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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 21.07.2014 

 

 

 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Предложението за добавяне на нва т. 3 към Дневния ред бе приета единодушно от 

Комисията; 

 

                   2. Предложението на Областен управител и Председател на комисияа за обединяване 

в последователност  на 1-ва и 2-а точка от дневния ред  при гласуване бе приета единодушно от 

Комисията; 

 

                   3. Предложението на Областен управител и Председател на комисията за гласуване 

на предложенията за подкрепителни становища в комплект, след гласуване бе приета 

единодушно от Комисията; 

 

                   4. По предложение на Председателя на комисията гласуването на предложенията се 

прие да бъде в комплект за двете предложения по реда на представеният доклад със становища 

от секретаря на Комисията. Комисията с гласуване реши единодушно да се дадат 

подкрепителни становища от Областен управител за финансиране на разгледаните два броя 

искания от община Велико Търново за финансиране от  МКВПМС; 

 

                  5. Запознаване на членовете на Комисията с внесената информация за разгледаните 

на заседание в МКВПМС искания за финансиране на обекти от област Велико Търново и 

финансирани обекти с Постановление на МКВПМСот м. юни 2014 г. 

 

                  6. Запознаване на членовете на Комисията с внесената информация от предствител на 

ВиК „Йовковци“ за предприетите действия относно изготвянето на проектно-сметна 

документация заукрепване на свлачище на вътрешен път от с. Велчево до язовир „Йовковци“ и 

подгортовка за искане за финансирането му от МКВПМС и даване на предварително 

подкрепително становище от Областен управител до МКВПМС за финансиране по реда на чл. 

чл. 23 от Правилника на МКВПМС. 
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