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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 

 

Препис, извлечение от Протокол 

oт заседание проведено на 28.01.2019 г. 
  

 

РЕШЕНИЕ № СБ-1-1/28.01.2019 г. 

 

         Искането /1 брой/  за финансиране внесено от кмета на община Велико 

Търново 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. 
 

  

РЕШЕНИЕ № СБ-1-2/28.01.2019 г. 

 

        Искането /1 брой/  за финансиране по реда на чл.10, ал.5 от ПОДМКВПМС 

на 8/осем/ обекта внесено от кмета на община Велико Търново 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 положителни становища за целесъобразността на искането. 
 

 

РЕШЕНИЕ № СБ-1-3/28.01.2019 г. 

 

          Искане за финансиране, вх. № ОА04-693/07.11.2018г. подадено от кмета на 

Община Павликени за обект: : „Почистване на речното корито на река 

Елийска, село Долна Липница, община Павликени, област В.Търново” на 

стойност 186 904,56 лв с ДДС се отлага за следващо заседание, след 

представяне пред Комисията на съгласувателни становища от Басейнова дирекция 

и РИОСВ. 
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РЕШЕНИЕ № СБ-1-4/28.01.2019 г. 

 

 Искането /1 брой/  за финансиране внесено от Областен управител на 

област Велико Търново 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. 
 

 


