Община Павликени:
Относно уведомително писмо с вх. № ОА049262/02.09.2015г. на Кмета на Община Павликени
за оттегляне на искане за финансиране от
МКВПМС на превантивна дейност по защита от
вредното въздействие на водите за проект
„Почистване на речното легло на р. Павликенско
дере” в гр. Павликени. Искането за финансиране
на посочения проект е от 2013г., като до този
момент то не е било разглеждано на заседание на
МКВП към МС и не е финансирано. Община
Павликени уведомява комисията за промяна на
обстоятелствата относно финансирането на
обекта. проект „Почистване на р. Павликенска и
отливни канали” ще се извърши в рамките на
одобрен за финансиране проект „Изграждане на
ГСПОВ с довеждащ колектор и прилежаща
инфраструктура в гр. Павликени”. Целият проект
ще се финансира по ОП „Околна среда 20072013г.”
Предложението е за отразяване във водения
регистър на постъпилите искания за финансиране
в Област Велико Търново относно настъпилата
промяна в обстоятелствата по финансиране на
обекта.
1.6 От Община Сухиндол:
Относно актуализиране на искане на Кмета на
Община Сухиндол за финансиране на инженерногеоложко
проучване
и
изготвяне
на
инвестиционен проект за укрепване на
активирало се свлачище засягащо общински
път VTR-2206 /разклон III-403 -разклон III3011/ при км. 5+200 в землище на гр. Сухиндол
на обща прогнозна стойност 98 000 лева
/деветдесет и осем хиляди лева/ по офертни
показатели.
Искането е внесено в Областна администрация
за разглеждане с вх.№ОА04-213/12.01.2016г. и е
допълнително към първоначално искане с
вх.№ОА04-4480/27.04.2015г. на Кмета на Община
Сухиндол.
Свлачищната активизация е проявена в
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границите на регистрирано през 2006г. активирало
се свлачище. В изминалите години са извършени
частични укрепителни дейности към югоизточната
част от пътя. До сега не е извършвано инженерногеоложко проучване и няма цялостен работен
проект за трайното му укрепване. При настоящата
си активизация свлачището разширява обхвата си
по ширина до 340м. и дължина до 70м. Налице е
потенциална опасност от пълно прекъсване и
свличане на участъци от пътя обслужващ
язовирния район, както и прекъсване на
магистралния канал от язовира.
Необходимо е приоритетно да се извършат
инженерно-геоложки проучвания и изготви и
изпълни технически проект за трайно укрепване
на активиралото се свлачище. Допълнително с
настоящото искане са приложени инженерногеоложко становище на „Геозащита Плевен”
ЕООД с препоръки за укрепване на свлачището,
ситуации към становището, заверена скица на
терена
и
актуален
снимков
материал
удостоверяващ сегашното състояние. Потвърдени
са извършените проучвания от Община Сухиндол
за стойността на инженерно-геоложки проучвания
и изготвяне на инвестиционен проект, които
възлизат на 98 000 лева с ДДС.
Искането е разглеждано на заседание на
областната комисия през 2015г., като с Решение
по Протокол СБ-2/29.04.2015г. е дадена подкрепа
за финансиране изготвянето на проект. Дадено е
подкрепително становище от Областен управител
до МКВПМС за финансиране на представения
проект.
Искането
на
Община
Сухиндол
е
законосъобразно и целесъобразно.
Предложението е за даване на повторно
подкрепително становище до МКВПМС за
финансиране на инженерно-геоложки проучвания
и изготвянето на проекти за трайно укрепване на
активиралата се свлачищна деформация засягаща
общински път VTR-2206 /разклон III-403 -разклон
III-3011/ при км. 5+200 в землище на гр. Сухиндол
на стойност 98 000 лева.
1.7 От Община Павликени:
Искане на Кмета на Община Павликени за
повторно разглеждане за финансиране на
неотложни аварийно възстановителни работи
на обекти „Аварийно възстановителни работи
на читалище Зора -1881” в с. Стамболово и
„Предотвратяване на наводнения в Община
Павликени чрез обновяване и рехабилитация на
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улици в с Стамболово” за ул. „Четиринадесета” и
пресечните и улици в четири съседни квартала на
селото.
Искането е внесено в Областна администрация за
разглеждане с вх.№ОА04-254/13.01.2016г.
А) Поради липса на денивилация и канализация,
включително и система за отвеждане на
повърхностните атмосферни води на ул.
„Четиринадесета” и пресечните и улици в четири
съседни квартала на село Стамболово се
наводнява неколкократно. Съществува опасност
от отслабване на основите на сградите по граница
на уличната регулация, както и за стълбовете на
електропреносната мрежа, чиито основи са
преоводнени. Улицата е с нулев наклон и при
интензивни валежи водата не може да се оттича
безопасно извън жилищните квартали. Липсват
отводнителна канализация и канавки. Състоянието
на улица „Четиринадесета” и пресечните и улици
е аварийно със силно изронено асфалтово
покритие с дълбочина до земната основа,
изровени са терени от зелени площи до къщите по
улицата и тротоарите. Улицата е с нарушена
носимоспособност, трудно проходима за МПС. Тя
осигурява единственият възможен достъп до
имотите в кв. 36, 36а, 50 и 50а по подробния
устройствен план на с. Стамболово.
Искането е разглеждано на заседание на
комисията и с Решение по Протокол СБ-4 от
2014г. е дадено подкрепително становище на
Областен управител за финансиране до МКВПМС
София в размер на 307 381,75 лева.
Б) За обект „Ремонтно-възстановителни работи на
покрив на Читалище „ЗОРА - 1881” в с.
Стамболово, община Павликени на стойност
181 306,45 лева с ДДС.
По отношение на конструктивните и
технически характеристики, състоянието на
покривната конструкция е определено като
критично.Създадени са условия за пълно
довеждане до аварийно състояние на покрива на
читалището
при
нарушена
конструктивна
устойчивост при следващи природни въздействия.
Необходимо е да предприемат незабавни действия
по аварийно-укрепителни и възстановителни
работи на покрива на сградата и на укрепване на
основите.
Искането е разглеждано на заседание на
комисията и с Решение по Протокол СБ1/16.06.2014г. е дадено подкрепително становище
на Областен управител за финансиране до
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МКВПМС София в размер за „Ремонтновъзстановителни работи на покрив на Читалище
„ЗОРА - 1881” в с. Стамболово, община
Павликени на стойност 181 306,45 лева с ДДС.
Предложението е за даване на повторно
подкрепително становище до МКВПМС за
финансиране
на
неотложни
аварийновъзстановителни работи на обекти „Ремонтновъзстановителни работи на покрив на Читалище
„ЗОРА - 1881” в с. Стамболово, община
Павликени на стойност 181 306,45 лева с ДДС и
„Предотвратяване на наводнения в Община
Павликени чрез обновяване и рехабилитация на
улици в с Стамболово” за ул. „Четиринадесета” и
пресечните и улици на стойност 307 381,75 лева.
1.8 От Община Велико Търново:
Искане на Кмета на Община Велико Търново
за трето разглеждане за финансиране на
неотложни аварийно възстановителни работи
на обект „Предотвратяване на последици от
опасно състояние на камбанария и църковен храм
„Св. Параскева”, с. Никюп на стойност 59 906,02
лева /петдесет и девет хиляди деветстотин и шест
лева и 2ст./
Искането е внесено в Областна администрация
за разглеждане с вх.№ОА04-454/20.01.2016г. и е
следващо към искане за повторно даване на
подкрепително
становище
с
вх.№ОА042447/04.03.2015г.
В следствие на падналите интензивни валежи
през 2014г. и зимата на 2015г., черквата и кулатакамбанария продължават да се увреждат, което е
довело до задълбочаване на аварийното им
състояние и допълнително компрометиране на
покривните им конструкции. Особено лошо е
състоянието на конструкцията на кулатакамбанария към църквата, което може да доведе
до самосрутване. Единствена целесъобразна и
ефективна алтернатива е изпълнение на проект за
укрепване и възстановяване на укрепване и
възстановяване на увредените конструкции на
постройките.
Внесеният проект е разглеждан на заседание
на областната комисия на 13.03.2013г., като с
Решение по Протокол СБ-2/13.03.2013г. е дадена
подкрепа за финансиране на проекта. Дадено е
подкрепително становище от Областен управител
до МКВПМС за финансиране на представения
проект. Повторно подкрепително становище е
изпратено и през 2015г. на основание Решение на
заседание на комисията по Протокол СБ9

2/29.04.2015г.
Предложението е за даване на трето
подкрепително становище до МКВПМС за
финансиране
на
неотложни
аварийновъзстановителни
работи
на
обект
„Предотвратяване на последици от опасно
състояние на камбанария и църковен храм „Св.
Параскева”, с. Никюп и и приоритетното му
внасяне и разглеждане на заседание на МКВПМС.
1.9 От Община Велико Търново:
Искане за възстановяване на извършени
непредвидени разходи за неотложни аварийновъзстановителни
работи за почистване от
дървесна маса и наноси на мостови съоръжения по
река Янтра, река Белица и притоците им в
землища на гр. Дебелец и гр. Килифарево с
превантивна цел за недопускане на наводнения
при паднали значителни количества валежи на 27
и 28 ноември 2015г. и дадена прогноза за
продължителни валежи с рязко покачване нивата
на реките.
Искането е внесено в Областна администрация
за разглеждане с вх.№ОА04-902/04.02.2016г.
През нощта срещу 28.11.2015г., вследствие
паднали обилни валежи, река Янтра и р. Белица
започват рязко да увеличават нивото на водите си.
Носените от течението дървета, клони и отпадъци
затлачват отворите между устоите на мостове на
пътища в Килифарево, Дебелец и Велико Търново.
Пропускателната способност на съоръженията е
намалена и има непосредствена опасност от
разливи.
Поради
възникналата
екстремна
обстановка със Заповед № РД 22-2373/30.11.2015г.
на Кмета на Община Велико Търново е приведен
Плана за защита при бедствия на общината в
частта му „Наводнения”.
Извършените
неотложни
аварийновъзстановителни работи по Заповед № РД222374/30.11.2015г. за извършване на дейности по
недопускане на разливи и наводнения възлизат на
5909,68лв. с ДДС съгласно приложените разходни
и отчетни документи по актовете за възлагане.
Приложената документация по Искането на
Община
Велико
Търново
отговаря
на
изискванията на по раздел ІІ на Глава трета от
Правилника за организацията и дейността на
Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерския съвет за
финансиране.
Искането на Община Велико Търново е
законосъобразно и целесъобразно.
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1.1. Предлагане за изпращане в МКВПМС на
становища по целесъобразността на внесените
за разглеждане Докладни записки от Кметовете
на общини Велико Търново, Горна Оряховица,
Павликени и Сухиндол по представения доклад
по т. 1 от дневния ред.
Докладва: Димитър Алурков – инспектор ЗН,
в РД ПБЗН – Велико Търново.

2. Други въпроси.
Нямаше внесени други въпроси за разглеждане
от компетентността на комисията.

Предложението е за даване на подкрепително
становище до МКВПМС за възстановяване на
направените разходи по чл. 15 от Правилника на
МКВПМС.
1.1. По предложение на Председателя на
комисията гласуването на предложенията се прие
да бъде в комплект по реда на представеният
доклад с предложения за становища от секретаря
на Комисията. Комисията с гласуване реши
единодушно да се дадат подкрепителни
становища
от
Областен
управител
за
финансиране на 6 броя искания от Общините
Велико Търново, Горна Оряховица, Павликени и
Сухиндол за финансиране от МКВПМС от които
3 броя са за повторна подкрепа и един за трета.
Подкрепителни становища за 3 бр. обекти от
община Велико Търново ще се дадат след
внасяне на липсваща документация към
исканията в тримесечен срок и след проверка за
съответствие с изискванията на чл. 21 от
ПОДМКВПМС.
2. Поради изчерпване на дневния ред,
Председателят на комисията 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

Област Велико Търново

/ проф. д-р Пенчо Пенчев /

Секретар на Постоянната комисия
/ Комисар инж. Красимир Кръстев/
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