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 – 4/11.04.2016г.
Присъствали:
Проф. д.ик.н. Пенчо Пенчев – Областен управител, Николай Петров – Зам. областен
управител, ст. инспектор инж. Тихомир Петков за РДПБЗН, Ради Радев за ОДМВР, инж. Гинка
Савчева за РИОСВ, Петя Райкова - ОА, Живка Горанова - ОА, к-н Красен Гаврилов за НВУ „В.
Левски”, инж. Константин Христов за БДУВДР - Плевен, инж. Румен Герджиков за ЦСМП,
инж. Венцислав Желязков за ОПУ, д-р Евгения Недева за РЗИ, Красимир Калчев за Напоителни
системи ЕАД – клон Среден Дунав и докладчик - Димитър Алурков от РДПБЗН.
Представители на общини от Област Велико Търново – проф. Георги Камарашев – Зам. кмет
на Община В. Търново, инж. Динко Кечев и инж. Цанко Бояджиев за Община Велико Търново,
инж. Георги Бянов – Зам. кмет на Община Стражица и инж. Гергана Тодорова за Община Горна
Оряховица.
ДНЕВЕН РЕД:

РЕШЕНИЯ:

По предложение на проф. д-р Пенчо Пенчев
– гласуването на предложенията за
подкрепителни становища да е общо след
представяне на доклада и предложенията към
него от секретаря на комисията;
1. Разглеждане постъпили от общините
Велико Търново, Горна Оряховица, Стражица
и Сухиндол за периода от 17.03 2016г. до
07.04.2016 г. 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

Предложението на проф. д-р Пенчо Пенчев за
гласуване на предложенията за подкрепителни
становища в комплект, бе прието единодушно от
комисията.
1.1 От Община Горна Оряховица:
Искане за повторно разглеждане и даване на
повторно
подкрепително
становище
за
финансиране
на
неотложни
аварийновъзстановителни работи от Кмета на Община
Горна
Оряховица
за
обект
„Ремонтновъзстановителни 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
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становища от Секретаря на комисията от
проверка
по
целесъобразността
и
комплектацията на постъпилите в Областна
администрация искания за финансиране на
аварийно-възстановителни
работи
до
МКВПМС – 10 /десет/ броя Докладни
записки от Кметовете на общините Велико
Търново, Горна Оряховица, Стражица и
Сухиндол като за разглеждане са 5 броя
искания за финансиране на обекти за
повторно
даване
на
подкрепително
становище
от
Областен
управител,
повторно внесени искания за два обекта, на
които на първо разглеждане не са дадени
подкрепителни становища и допълнително
внесени документи за две искания на
Община Сухиндол съгласно решения от
предходното заседание на комисията.
Докладва: Димитър Алурков – инспектор ЗН
от РД ПБЗН

Областна администрация за разглеждане с
вх.№ОА04-2202/17.03.2016г.
Сградата
на
килийното училище в двора на църквата е в
предаварийно състояние. По отношение на
използваемостта на сградата се определя като
опасно състояние в условия на висок риск за
живота на пребиваващите.
Създадени са условия за довеждане до аварийно
състояние
на
сградата
при
нарушена
конструктивна устойчивост при следващи
природни въздействия.
По
комплектацията
са
изпълнени
изискванията на Раздел трети, чл. 18, чл.20 и
чл.21 от Правилника за организацията и
дейността на МКВПМС. Искането е разглеждано
на заседание на комисията и с Решение по т.2 от
Протокол
СБ-3/16.08.2013г.
е
дадено
подкрепително становище на Областен управител
за финансиране до МКВПМС София в размер на
166 844,25 лева с ДДС и повторно такова с
Решение по протокол СБ-1 от 2016г. Същото не е
разглеждано на заседание на МКВП към МС и до
сега няма решение за финансиране или отказ.
Предложението е за даване на трето
подкрепително становище до МКВПМС за
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. за финансиране по чл.
23 от Правилника на МКВПМС.
1.2 От Община Горна Оряховица:
Искане за повторно разглеждане и даване на
повторно
подкрепително
становище
за
финансиране
на
неотложни
аварийновъзстановителни работи от Кмета на Община
Горна Оряховица за обект Втори етап „Укрепване
на свлачище по улица от ОК943 до ОК933 ”
източна промишлена зона в гр. Горна Оряховица
на стойност 370 451,40 лева с ДДС. Искането е
внесено
в
Областна
администрация
за
разглеждане с вх.№ОА04-2208/17.03.2016г. В
края на ноември 2013г. са приключили СМР на
финансирания от МКВПМС, първи етап от обект
„Укрепване на свлачище по улица от ОК943 до
ОК933 /местен път/” в източна промишлена зона
на гр. Горна Оряховица. За изпълнение на втория
етап от проекта се предвижда довършителни
работи по земното тяло и пътното платно в
участъка, както и съпътстващите ги елементи
осигуряващи нормална и безопасна експлоатация
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на пътя. Между изпълнението на двата етапа,
които са функционално свързани се допуска
сравнително кратък, непродължителен срок. След
изпълнение на първия етап от проекта за да не се
нарушава земното тяло и основата в дълбочина от
атмосферни влияния и обслужването на
предприятията в промишлената зона посредством
проектния участък е необходимо да се изпълни и
втория етап на проекта. Към първото искане на
Община Горна Оряховица за този етап са
приложени и копия на разходните документи,
отчитащи финансирането на първия етап от
изпълнението на проекта съгласно изискванията
на Глава пета от Правилника за организацията и
дейността на МКВПМС.
Искането е разглеждано на заседание на
комисията и с Решение по т.2 от Протокол СБ4/21.12.2013г. е дадено подкрепително становище
на Областен управител за финансиране до
МКВПМС София в размер на 370 451,40 лева с
ДДС.
Същото не е разглеждано на заседание на МКВП
към МС и до сега няма решение за финансиране
или отказ.
Искането на Община Горна Оряховица е
законосъобразно и целесъобразно.
Предложението е за даване на второ
подкрепително становище до МКВПМС за
финансиране на обект Втори етап „Укрепване на
свлачище по улица от ОК943 до ОК933 ” източна
промишлена зона в гр. Горна Оряховица на
стойност 370 451,40 лева с ДДС по чл. 23 от
Правилника на МКВПМС.
1.3 От Община Горна Оряховица:
Искане за повторно разглеждане и даване на
повторно
подкрепително
становище
за
финансиране
на
неотложни
аварийновъзстановителни работи от Кмета на Община
Горна
Оряховица
за
обект
„Ремонтновъзстановителни работи за църква „Света
Марина” в с. Поликрайще, община Горна
Оряховица на стойност 237 979,32 лв. /двеста
тридесет и седем хиляди деветстотин седемдесет
и девет лева и 32ст./ по приложената
количествено-стойностна
сметка
към
първоначално внесения проект. Искането е
внесено
в
Областна
администрация
за
разглеждане с вх.№ОА04-2206/17.03.2016г.
По отношение на конструктивните и
технически характеристики, състоянието на
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църковната
сграда
е
определено
като
предаварийно, като критично са увредени
покривната
и
подова
конструкции,
компрометирани са сводовете на тавана и
конструкцията на корабите, абсидите и колоните
в храма. Създадени са условия за пълно
довеждане до аварийно състояние на църквата
при нарушена конструктивна устойчивост при
следващи природни въздействия.
Приложената
първоначално
през
2013г.
документация по Искането на Община Горна
Оряховица отговаря на изискванията на
Правилника за организацията и дейността на
Междуведомствената комисия за възстановяване
и подпомагане към Министерския съвет за
финансиране.
Искането е разглеждано на заседание на
комисията и с Решение по т.2 от Протокол СБ3/16.08.2013г. е дадено подкрепително становище
на Областен управител за финансиране до
МКВПМС София в размер на 237 979,32 лв.с
ДДС.
Същото не е разглеждано на заседание на МКВП
към МС и до сега няма решение за финансиране
или отказ.
Предложението е за даване на второ
подкрепително становище до МКВПМС за
финансиране
на
обект
„Ремонтновъзстановителни работи за църква „Света
Марина” в с. Поликрайще, община Горна
Оряховица на стойност 237 979,32 лв. с ДДС по
чл. 23 от Правилника на МКВПМС.
1.4 От Община Горна Оряховица:
Искане за повторно разглеждане и даване на
повторно
подкрепително
становище
за
финансиране
на
неотложни
аварийновъзстановителни работи от Кмета на Община
Горна
Оряховица
за
обект
„Ремонтновъзстановителни работи на покрив на южно
крило от МБАЛ „Свети Иван Рилски” в гр. Горна
Оряховица на стойност 384 177,87 лева с ДДС по
приложената количествено-стойностна сметка
към внесеното искане.
Искането е внесено в Областна администрация
за разглеждане с вх.№ОА04-2204/17.03.2016г.
Покривната конструкция на сградата на южното
крило на болницата е в пред аварийно състояние
вследствие продължително въздействие от
неблагоприятни природни явления – интензивни
валежи,
снеготопене,
деформации
от
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компрометирано поемане и отвеждане на
атмосферните води и отводняване на покривното
пространство и естествено износване и
амортизация. Създадени са условия за пълно
довеждане до аварийно състояние на покрива на
южното крило на болницата и нарушаване
конструктивната му устойчивост при следващи
природни въздействия. Необходимо е да
предприемат незабавни действия по аварийноукрепителни и възстановителни работи на
покрива на сградата.
Приложената
първоначално
през
2013г.
документация по Искането на Община Горна
Оряховица не е била подкрепена с подробна
Количествено-стойностна сметка, но същата в
последствие е предоставена до МКВПМС и е
дадена подкрепително становище. Искането е
разглеждано на заседание на комисията и с
Решение по т.2 от Протокол СБ-4/21.12.2013г. е
дадено подкрепително становище на Областен
управител за финансиране до МКВПМС София в
размер на 384 177,87 лева с ДДС.
Същото не е разглеждано на заседание на МКВП
към МС и до сега няма решение за финансиране
или отказ.
Предложението е за даване на второ
подкрепително становище до МКВПМС за
финансиране
на
обект
„Ремонтновъзстановителни работи на покрив на южно
крило от МБАЛ „Свети Иван Рилски” в гр. Горна
Оряховица на стойност 384 177,87 лева с ДДС по
чл. 23 от Правилника на МКВПМС като се внесе
пълен инвестиционен проект за обекта в
МКВПМС и в Областна администрация. Предлага
се решение за срок за внасянето му до 15 работни
дни от датата на заседанието.
1.5 От Община Горна Оряховица:
Искане за повторно разглеждане и даване на
подкрепително становище за финансиране на
неотложни аварийно-възстановителни работи от
Кмета на Община Горна Оряховица за обект
„Ремонтно-възстановителни работи на покрив на
НЧ „Напредък 1869” в гр. Горна Оряховица на
стойност 352 998, 56 лева с ДДС.
Сградата е III категория по ЗУТ с
предназначение за обществено обслужване и с
масово пребиваване на хора. С обществена
значимост за обществения и културен живот на
града.
Покривната конструкция на сградата на
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читалището е в пред аварийно състояние
вследствие продължително въздействие от
неблагоприятни природни явления – интензивни
валежи,
снеготопене,
деформации
от
компрометирано поемане и отвеждане на
атмосферните води и отводняване на покривното
пространство и естествено износване и
амортизация. 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 и нарушаване конструктивната му
устойчивост
при
следващи
природни
въздействия. Има риск от увеличаване на
уврежданията над сцената и помещенията на
последния етаж, което ще доведе до спиране на
функциониране по предназначение.
Приложената
първоначално
през
2013г.
документация по Искането на Община Горна
Оряховица не е била подкрепена с подробна
Количествено-стойностна
сметка
и
инвестиционен проект в пълен обем, като същите
до момента не са внесени в МКВПМС и Областна
администрация, поради което до сега не е давано
подкрепително становище от Областен управител
по това Искане за финансиране от Кмета на
Община Горна Оряховица.
Искането е
разглеждано на заседание на комисията и с
Решение по т.2 от Протокол СБ-4/21.12.2013г. е
определено да се даде подкрепително становище
на Областен управител за финансиране до
МКВПМС София в размер на 384 177,87 лева с
ДДС след внасяне на пълната проектно-сметна
документация за обекта.
Същото не е разглеждано на заседание на
МКВП към МС и до сега няма решение за
финансиране или отказ.
Предложението е за даване на второ
подкрепително становище до МКВПМС за
финансиране
на
обект
„Ремонтновъзстановителни работи на покрив на НЧ
„Напредък 1869” в гр. Горна Оряховица на
стойност 352 998, 56 лева с ДДС по чл. 23 от
Правилника на МКВПМС като се внесе пълен
инвестиционен проект за обекта в МКВПМС и в
Областна администрация. Предлага се решение за
срок за внасянето му до 15 работни дни от датата
на заседанието.
1.6 От Община Велико Търново:
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Актуализирано искане от Кмета на Община
Велико Търново за повторно разглеждане и
даване на подкрепително становище за
финансиране по реда на раздел ІII, чл.21 от
ПОДМКВП за „Извършване на неотложни
възстановителни работи за трайно възстановяване
на 16 обекта от общинската инфраструктура –
повредени и разрушени пътни участъци, улици,
благоустроени терени и други елементи от
техническата инфраструктура в опасно състояние
и компрометирани от интензивните валежи и
наводнения от 01.02.2015г. в община Велико
Търново на стойност 1 028 055,97 лв. с ДДС.
Искането е внесено в Областна администрация за
разглеждане с вх. №ОА04-2183/17.03.2016г.
В следствие на обилните валежи от дъжд на 1
февруари 2015г. на територията на Община
Велико Търново, основно в районите на гр.
Велико Търново, гр.Килифарево и южно в пред
балканската част от територията и, са причинени
щети по общински обекти – техническа
инфраструктура /пътища, улици, благоустроени
терени и други обекти/ както следва:
- Улица ”Хан Крум” гр.Килифарево - нанесени
щети на асфалтова настилка.
- Улица ”Васил Левски” гр.Килифарево нанесени щети на асфалтова настилка.
- Улица ”Ален мак” гр.Килифарево - нанесени
щети на асфалтова настилка.
- Улица ”Марин Първанов” гр.Килифарево нанесени щети на трошенокаменна и асфалтова
настилка.
- Улица ”Зеленка” гр.Килифарево - нанесени
щети на трошенокаменната и асфалтовата
настилка.
- Общински път - GAB 1111 ”Килифарево Плаково - /път ІІІ-551/” в регулацията на
гр.Килифарево
(
улица
”Пенчо
Цонев”
гр.Килифарево) - нанесени щети на асфалтовата
настилка.
- Улица в с.Беляковец ( ОК 28 - ОК 29 - ОК 68 ОК 66 ) - нанесени щети на трошенокаменна и
асфалтова настилка.
- Улица в с.Беляковец ( ОК 16 - ОК 18 ) нанесени щети на трошенокаменна и асфалтова
настилка.
- Улица в с.Беляковец ( ОК 25 – ОК 73 ) нанесени щети на трошенокаменна и асфалтова
настилка.
- Улица в с.Беляковец ( ОК 140 – ОК 152 - ОК
154 ) - нанесени щети на трошено-каменна и
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асфалтова настилка.
- Улица в с.Присово ( ОК 203 - ОК 233 - ОК 248 )
- нанесени щети на трошено-каменна и асфалтова
настилка.
- Улица в с.Присово (ОК 225 – ОК 226 – ОК 229)
- нанесени щети на трошено-каменна и асфалтова
настилка.
- Улица в с.Присово ( ОК 42 - ОК 105) - нанесени
щети на асфалтова настилка.
- Общински път VTR 1013 ”/път ІІІ-504/ с.Никюп – (граница с община Горна Оряховица / път І-5/”, в участъка от село Никюп до граница с
община Горна Оряховица - нанесени щети на
асфалтова настилка.
- Общинския път VTR 2184 ”( Драгижево ) Церова Кория / път ІІІ - 5302/”, в участъка от
граница с община Лясковец до село Церова Кория
(път ІІІ-5302) - нанесени щети на асфалтова
настилка.
- Общински път - от Къпиновски манастир за
вилна зона Къпиновски манастир - местност
”Стубела” (Горско стопанство) до село Къпиново
- нанесени щети на трошенокаменна настилка.
Спешно е изпълнен в края на 2015г. ремонт на
асфалтовата настилка на Общинския път VTR
2184- ”(Драгижево) - Церова Кория /път ІІІ 5302/”, в участъка от граница с община Лясковец
до село Церова Кория (път ІІІ-5302) за
осигуряване на нормална проходимост за МПС.
Във връзка с изпълнените спешни ремонтни и
възстановителни работи на този участък общата
стойност на неотложни възстановителни работи
за трайно възстановяване
на
16-те
инфраструктурни обекта възлиза на 1 028 055,97
лв. с ДДС, която е със 126 618,11 лева по-малка
от тази в първото искане на Община Велико
Търново за тези обекти от 2015г.
Приложената първоначално през 2015г.
документация по Искането на Община Велико
Търново отговаря на изискванията на Правилника
за
организацията
и
дейността
на
Междуведомствената комисия за възстановяване
и подпомагане към Министерския съвет за
финансиране.
Искането е разглеждано на заседание на
комисията и с Решение по т.2 от Протокол СБ3/14.07.2015г. е дадено подкрепително становище
на Областен управител за финансиране до
МКВПМС София в размер на 1 154 674,08 лв.с
ДДС.
Същото не е разглеждано на заседание на МКВП
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към МС и до сега няма решение за финансиране
или отказ.
Предложението е за даване на второ
подкрепително становище до МКВПМС за
финансиране на неотложни възстановителни
работи за трайно възстановяване на 16 обекта от
разрушени пътни участъци, улици, благоустроени
терени и други елементи от техническата
инфраструктура
в
опасно
състояние
и
компрометирани от интензивните валежи и
наводнения в община Велико Търново от
01.02.2015г. на актуализирана по-ниска стойност
1 028 055,97лв. с ДДС по чл. 23 от Правилника на
МКВПМС, след като се внесат актуализираните
количествено-стойностни сметки за всеки обект
по отделно с отразените корекции спрямо
първоначалното искане разглеждано през 2015г. в
двуседмичен срок от датата на заседанието на
комисията.
1.7 От Община Велико Търново:
Искане на Кмета на Община Велико Търново за
разглеждане за финансиране по реда на раздел ІII,
чл.21 от ПОДМКВП за трайно възстановяване на
обекти от инфраструктурата, общинска собственост
понесли разрушения, повреди и материални щети
вследствие наводненията от реките Янтра, Белица,
Дряновска и Еньовица и техни притоци от
водосбора на река Янтра от 19 и 20.06.2014г. –
разрушени пътни участъци и улици, подпорни стени
и водостоци които са в състояние, застрашаващо
живота и здравето на населението вследствие на
бедствени ситуации на територията на Община
Велико Търново на обща стойност 5 199 187,15 лева
с ДДС по изготвени работни проекти и
приложените към тях количествено-стойностни
сметки за 17 броя обекта.
Искането е внесено в Областна администрация
за разглеждане с вх.№ОА04-2298/22.03.2016г.
За отстраняване на причинените щети по 17 броя
общински обекти по Искането на Община Велико
Търново – техническа инфраструктура /пътища,
улици, мостове, водостоци и др. съоръжения/ в
опасно
състояние,
компрометирани
от
наводнението през 2014г. с Постановление на МС
№ 340 от 27.10.2014 г. са отпуснати 420 000 лв.
за проектиране по Искане на Кмета на Община
Велико Търново. Община Велико Търново е
възложила проектирането за тези обекти и
същите са изготвени, като общата стойност на
аварийно-възстановителните работи възлиза на 5
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199 187,15 лева с ДДС количественостойностните сметки към проектите. Към
искането внесено в Областна администрация не
са приложени проектите, поради големия им
обем, същите не внесени също и в ПКВПМС.
Предложението е за даване на подкрепително
становище до МКВПМС за финансиране
възстановяване на обекти от инфраструктурата,
общинска собственост понесли разрушения,
повреди и материални щети вследствие
наводненията от реките Янтра, Белица, Дряновска
и Еньовица и техни притоци от водосбора на река
Янтра от 19 и 20.06.2014г. – техническа
инфраструктура за 17 бр. обекта по докладната
записка на Община Велико Търново на стойност
5 199 187,15 лева с ДДС след внасяне и на
проектната част към искането и пълното му
окомплектоване в МКВПМС и в Областна
администарция.
1.8 От Община Стражица:
Внесено за повторно разглеждане и повторно
даване на подкрепително становище на Искане за
финансиране на превантивна програма по реда на
чл.140 от Закона за водите и раздел І на глава
трета от ПОДМКВП на обект „Укрепване на
десния бряг на р. Стара река”, подобект
„Почистване на речното легло на река Стара река
с критични участъци по него, характеризиращи
се с нарушена проводимост и повишен риск за
разливи
и
наводнения,
застрашаващи
населението, както и стопански обекти, жилищни
сгради и инфраструктура в регулация на с.
Кесарево на стойност 951 779,34 лева с ДДС
съгласно приложената количествено-стойностна
сметка към проекта.
Целта на проекта е осигуряване на нормална
проводимост на речното легло на р. Стара река в
регулация на с. Кесарево, с оглед необходимостта
от снижаване на неблагоприятното въздействие
от високи води при повишен отток вследствие на
пролетно пълноводие и екстремно снеготопене, за
предотвратяване на наводнения и разливи в
селото и целесъобразността и необходимостта да
бъде извършено почистване на речното легло.
Искането е разглеждано на заседание на
комисията и с Решение по т.2 от Протокол СБ4/21.12.2013г. е определено да се даде
подкрепително становище на Областен управител
за финансиране до МКВПМС-София в размер на
951 779,34 лева с ДДС след внасяне на пълната
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проектно-сметна документация за обекта.
Приложената
първоначално
през
2013г.
документация по Искането на Община Стражица
не е била пълна съгласно изискванията на чл.140
от ЗВ, като не са били представени Заповед на
Кмета на общината за междуведомствена
комисия по чл. 140 от Закона за водите и
протокол от нея, както и програма и график за
почистването на речното корито. В последствие
липсващите документи са били внесени в
Областна
администрация
и
е
дадено
подкрепително
становище
от
Областен
управител, но няма информация за тяхното
внасяне в МКВПМС-София към първоначалното
искане с работния проект.
Същото не е разглеждано на заседание на
МКВП към МС и до сега няма решение за
финансиране или отказ.
Предложението е за даване на подкрепително
становище до МКВПМС за финансиране
превантивна програма по чл.140 от Закона за
водите и раздел І на глава трета от ПОДМКВП „Укрепване на десния бряг на р. Стара река”,
подобект „Почистване на речното легло на река
Стара река с критични участъци по него,
характеризиращи се с нарушена проводимост и
повишен риск за разливи и наводнения,
застрашаващи населението, както и стопански
обекти, жилищни сгради и инфраструктура в
регулация на с. Кесарево след пълно
окомплектоване и предоставяне на липсващите
към проекта документи и съобразяване с
настъпилите изменения в Закона за водите.
1.9 От Община Сухиндол:
Внесени
допълнително
документи
с
вх.№ОА04-2453/28.03.2016г., съгласно Решение
по т.2 от Протокол СБ-2/10.03.2016г. Техническа експертиза и Заключение на
техническа експертиза за обекта съгласно
изискванията на чл. 21 от ПОДМКВПМС по
приложение № 3 към Искане на Кмета на Община
Сухиндол за финансиране по реда на раздел ІII,
чл.21 от ПОДМКВП - на обект „Аварийновъзстановителни работи на църква „Свети
Димитър” в с. Бяла река”, община Сухиндол на
стойност 114 697,54 лева.
С внесените допълнителни документи в срока
определен с решението на комисията са
изпълнени в пълен обем изискванията на Глава
трета, Раздел ІII, чл.21 от Правилника за
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организацията и дейността на МКВПМС.
Предложението е за даване на подкрепително
становище до МКВПМС за финансиране на
неотложни аварийно-възстановителни работи на
обект „Аварийно-възстановителни работи на
църква „Свети Димитър” в с. Бяла река”,
община Сухиндол на стойност 114 697,54 лева с
ДДС.
1.10. От Община Сухиндол:
Внесени допълнително документи с вх.№ОА042454/28.03.2016г., съгласно Решение по т.2 от
Протокол
СБ-2/10.03.2016г.
Техническа
експертиза и Заключение на техническа
експертиза за обекта съгласно изискванията на
чл. 21 от ПОДМКВПМС по приложение № 3 към
Искане на Кмета на Община Сухиндол за
финансиране по реда на раздел ІII, чл.21 от
ПОДМКВП - за финансиране на неотложни
аварийно възстановителни работи на обект
„Аварийно ремонтни и възстановителни
работи на оградни зидове и отводняване на
гробищен парк – гр. Сухиндол”, община
Сухиндол.
Внесените допълнителни документи за този
обект не са изисквани с решение на комисията.
Приложената нова техническа експертиза и
заключението към нея ще се считат за
актуализация на първоначално внесената през
2013г. и отразяваща сегашното експлоатационно
състояние на обекта.
Предложението е новата техническа експертиза
и заключението към нея да се приложат към
документацията по това искане на Община
Сухиндол.
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, Стражица и Сухиндол по
представения доклад по т. 1 от дневния ред.
Докладва: Димитър Алурков – инспектор ЗН,
в РД ПБЗН – Велико Търново.

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 осемте броя искания от
Общините Велико Търново Горна Оряховица,
Стражица и Сухиндол за финансиране от
МКВПМС от които 2 броя са за поредна трета
подкрепа. Община Велико Търново се ангажира
да внесе пълната проектна документация към
воторото си искане в срок до 18.04.2016г. и за
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пълната проектна документация на Община
Горна Оряховица за двете искания след проверка
за съответствие по чл. 21 от ПОДМКВПМС
съгласно дадените срокове по решението на
комисията..
2. Други въпроси.
Нямаше внесени
разглеждане
от
комисията.

други въпроси
компетентността

за
на

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. ик. н. Пенчо Пенчев /
Секретар на Постоянната комисия

/ Комисар инж. Красимир Кръстев/
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