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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 09.06.2016 г. 

 

 

 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

                  1. Предложението на проф. д-р Пенчо Пенчев за гласуване на предложенията за 

подкрепителни становища в комплект, бе прието единодушно от комисията. 

 

                   2. 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 като само тези на Община Стражица да се гласуват отделно. 

Комисията с гласуване реши единодушно да се дадат подкрепителни становища от Областен 

управител за финансиране на исканията от Община Лясковец /за повторна подкрепа/ и Община 

Горна Оряховица за разплащане на непредвидени разходи по овладяване и недопускане на 

наводнения. Комисията прие единодушно да се дадат подкрепителни становища по двете 

искания на Община Сухиндол след преработка на подробните количествено-стойностни сметки 

и отпадане от тях на дейностите с благоустройствени елементи в срок до един месец от датата 

на решението по настоящия Протокол.   

 

                  3. След обсъждане и гласуване на предложенията по исканията за аварийни ремонти 

на трите язовира от Община Стражица, Комисията реши да се дадат подкрепителни становища 

за финансиране на трите проекта, след даване на одобрителни становища по внесените проекти 

от БДДР–Плевен и Дирекция „Надзор на язовирни стени” към ДАМДТН, за което Областна 

администрация да изпрати писма до двете инстанции. Проектанта и изготвилите Комплексните 

доклади към проектите да пояснят целта и обхвата на „Надзиждане на язовирните стени” в 

Обяснителните записки и КСС към проектите, като внесат промените в Областна 

администрация в едномесечен срок.  

 

3. Комисията с гласуване реши единодушно да се приеме Доклада на 

междуведомствената комисия по Заповед № ОА04-3113/14.04.2016г. на Областен управител на 

Област Велико Търново. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


