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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 –6/13.12.2021 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. №ОА04-10621/07.12.2021г. 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 свойте 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.18 от от Правилника за 

организацията и дейността на МКВПМС: 

  

 

 1. Искане на кмета на Община Сухиндол  за финансиране по реда на раздел ІII, чл.18 от 

ПОДМКВПМС е за обект: „ Аварийно почистване и възстановяване на проводимостта на 

отводнителен канал / дере / от натлак, храстовидна и дървесна растителност в 

урбанизираната територия на с. Бяла река, общ. Сухиндол, област Велико Търново“ на 

стойност 554081,17 лв. с ДДС. 

В следствие на падналия обилен и продължителен дъжд на 12.10.2021 г. се затлачва дере в с. 

Бяла река, отвеждащо повърхностните води от няколко населени места, което е неспособно да 

поеме водните количества, Дерето на река Бяла река минава през регулацията на селото. 
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Речното дъно е затлачено, като дебелината на наносите е от порядъка от 0,4 метра  до 0,7 

метра.В централната част на речното корито има образувани наносни валове, острови, коси и 

други, които при високи води допълнително затрудняват проводимостта. Допълнителното 

повдигане на водните нива при високи води създават релна опастност от ерозионни процеси на 

двата бряга, както и от опастност от наводнение с нанасяне на огромни щети.  

Преставената преписка съдържа : Декларация от кмета за липса на друго финансиране на 

обекта, техническа експертиза, приложение 1 към чл. 20 от Правилника, приложения № 2 и № 3 

към чл. 21 от Правилника, технически проект, скица на участъка от дерето и снимков материал.   

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

членовете на  Постоянната областна комисия се взе следното решение: 

 

 

РЕШЕНИЕ № СБ-6-1/13.12.2021 г. 

 

         Искане /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. 

 

 

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

ПОДМКВПМС е за обект: „ Аварийно – възстановителни работи по почистване, 

отводняване и възстановяване стабилитета на ската на път VTR 2206 от км. 8+308 до 

км.8+ 010, , общ. Сухиндол, област Велико Търново“ на стойност 1319616,99 лв. с ДДС. 

 В резултат на падналите обилни валежи от началото на м. октомври2021 г. и 

покачването на нивото на подпочвените води в участъка на ската на пътя се активизират 

срутищни процеси,  които довеждат до свличане на земни маси върху отводнителната канавка и 

пътя. Наличните срутищни процеси са локални и има опастност при последващи обилни 

валежи, процеса да се задълбочи и да доведе до пълно компрометиране на обследвания участък, 

както и нанасяне на още по-големи материални  и имуществени щети и нарушаване 

устойчивостта на откоса. 

 Преставената преписка съдържа : Декларация от кмета за липса на друго финансиране на 

обекта, техническа експертиза, приложение 1 към чл. 20 от Правилника, приложения № 2 и № 3 

към чл. 21 от Правилника, КСС, скица на участъка, конструктивно становище и общ бюджет на 

разходите за обекта..   

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

членовете на  Постоянната областна комисия се взе следното решение: 

 

 

РЕШЕНИЕ № СБ-6-2/13.12.2021 г. 

 

 

         Искане /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. 

  

 

 

 

 


