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ПОСТОЯННА ОБЛАСТНА КОМИСИЯ  
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МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

 

Препис, извличение от Протокол от  

заседание проведено на 23.02.2021 г. 

        

 

 І. Искания за финансиране на обекти по чл. 10, ал. 5 от Правилника за 

организацията и дейността на МКВПМС 

 

РЕШЕНИЕ № СБ-1-1/23.02.2021 г. 

 

         Искания /15 броя/ за подновяване на 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. 

 

 обект „„Читалище „Надежда 1869” - исторически паметник на културата 

от национално значение в гр. В.Търново“, на стойност 431 141,99 лв., с включен 

ДДС; 

 обект „Народно читалище „Народна просвета -1874” в с. Ресен“, на 

стойност 87 734,04 лв., с включен ДДС; 

 обект „Църква „Св.Пророк Илия” с.Момин сбор“, на стойност 57 472,07 

лв., с включен ДДС; 

 обект „Църква „Св.Николай” гр. Велико Търново“, на стойност 2 752 905 

лв., с включен ДДС; 

 обект „Подпорна стена на ОУ „Хр. Смирненски” с. Самоводене“, на 

стойност 106 764.65 лв., с включен ДДС; 

 обект „ДГ „Пинокио” с. Самоводене“, на стойност 50 311,00 лв., с 

включен ДДС; 
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   обект “Възстановяване на общински път VTR 1036 /път І-5, Полски 

Тръмбеш – Велико Търново/ - граница общини (Горна Оряховица - Велико 

Търново) – археологически к-с „Никополис ад Иструм“ – Никюп /VTR 1013/, в 

участъка на територията на община Велико Търново“, за сумата от 865 852,95 лв., 

с включен ДДС; 

 обект „Църква „Св. Димитрий” с. Ветринци“, на стойност 1 356 080 лв., с 

включен ДДС; 

  обект “Два броя улици в гр. Дебелец „Никола Агънски“ и „Щастливеца“, 

на територията на община Велико Търново“, за сумата от 181 529,28 лв., с 

включен ДДС; 

 обект  “Общински път VTR 2001 /път ІІІ-3031/ (Русаля) - Дичин /VTR 

1012/, на територията  на  община  Велико  Търново“, за сумата от 775 859,05 лв., 

с включен ДДС; 

  обект „Възстановяване на 8 бр. улици в село Беляковец, на територията 

на община Велико Търново“, за сумата от 317 958,00 лв., с включен ДДС; 

 обект  “6 бр. улици в село Ресен, на територията на община Велико 

Търново“, за сумата от 471 153,37 лв., с включен ДДС; 

  обект  “7 бр. улици и отводнителни съоръжения в село Хотница, на 

територията на община Велико Търново“, за сумата от 178 925,62 лв., с включен 

ДДС; 

  Обект “Ул.“Петнадесета“ (отводнителен покрит канал и улична 

настилка), ул. “Единадесета“ (улична настилка) и ул.“Четиринадесета“ (улична 

настилка) в село Пчелище, на  територията  на  община  Велико  Търново“, за 

сумата от 290 299,37 лв., с включен ДДС; 

  обект „Пешеходен мост над река Белица за Килифаревски манастир 

“Рождество Богородично“, община Велико Търново“, за сумата от 898 782,00 лв., 

с включен ДДС; 

 

РЕШЕНИЕ № СБ-1-2/23.02.2021 г. 

 

         Искания /2 броя/ за подновяване на финансиране, внесени от кмета на 

община Лясковец  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. 

- обект „Аварийно – възстановителни работи на сградата на читалище „Развитие – 

1902“ – в УПИ І – за дом на културата, кв. 64, с. Мерданя, Община Лясковец, 

Област Велико Търново“, за сумата от 364 715.95 лв., с включен ДДС; 

 - обект „Аварийно – възстановителни, строителни и монтажни работи на 

водосток над дере в с. Добри Дял, ул. „Победа“ между о.т. 407-409-410, община 

Лясковец, област Велико Търново“, на стойност 123 259.23 лв., с включен ДДС. 

За този обект е поискано на основание чл. 44, ал. 2 от Правилника за 

организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и 

подпомагане към Министерския съвет да бъде извършена промяна на 

предназначението на отпуснатите и възстановени средства за други три обекта, 
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описани в писмото, на обща стойност 77 756.34 лв., както и да бъде осигурено 

дофинансиране в размер на 45 502.89 лв., с включен ДДС 

 

                                 

                                РЕШЕНИЕ № СБ-1-3/23.02.2021 г. 

 

Искания /2 броя/  за подновяване на 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. 

 

- обект „Аварийно – възстановителни работи на участъци от ул. „Шейново“, 

„Марица“, „Оборище“, „Гурко“ и „Дунав“, в гр. Горна Оряховица, община 

Горна Оряховица“, за сумата от 504 364.66 лв., с включен ДДС; 

   обект „Ремонтно възстановителни работи за покрив на читалище 

„Напредък – 1869“, гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица“, за сумата от 

994 150.29 лв., с включен ДДС; 

  

 

РЕШЕНИЕ № СБ-1-4/23.02.2021 г. 

 

         Исканията /3 броя/  за подновяване на 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 положителни становища за 

целесъобразността на исканията. 

 

 обект „Аварийно – възстановителни работи по язовирна стена и 

съоръженията към нея на яз. „Зеленчуков дол“, находящ се в землището на с. 

Нова Върбовка, община Стражица“, за сумата от 1 839 613.48 лв., с включен ДДС; 

- обект “Авариен ремонт на читалище с. Камен“, община Стражица“, за 

сумата от 118 934.62 лв., с включен ДДС; 

- обект „Авариен ремонт на уличната мрежа в с. Нова Върбовка, на община 

Стражица”, на стойност 212 754,42  лв., с включен ДДС. 

 

 

РЕШЕНИЕ № СБ-1-5/23.02.2021 г. 

 

         Исканията /2 броя/ за подновяване на финансиране, внесени от кмета на 

община Павликени 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 
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Търново да изготви и внесе в Междуведомствената комисия за възстановяване и 

подпомагане към Министерския съвет положителни становища за 

целесъобразността на исканията. 

 

 обект „Почистване на речното корито на река Елийска, село Долна 

Липница, община Павликени, област В.Търново”, на стойност 186 904,56 лв., с 

включен ДДС; 

 обект “Инженерно-геоложки и хидроложки проучвания и Технически 

проект за осушаване на североизточната част на с. Недан, Община Павликени“, за 

сумата от 674 499.99 лв., с включен ДДС; 

 

 

РЕШЕНИЕ № СБ-1-6/23.02.2021 г. 

 

         Исканията /3 броя/  за подновяване на финансиране, внесени от кмета на 

община Сухиндол 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. 

 

- обект „Ремонтно – възстановителни работи на читалище 

„Самосъзнание 1908“, с. Бяла Река, община Сухиндол“, за сумата от 195 272.11 

лв., с включен ДДС; 

- обект „Ремонтно – възстановителни работи на читалище „Пробуда 

1932“, с. Красно Градище, община Сухиндол, за сумата от 191 902.91 лв., с 

включен ДДС; 

- обект „Аварийно – възстановителни работи на читалище 

„Трезвеност“, гр. Сухиндол, община Сухиндол“, за сумата от 239 997.81 лв., с 

включен ДДС; 

 

 

                             РЕШЕНИЕ № СБ-1-7/23.02.2021 г. 

 

         Исканията /2 броя/  за подновяване на 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 положителни становища за 

целесъобразността на исканията. 

 

- обект „Изграждане на подпорна стена в кв. 206 по ПУП на гр. Свищов 

– втори етап“, община Свищов“, за сумата от 497 514.40 лв., с включен ДДС; 
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                - обект „Укрепване на скат в кв. 28, чрез изграждане на подпорни стени 

и възстановяване на пътното платно на част от ул. „Екзарх Антим І“ и ул. „Васил 

Левски“, община Свищов“, за сумата от 495 663.77 лв., с включен ДДС; 

 

     

             РЕШЕНИЕ № СБ-1-8/23.02.2021 г. 

 

         Исканията /4 броя/  за финансиране, внесени от Областен управител  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. 

 

 

- обект „Почистване на два  участъка от река Бебровска в землището на с. Беброво 

преди и след мост на път ІІ-53 Елена - Сливен” - І -ви приоритет“: 

 1-ви участък с дължина 437 м от участък преди мост на път до границата на 

урбанизираната територия; 

 2-ри участък с дължина 110 м, след мост свързващ селото с ул. „Девета” 

/Фарашка махала/ след границата на урбанизираната територия на стойност 

18 412,00 лв., с включен ДДС; 

            - обект „Почистване на участък от река Белица в землището на  гр. 

Килифарево, при Килифаревски манастир: десен бряг на река Белица към 

Килифаревски манастир с дължина 420 м“, на стойност 161 858,00 лв., с включен 

ДДС; 

 - обект „Почистване на участък от речното легло на р.Белица в района на 

мост над р.Белица на път  за кв.Чолаковци - ж.п. гара Дебелец, с географски 

координати с начало N 43˚ 02' 54, 56" E 25˚ 36' 26,10"  и край N 43˚ 02' 58,39" E 25˚ 

36' 23,75" в участък 250 м след моста” - І -ви приоритет“, на стойност 248 629,00 

лв., с включен ДДС. 

         - обект „Почистване на участък от река Янтра, в землището на  гр. 

Велико Търново, IV-ти участък – 200 м преди Владишки мост –каменния мост на 

път III-514 Г.Оряховица-Арбанаси-В.Търново (църква Св. 40 мъченици) до мост 

на път I-5 Русе-ВеликоТърново-Габрово при ул. Цар Иван Асен II по течението на 

реката, етап  I – Почистване на речното корито на р. Янтра в участък от км 0+000 

до км 0+278 и от км 0+555 до км 1+300 – I-ви приоритет“, на стойност от 682 

775,00 лв., с включен ДДС. 

 

II. Искания за финансиране на обекти по чл.12 от от Правилника за 

организацията и дейността на МКВПМС: 

 

 

РЕШЕНИЕ № СБ-1-9/23.02.2021 г. 

          

Искането /1 брой/ за финансиране, внесено от Областен управител  е 

целесъобразно. На основание чл. 2, ал. 7 от Правилника за организацията и 
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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. 

-обект „Участък от река Веселина в землището на с. Тодювци, в района на мост на 

път с. Тодювци - с. Багалевци с координати при моста N 42o52'07"  Е 25°49'56" – 

на стойност от 196 995.00 лв., с включен ДДС. 

 

РЕШЕНИЕ № СБ-1-10/23.02.2021 г. 

          

Искането /1 брой/ за финансиране, внесено от Областен управител  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. 

- обект „Участък от  река Еньовица, поречието на река Еньовица на 

територията на област Велико Търново, локализиран от границата с област 

Габрово до път II 55 Велико Търново - Гурково и вливане в р. Белица, географски 

координати на 20 м преди моста N 42о 58′ 26,19″ E 25о 37′ 13,2″ и при вливане в р. 

Белица край участък  N 42о 58′33,30″ E 25о 37′ 26,9″, на стойност 168 434.00 лв., с 

включен ДДС. 

 

РЕШЕНИЕ № СБ-1-11/23.02.2021 г. 

Искането /1 брой/ за финансиране, внесено от Областен управител  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 

-обект „Участък от река Янтра при мост свързващ с. Горски Долен Тръмбеш 

и с. Върбица, начало участък N 43о12′11″  Е25о49′21,74″ и край участък N 

43о12′10,81″  Е 25о49′32,51″, на стойност от 157 497.00 лв., с включен ДДС. 

 

IIІ. Разглеждане на искания за финансиране на обекти по чл.18 от от 

Правилника за организацията и дейността на МКВПМС: 

 

РЕШЕНИЕ № СБ-1-12/23.02.2021 г. 

          

Искането /1 брой/ за финансиране, внесено от кмета на община Сухиндол 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. 

- обект: “Аварийно укрепване на участък от общинската мрежа с. Коевци – с. 

Горско Косово, община Сухиндол“, за сумата от 1 951 628.20 лв., с включен ДДС. 
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РЕШЕНИЕ № СБ-1-13/23.02.2021 г. 

          

Искането /1 брой/ за финансиране, внесено от кмета на община Сухиндол 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. 

- обект: “Аварийно възстановяване проводимостта и почистване 

отводнителен канал в с. Красно Градище, община Сухиндол, област 

Велико Търново“, за сумата от 449 869.64 лв., с включен ДДС. 

 

 

РЕШЕНИЕ № СБ-1-14/23.02.2021 г. 

          

Искането /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. 

 обект: “Възстановяване и ремонт на сградата на църква „Рождество 

Пресветая Богородица“, в гр. Павликени, община Павликени“, за сумата от 

394 912.60 лв., с включен ДДС. 
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