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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 17.07.2018 г. 

 

  

РЕШЕНИЕ № СБ-3-1/17.07.2018 г. 

 

 Исканията /6 броя/ за финансиране внесени от кмета на община Велико Търново са 

целесъобразни. 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 исканията.  

 

РЕШЕНИЕ № СБ-3-2/17.07.2018 г. 

 

Исканията /3 броя/ за финансиране внесени от кмета на община Горна Оряховица са 

целесъобразни. 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 исканията. 

 

РЕШЕНИЕ № СБ-3-3/17.07.2018 г. 

 

 Искане за финансиране, вх. № ОА04-2533/27.04.2018 г., за обект: „Укрепване на брегова 

ивица в участъка от км 539 до км 540 на р.Дунав и участъка на с.Вардим - от 

административната сграда на „Сортови семена” АД до лодкостоянката - поетапно”, като първия 

етап е изпълнен и искането е за ІІ,ІІІ, ІV и пети етап на стойност 4 022 472 лева, без ДДС., 

внесено от кмета на Община Свищов, е целесъобразно. 

 
РЕШЕНИЕ № СБ-3-4/17.07.2018 г. 

 

Искане за финансиране, вх. № ОА04-2460/24.04.2018г. подадено от кмета на Община 

Стражица за обект:„Укрепване на десния бряг на р. Стара река, 12 Подобект: „почистване на 

коритото на р. Стара река“, на стойност 951 779.34 лева е в нарушение на чл. 10, чл. 5 от 

Правилника за организацията и дейността на МКВПМС /Междуведомствената комисия за 

възстановяване и подпомагане към Министерски съвет /, поради което, Комисията не подкрепя 

същото. Областен управител на област Велико Търново не дава в Междуведомствената комисия 

за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет подкрепително становище за 

целесъобразността на искането. 


