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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 13.10.2016 г. 

 

 

 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

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

подкрепителни становища в комплект и по поредност на представянето им по общини, 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 и по общини. Комисията с гласуване реши единодушно да се дадат 

подкрепителни становища от Областен управител за финансиране на 3 броя искания от 

Община Сухиндол /за повторна подкрепа/ и на двете искания с преработени подробни 

количествено-стойностни сметки и отпадането от тях на дейности с благоустройствени 

елементи, съгласно Решения по Протокол СБ-5/09.06.2016 г. по т. 1.3. 

 

                  3. Комисията с гласуване прие единодушно да се дадат подкрепителни становища за 

финансиране и на трите искания на община Стражица при наличието на Протокол от експертен 

технически съвет на община Стражицас решения по целесъобразността на проектите. 

 

                4. Комисията с гласуване прие единодушно да се даде трето поредно подкрепително 

становище от Областен управител за финансиране искането от община Велико Търново за 

превантивни дейностипо реда на чл. 140 от Закона за водите и раздел I по глава Трета от 

ПОДМКВПМС – „ Почистване на речните леглас критични участъци по тях, характерииращи 

се с нарушена проводимост и повишен риск за разливи и наводнения, застрашаващи 

населението, както и стопански обекти, жилищни сгрди и инфраструктура“ и за четирите 

участъка. 

 

              5. Комисията с гласуване реши единодушно да се дадат подкрепителни становища от 

Областен управител за финансиране и на двете искания от Кмета на Община Полски Тръмбеш 

финансиране на двата проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


