
 

 

 

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 25.02.2020 г. 
 

 

 

РЕШЕНИЕ № СБ-1-1/25.02.2020 г. 

 

         Искания /4 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 положително становище за целесъобразността на исканията. 

 

 

РЕШЕНИЕ № СБ-1-2/25.02.2020 г. 

 

         Искане /1 брой/  за финансиране внесено от кмета на община Лясковец 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-1-3/25.02.2020 г. 

 

         Искания /2 броя/  за финансиране внесени от кмета на община Стражица 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 положително становище за целесъобразността на исканията. 

 

 

РЕШЕНИЕ № СБ-1-4/25.02.2020 г. 

 

         Искане /1 брой/  за финансиране внесено от кмета на община Павликени 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-1-5/25.02.2020 г. 

 

         Искания /3 броя/  за финансиране внесени от кмета на община Свищов 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 положително становище за целесъобразността на исканнията. 

 

 

РЕШЕНИЕ № СБ-1-6/25.02.2020 г. 

 

         Искане /1 брой/  за финансиране внесено от кмета на община Лясковец 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 неприсъствено заседание проведено на 24.03.2020 г. 

 
 

РЕШЕНИЕ № СБ-2-1/24.03.2020 г. 

 

         Искания /8 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 положително становище за целесъобразността на исканията. 

 

 

РЕШЕНИЕ № СБ-2-2/24.03.2020 г. 

 

         Искания /8 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 положително становище за целесъобразността на исканията. 

 

 

РЕШЕНИЕ № СБ-2-3/24.03.2020 г. 

 

         Искания /5 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 положително становище за целесъобразността на исканията. 

 

 

РЕШЕНИЕ № СБ-2-4/24.03.2020 г. 

 

         Искания /4 броя/  за финансиране, внесени от кмета на община Стражица 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 положително становище за целесъобразността на исканията. 

 



 

РЕШЕНИЕ № СБ-2-5/24.03.2020 г. 

 

         Искане /1 брой/  за финансиране, внесено от кмета на община Павликени 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 исканията. 

 

 

РЕШЕНИЕ № СБ-2-6/24.03.2020 г. 

 

         Искания /3 броя/  за финансиране, внесени от кмета на община Областен 

управител на област 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 положително становище за целесъобразността 

на исканията. 

 

 

РЕШЕНИЕ № СБ-2-7/24.03.2020 г. 

 

         Искане /1 брой/  за финансиране, внесени 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 исканията. 

 

 

РЕШЕНИЕ № СБ-2-8/24.03.2020 г. 

         Искания /2 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 положително становище за целесъобразността на исканията. 

 


