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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 15.03.2018 г. 

 

  

 

РЕШЕНИЕ № СБ-2-1/15.03.2018 г. 

 

 Искане за финансиране, вх. № ОА04-1085/22.02.2018 г., за обект „Ремонтно-

възстановителни работи за покрив на южно крило на МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД“, на 

стойност 1 161 158.48 лева, внесено от Кмета на Община Горна Оряховица, 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-2-2/15.03.2018 г. 

 

Искане за финансиране, вх. № ОА04-1086/22.02.2018 г., за обект 

„Ремонтновъзстановителни работи за покрив на Читалище "Съединение-1888", с. Драганово“, 

на стойност 569 895.72 лева., внесено от кмета на Община Горна Оряховица, е целесъобразно. 

 

 

                                       РЕШЕНИЕ № СБ-2-3/15.03.2018 г. 

 

Искане за финансиране по реда на чл. 10, ал. 5 от ПОДМКВПМС, с вх. № ОА04-

1123/23.02.2018 г., за обект „Ремонтно-възстановителни работи на покрив на Читалище „Зора-

1881”, с. Стамболово“, с актуализирана стойност от 229 739.66 лева, внесено от кмета на 

Община Павликени, е целесъобразно.. 

 

 
РЕШЕНИЕ № СБ-2-4/15.03.2018 г. 

 

Искане за финансиране, вх. № ОА04-1202/27.02.2018 г., за обект „Аварийно-

възстановителни работи на Читалище "Трезвеност", гр. Сухиндол“, на стойност 239 997.81 лева, 

внесено от кмета на Община Сухиндол, е целесъобразно. 
 

 
РЕШЕНИЕ № СБ-2-5/15.03.2018 г. 

 

Искане за финансиране, вх. № ОА04-1202/27.02.2018 г., за обект „Аварийно-възстановителни 

работи на Читалище "Пробуда 1932", с. Красно Градище“, на стойност 191 902.91 лева, внесено 

от кмета на Община Сухиндол, е целесъобразно. 
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РЕШЕНИЕ № СБ-2-6/15.03.2018 г. 

 

Искане за финансиране, вх. № ОА04-1202/27.02.2018 г., за обект 

„Ремонтновъзстановителни работи на читалище „Самосъзнание - 1908” в с. Бяла река, община 

Сухиндол”, на стойност 195 272.11 лева, внесено от кмета на Община Сухиндол, е 

целесъобразно. 

 

                                      РЕШЕНИЕ № СБ-2-7/15.03.2018 г. 

 

              Искане за финансиране, вх. № ОА04-1202/27.02.2018 г., за обект „Аварийно ремонтни и 

възстановителни работи на оградни зидове, алеи и отводняване на гробищен парк – гр. 

Сухиндол”, община Сухиндол, на стойност 159 949.10 лева, внесено от кмета на Община 

Сухиндол, е целесъобразно. 

 

 

РЕШЕНИЕ № СБ-2-8/15.03.2018 г. 

 

Искане за финансиране, вх. № ОА04-1202/27.02.2018 г., за обект “Аварийно-

възстановителни работи на църква „Свети Димитър” в с. Бяла река”, община Сухиндол, на 

стойност 114 697.54 лева, внесено от кмета на Община Сухиндол, е целесъобразно. 

 

      

                                       РЕШЕНИЕ № СБ-2-9/15.03.2018 г.  

 

1. Община Стражица да представи в Областна администрация – Велико Търново 

последния изготвен анализ на техническото състояние на язовир „Ташлъдере“, землището на с. 

Камен, Община Стражица. 2. Областен управител – Велико Търново: 2.1 Ако от анализа по т.1 

се установи, че решението на ЕТС е за ремонт на язовир „Ташлъдере“, да внесе в 

Междуведомствената комисия за 14 възстановяване и подпомагане към Министерския съвет 

положително становище по чл. 2, ал. 7 от Правилника за обект „Авариен ремонт на язовир 

„Ташлъдере”, землище на с. Камен, община Стражица” на стойност 587 266.15 лева, с включен 

ДДС, или 2.2 Ако от анализа по т.1 се установи, че решението на ЕТС е за извеждане на язовир 

„Ташлъдере“ от експлоатация, да не внася становище по чл. 2, ал. 7 от Правилника за обект 

„Авариен ремонт на язовир „Ташлъдере”, землище на с. Камен, община Стражица” на стойност 

587 266.15 лева, с включен ДДС. 

 

 
РЕШЕНИЕ № СБ-2-10/15.03.2018 г. 

 

Искане за финансиране, вх. № ОА04-1549/14.03.2018 г., за обект „Аварийно-

възстановителни работи по ул. „Калоян”, участък о.т. 167 – о.т. 169, с. 15 Климентово, община 

Полски Тръмбеш” на стойност 42 430.97 лева, с включен ДДС, внесено от кмета на Община 

Полски Тръмбеш, е целесъобразно. 

 

 

РЕШЕНИЕ № СБ-2-11/15.03.2018 г. 

 

             Искане за финансиране, вх. № ОА04-1550/14.03.2018 г., за обект „Аварийно-

възстановителни работи на отводнителен канал в с. Куцина, община Полски Тръмбеш” на 

стойност 196 190.41 лева, с включен ДДС, внесено от кмета на Община Полски Тръмбеш, е 

целесъобразно. 
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РЕШЕНИЕ № СБ-2-12/15.03.2018 г. 

 

Искане за финансиране, с № ОА04-1514/13.03.2018 г., за обект Етап Ia „Почистване на речното 

корито на р. Янтра от 0+278.64/НК2/ ÷0+555.81/КК3/ км.“ 17 и стойност 521 227.29 лева, с 

включен ДДС, внесено от Областен управител – Велико Търново, е целесъобразно. 


