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Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О  

 

 

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 

 

 

П Р О Т О К О Л 

ОТ  НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ 

 № СБ –5/01.10.2021 г. 

   
         Във връзка с чл. 6а, ал.1, изречение първо, предложение последно от Закона за мерките 

и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание 

от 13 март 2020 г. и Решение на Министерски съвет № 426/26.05.2021г., с което е удължена 

извънредната епидемична обстановка,  Областен управител на Област Велико Търново, със 

свое писмо изх. №ОА04-8113/27.09.2021г. инициира провеждане на неприсъствено заседание на 

Постоянната 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.  

 Членовете на Постоянната областна комисия след запознаване с предварително 

предоставените им искания дадоха своите положителни становища по целесъобразността на 

същите.  В тази връзка всички искания за финансиране включени в предварителния дневен ред 

са приети единодушно. 

 

   ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕД: 

 

І. Разглеждане на искания за финансиране на обекти по чл.16 от от Правилника за 

организацията и дейността на МКВПМС: 

  

1 Искане на кмета на Община Горна Оряховица за финансиране по реда на раздел ІI, чл.16, т.3 

от ПОДМКВПМС е за обект: „ Разплащане на непредвидени разходи за неотложно 

възстановителни работи за разчистване нанесена кал, камъни и паднали дървета и 

възстановяване на съществуващата настилка на улици на територията на гр. Горна 

Оряховица, гр. Долна Оряховица, с. Правда и с. Писарево община Горна Оряховица, област 

Велико Търново  на стойност 792 162,43 лв. с ДДС. 

          Падналите проливните дъждове на 26.06.2021 год. и създалата се екстремна обстановка е 

предпоставка за обявеното частично бедствено положение в градовете Горна Оряховица и 

Долна Оряховица, както и в селата Правда и Янтра. Вследствие на обилните валежи и големите 

повърхностни води по 2 броя улици в гр. Горна Оряховица, 4 броя в гр. Долна Оряховица, 6 

броя в с. Правда и 11 броя в с. Писарево са нанесени големи количества земна маса и камъни, 
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което е довело до частично разрушаване на пътната настилка. Силният вятър съпровождащ 

валежите е допринесъл за  падане на клони и дървета по същите улици и  ограничаване на 

достъпа до прилежащите имоти. Кмета на община Горна Оряховица с 4 броя актове възлага 

възстановяването на пострадалите обекти. 

 Представената преписка съдържа: копия от заповеди за обявяване на частично бедствено 

положение  - 2 бр.; копия от актове за възлагане на неотложни възстановителни работи – 4 броя; 

приемателни протоколи и копия от фактури за извършените ремонтни работи; снимков 

материал и приложение №1 към чл.20, ал.1 от Правилника на МСВПМС за четирите населени 

места.  

 Копията на разходно оправдателните документи  и протоколи в приложение №4 трябва 

да са с дата не по-късно от 30 дни след края на действието, съответно след отмяна на 

бедственото положение / фактурите са с дата 30.08.2021 год./. 

 Със писмо вх. №      от срана на община Горна Оряховица към Искане с изх. № РД 0400-

214/ 30.08.2021 г. са изпратени допълнително Заповед № 1989/28.06.2021 г. и Заповед 

№2000/29.06.2021г. на кмета на община Горна Оряховица за отмяна на частичното бедствено 

положение на територията на Община Горна Оряховица – гр. Горна Оряховица, гр. Долна 

Оряховица, с. Правда и с. Писарево. При повторен оглед на преписката е констатирано , че е 

налично и приложение №4 към чл. 46, ал.1 от Правелника. Във връзка с изложеното се 

установява, че към датата на провеждане на неприсъственото заседание в преписката са налични 

всички изискуеми документи. 

 Съгласно изложените по-горе констатации и предвид изразените писмени становища от 

членовете на  Постоянната областна комисия се взе следното решение: 

 

 

РЕШЕНИЕ № СБ-5-1/01.10.2021 г. 

 

         Искане /1 брой/  за финансиране, внесено 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 искането. 

 

 ІI. Разглеждане на искания за финансиране на обекти по чл.18 от Правилника за 

организацията и дейността на МКВПМС: 

 

2. Искане на кмета на Община Велико Търново за финансиране по реда на раздел ІII, чл.18 от 

ПОДМКВПМС е за обекти: „ Улица в село Кисьовци, улица село Кисьовци- за махала 

„Паликари“ и общински път GAB 2270 /път ІІІ-609/ Трявна-Фърсевци- граница общини 

(Трявна-Велико Търново) – Вонеща вода /път ІІІ-552/, на територията на кметство 

Вонеща вода, община Велико Търново “  на стойност 45 000 лв. с ДДС. 

         Вследствие на проливните дъждове в периода от 17.06. до 26.06.2021 год. на територията 

на кметство Вонеща вода силно са деформирани уличните и пътни настилки, като е 

компрометирана пътната конструкция – асфалтова настилка на улица в с. Кисьовци, 

трошенокаменната настилка на улицата за махала „Паликари“ и асфалтовата настилка на 

общински път GAB 2270 в участъка от с. Долни Дамяновци до село Вонеща вода. Влошена е 

пътната безопасност и при следващо влошаване на  метеорологична обстановка ще се разширят 

нанесените щети, или цялостно ще се разрушат настилките, което ще доведе до аварийна 

ситуация. Единствената целесъобразна и ефективна алтернатива е трайното възстановяване на 

улиците. 

 Представената преписка съдържа: Декларации от кмета за липса на друго финансиране 

на обектите; приложения №2 и №3 за трите обекта, скици на участъците, приложение №1 от 

правилника на МКВПМС и КСС.  

Съгласно изложените по-горе констатации и предвид изразените писмени становища от 

членовете на  Постоянната областна комисия се взе следното решение: 
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РЕШЕНИЕ № СБ-5-2/01.10.2021 г. 

 

         Искане /1 брой/  за финансиране, внесено от кмета на община Велико Търново 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. 

 

3. Искане на кмета на Община Велико Търново за финансиране по реда на раздел ІII, чл.18 от 

ПОДМКВПМС е за обект: „Общински път VTR 3017 /път ІІ-55, Килифарево-Гурково-

Радковци/ в село Радковци (с нанесени щети на мостовото съоръжение), община Велико 

Търново “  на стойност 16 010 лв. с ДДС. 

Вследствие на проливните дъждове в периода от 17.06. до 26.06.2021 год. силно е 

компрометирано техническото, конструктивно и експлоатационно състояние на общински път и 

мостовото съоръжение – деформирана пътна настилка, частично свлечена скална маса под 

мостовото съоръжение и частично разрушени основи на същото. Единствената целесъобразна и 

ефективна алтернатива е трайното възстановяване на общински път VTR 3017 и мостовото 

съоръжение в с. Радковци.   

 Представената преписка съдържа: Декларации от кмета за липса на друго финансиране 

на обекта; приложения №2 и №3 към чл.21 и чл.22 от Правилника на МКВП, скица (снимка от 

google) на района, снимков материал и КСС.  

 Съгласно изложените по-горе констатации и предвид изразените писмени становища от 

членовете на  Постоянната областна комисия се взе следното решение: 

 

РЕШЕНИЕ № СБ-5-3/01.10.2021 г. 

 

         Искане /1 брой/  за финансиране, внесено от кмета на община Велико Търново 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. 

 

4. Искане на кмета на Община Лясковец за финансиране по реда на раздел ІII, чл.18 от 

ПОДМКВПМС е за обект: „Аварийно-възстановителни работи по част от ул. „Пирин“, ул. 

„Родопи“, част от ул. „П. К. Яворов“,  част от ул. „Васил Левски“, част от ул. „Лозарска“ , 

част от ул. „Теменуга“ в село Джулюница, община Лясковец на стойност 109 286,42 лв. с 

ДДС. 

Вследствие на проливния дъжд паднал на 26.06.2021 год. са нанесени сериозни  щети на 

улиците в село Джулюница. Цялостно са увредени горния износващ пласт с отнасяне на каменна 

фракция и битумна емулсия, локални нарушения на профила на уличните платна, струпване на 

наноси от земни маси и фракция на отделни места по трасетата, при което някои участъци са 

останали непроходими. Единствената целесъобразна и ефективна алтернатива е трайното 

възстановяване на улиците. 

 Представената преписка съдържа: приложение №1 – информация за бедствие, декларация 

от кмета за липса на други източници на финансиране, заповед за назначаване на комисия за 

установяване на щетите; констативен протокол; скици на обектите-7 бр.; становище от арх. 

Костадин Чотов, че не се изисква разрешение за строеж и КСС. 

Съгласно изложените по-горе констатации и предвид изразените писмени становища от 

членовете на  Постоянната областна комисия се взе следното решение: 
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РЕШЕНИЕ № СБ-5-4/01.10.2021 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. 

 

5. Искане на кмета на Община Лясковец за финансиране по реда на раздел ІII, чл.18 от 

ПОДМКВПМС е за обект:„Аварийно-възстановителни работи по част от ул. „Баба Тонка“ 

село Добри дял между О.Т. 178-177-196-190-195-194-202 по ПУП на с. Добри дял, община 

Лясковец, област Велико Търново и общински път VTR 2128, в участъка от строителна 

граница на с. Добри дял до землищна граница с община Златарица (имоти с 

идентификатори 21453.56.102, 21453.59.103 и 21453.230.414) на стойност 76 659,12 лв. с 

ДДС. 

          Вследствие на проливния дъжд паднал на 26.06.2021 год. са нанесени сериозни  щети на 

улица „Баба Тонка“ в с. Добри дял и на общински път VTR 2128. Цялостно са увредени горния 

износващ пласт с отнасяне на каменна фракция и битумна емулсия, локални нарушения на 

профила на уличните платна, струпване на наноси от земни маси и фракция на отделни места по 

трасетата, при което улица „Баба Тонка“ е останала непроходима. Единствената целесъобразна и 

ефективна алтернатива е трайното възстановяване на улиците. 

 Представената преписка съдържа: приложение №1 – информация за бедствие, декларация 

от кмета за липса на други източници на финансиране, заповед за назначаване на комисия за 

установяване на щетите; констативен протокол; скица на улица „Баба Тонка“; скици на 

поземлени имоти – 3 бр. и удостоверения за характеристиките на поземлените имоти – 3 бр.; 

становище от арх. Костадин Чотов, че не се изисква разрешение за строеж и КСС.  

Съгласно изложените по-горе констатации и предвид изразените писмени становища от 

членовете на  Постоянната областна комисия се взе следното решение: 

 

РЕШЕНИЕ № СБ-5-5/01.10.2021 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. 

 

 

                                                               


