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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 – 1/31.03.2022 г. 

   

        Във връзка с чл. 6а, ал.1, предложение последно от Закона за изменение и 

допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното 

положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и за 

преодоляване на последиците (обн., ДВ, бр. 28 от 2020 г.; изм., бр. 34, 38, 44, 55, 

60, 64, 71 и 92 от 2020 г.), Областен управител на Област Велико Търново със свое 

писмо изх. № ОА04-2619/25.03.2022г. 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 подновяване на 

финансиране, както и подадените искания за финансиране включени в 

предварителния дневен ред са приети единодушно. 

 

 

   ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

организацията и дейността на МКВПМС 
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1. Искания на кмета на община Велико Търново за подновяване на 

финансиране по реда на чл. 10, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността 

на МКВПМС - 15 /петнадесет/ обекта, както следва: 

1. обект „Читалище „Надежда 1869” - исторически паметник на 

културата от национално значение в гр. В.Търново“, на стойност 

431 141,06 лв., с включен ДДС; вх. №ОА04-1793/08.03.2022 г. 

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

стойност 87 734,04 лв., с включен ДДС; вх. №ОА04-1839/09.03.2022 г. 

3. обект „Църква „Св.Пророк Илия” с.Момин сбор“, на стойност 

57 472,07 лв., с включен ДДС; вх. №ОА04-1794/08.03.2022 г. 

4. обект „Църква „Св.Николай” гр. Велико Търново“, на стойност 

3571714,47 лв., с включен ДДС; вх. №ОА04-1789/08.03.2022 г. 

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

стойност 106 764.65 лв., с включен ДДС; вх. №ОА04-1791/08.03.2022 г. 

6. обект „3 броя улици в с. Присово на територията на община В. 

Търново”, на стойност 168923,06 лв., с включен ДДС; вх. №ОА04-

1988/08.03.2022 г. 

 7. 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; вх. №ОА04-1788/08.03.2022 г. 

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

лв., с включен ДДС; вх. №ОА04-1790/08.03.2022 г. 

9. 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; вх. №ОА04-1786/08.03.2022 г. 

10. 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; вх. №ОА04-1795/08.03.2022 г. 

11.  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; вх. №ОА04-1796/08.03.2022 г. 

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

Търново“, за сумата от 471 153,37 лв., с включен ДДС; вх. №ОА04-

1785/08.03.2022 г. 
13.  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; вх. №ОА04-1797/08.03.2022 г. 

14.  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 387157,93 лв., с включен ДДС; вх. №ОА04-

1787/08.03.2022 г. 

15.  обект „Пешеходен мост над река Белица за Килифаревски манастир 

“Рождество Богородично“, община Велико Търново“, за сумата от 

1188206,26лв. с ДДС. вх. №ОА04-1792/08.03.2022 г. 
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     2. Искания на кмета на община Лясковец за подновяване на 

финансиране по реда на чл.10, ал. 5  от Правилника за организацията и дейността 

на МКВПМС - 2 (два) обекта, както следва: 

   -  „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.  

- „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. 

           3. Искания на кмета на община Полски Тръмбеш за подновяване на 

финансиране по реда на чл.10, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността 

на МКВПМС - 1 (един) обект, както следва: 

    „Аварийно възстановяване на отводнителен канал в с. Куцина, 

община  Полски Тръмбеш“ на стойност 260684,76 лв. с ДДС  

          

  4. Искания на кмета на община Стражица за подновяване на финансиране по 

реда на чл.10, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на МКВПМС - 3 

(три) обекта, както следва: 

 „Аварийно-възстановителни работи по язовирната стена и 

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

Нова Върбовка, община Стражица на стойност 1 680 130,26  лв с ДДС. 

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

сумата от 117 973,08  лв  с включен ДДС; 

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

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

 

       5. Искания на кмета на община Сухиндол за подновяване на финансиране 

по реда на чл.10, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на МКВПМС - 

2 (два) обекта, както следва: 

-   „  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.  

- :„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. 

 6. Искания на кмета на община Свищов за подновяване на финансиране 

по реда на чл.10, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на МКВПМС - 

2 (два) обекта, както следва: 
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-  „ Изграждане на подпорна стена в УПИ VІ, кв.206 по ПУП на 

гр.Свищов - втори етап”   на стойност 997450,32 лв с  включен ДДС. 

             - „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 1035420,87 лв., с включен 

ДДС; 

 

   

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

организацията и дейността на МКВПМС: 

 

1. Искане на Областен управител – Велико Търново, изх. № ОА04-

2004/11.03.2022г., за финансиране на 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 247781 лв., 

с включен ДДС; 

2.  Искане на Областен управител – Велико Търново,  изх. № ОА04-

2000/11.03.2022г. за финансиране на обект: „Включен Участък от река 

Янтра, в землището на с. Първомайци при мост на път II-53 Поликраище – 

Елена, начало участък N 43о08′44,89″ E 25о39′56,26″ и край участък N 

43о08′38,9″ E 25о40′12,67″ – I-ви приоритет.  на стойност от 55131лв. без 

ДДС или 66157 лв. с включен ДДС; 

3. Искане на Областен управител – Велико Търново, с  изх. № ОА04-

2001/11.03.2022г. за финансиране на обект: „Участък от р. Янтра при мост 

свързващ с. Горски долен Тръмбеш и с. Върбица, начало участък N 

43о12′11,00″ Е 25о49′21,74″ и край участък N 43о12′10,81″ Е 25о49′32,51″ – II-ри 

приоритет на стойност от 63889лв. без ДДС или 76667лв. с включен ДДС; 

4.  Искане на Областен управител – Велико Търново с  изх. № ОА04-

2001/11.03.2022г. за финансиране на обект: „Участък от р. Янтра, 200 м 

преди стоманобетонен мост на улица „Сан Стефано“ (за 

„Карателектроникс“ АД) и 570 м след него по течението на р. Янтра с обща 

дължина 770 м с координати на начало участък N 43о03′45,3″ Е 25о33′38,0″ и 

край участък N 43о03′34,1″ Е 25о35′55,3″ – I-ви приоритет на стойност от 

178056 лв. без ДДС или 213667 лв. с включен ДДС. 

 5. Искане на Областен управител – Велико Търново с  изх. № ОА04-

2003/11.03.2022г. за финансиране на обект: „Участъка от река Росица в 

землището на с. Росица започващ на около 200 м преди стоманобетонен 

мост с координати на начало участък N 43о11′26,71″ E 25о15′29,19″ и край 

участък N 43о11′30,50″ E 25о15′43,01″ – I-ви приоритет“, на стойност от 

130802лв. без ДДС или 156962 лв. с включен ДДС; 
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РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ИСКАНИЯ 

 

         І. Разглеждане на искания за подновяване финансиране на обекти по 

чл. 10, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на МКВПМС 

 

1. Разглеждане на внесени искания за подновяване на финансиране:  от 

кмета на Община Велико Търново, за 15 /петнадесет/ обекта, както следва:  

 

1. обект „Читалище „Надежда 1869” - исторически паметник на 

културата от национално значение в гр. В.Търново“, на стойност 

431 141,06 лв., с включен ДДС; вх. №ОА04-1793/08.03.2022 г. 

Искането е разгледано за първи път на заседание на комисията СБ-

4/24.07.2019г., а за втори път на СБ – 2/24.03.2020г., като са издадени 

подкрепителни становища за финансиране до МКВПМС, но обекта не е получил 

финансиране.  

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

стойност 87 734,04 лв., с включен ДДС; вх. №ОА04-1839/09.03.2022 г. 

Искането е разгледано за първи път на заседание на комисията СБ-

4/24.07.2019г., а за втори път на СБ – 2/24.03.2020г., като са издадени 

подкрепителни становища за финансиране до МКВПМС, но обекта не е получил 

финансиране. 

3. обект „Църква „Св.Пророк Илия” с.Момин сбор“, на стойност 

57 472,07 лв., с включен ДДС; вх. №ОА04-1794/08.03.2022 г. 

Искането е разгледано за първи път на заседание на комисията СБ-

4/24.07.2019г., а за втори път на СБ – 2/24.03.2020г., като са издадени 

подкрепителни становища за финансиране до МКВПМС, но обекта не е получил 

финансиране. 

4. обект „Църква „Св.Николай” гр. Велико Търново“, на стойност 

3571714,47 лв., с включен ДДС; вх. №ОА04-1789/08.03.2022 г. 

Искането е разгледано за първи път на заседание на комисията СБ-

4/24.07.2019г., а за втори път на СБ – 2/24.03.2020г., като са издадени 

подкрепителни становища за финансиране до МКВПМС, но обекта не е получил 

финансиране. 

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

стойност 106 764.65 лв., с включен ДДС; вх. №ОА04-1791/08.03.2022 г. 

Искането е разгледано за първи път на заседание на комисията СБ-

4/24.07.2019г., а за втори път на СБ – 2/24.03.2020г., като са издадени 

подкрепителни становища за финансиране до МКВПМС, но обекта не е получил 

финансиране. 

6. обект „„3 броя улици в с. Присовона територията на община В. 

Търново”, на стойност 168923,06 лв., с включен ДДС; вх. №ОА04-

1988/08.03.2022 г. 

  Искането е разгледано за първи път на заседание на комисията СБ-

4/24.07.2015г., а за втори път на СБ – 2/24.03.2017г., като са издадени 

подкрепителни становища за финансиране до МКВПМС, но обекта не е получил 

финансиране. 
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7.   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; вх. №ОА04-

1788/08.03.2022 г. 

 Искането е разгледано на заседанията на комисията СБ-3/2018год., СБ-

1/28.01.2019г. и СБ-2/23.03.2020г., като са издадени подкрепителни становища за 

финансиране до МКВПМС, но обекта не е получил финансиране. 

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

лв., с включен ДДС; вх. №ОА04-1790/08.03.2022 г. 

Искането е разгледано за първи път на заседание на комисията СБ-

4/24.07.2019г., а за втори път на СБ – 2/24.03.2020г., като са издадени 

подкрепителни становища за финансиране до МКВПМС, но обекта не е получил 

финансиране. 

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

„Щастливеца“, на територията на община Велико 

Търново“,засумата от 181 529,28 лв., с включен ДДС; ; вх. №ОА04-

1786/08.03.2022 г. 

 Искането е разгледано на заседание на комисията СБ-1/25.02.2020г., като е 

издадено подкрепително становище за финансиране до МКВПМС, но обекта не е 

получил финансиране. 

10. 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; вх. №ОА04-1795/08.03.2022 г. 

 Искането е разгледано на заседание на комисията СБ-4/24.07.2019г., а за 

втори път СБ-2/24.03.2020г., като е издадено подкрепително становище за 

финансиране до МКВПМС, но обекта не е получил финансиране. 

11.  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; вх. №ОА04-1796/08.03.2022 г. 

 Искането е разгледано на заседание на комисията СБ-4/24.07.2019г., а за 

втори път СБ-2/24.03.2020г., като е издадено подкрепително становище за 

финансиране до МКВПМС, но обекта не е получил финансиране. 

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

Търново“, за сумата от 471 153,37 лв., с включен ДДС;  вх. №ОА04-

1785/08.03.2022 г. 

 Искането е разгледано на заседание на комисията СБ-4/24.07.2019г., а за 

втори път СБ-2/24.03.2020г., като е издадено подкрепително становище за 

финансиране до МКВПМС, но обекта не е получил финансиране. 

13.  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; вх. №ОА04-1797/08.03.2022 г. 

 Искането е разгледано на заседание на комисията СБ-4/24.07.2019г., а за 

втори път СБ-2/24.03.2020г., като е издадено подкрепително становище за 

финансиране до МКВПМС, но обекта не е получил финансиране. 
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14.  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; вх. №ОА04-1787/08.03.2022 г. 

 Искането е разгледано на заседание на комисията СБ-3/06.07.2020г.,  като е 

издадено подкрепително становище за финансиране до МКВПМС, но обекта не е 

получил финансиране. 

15.  обект „Пешеходен мост над река Белица за Килифаревски манастир 

“Рождество Богородично“, община Велико Търново“, за сумата от 

1188206,26 лв., с включен ДДС; вх. №ОА04-1792/08.03.2022 г. 

Искането е разгледано на заседание на комисията СБ-1/25.02.2020г.,  като е 

издадено подкрепително становище за финансиране до МКВПМС, но обекта не е 

получил финансиране. 

 

Съгласно изложените по-горе констатации и предвид изразените становища 

от членовете на  Постоянната областна комисия се взе следното решение: 

 

 

РЕШЕНИЕ № СБ-1-1/31.03.2022 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. 

 

1. обект „„Читалище „Надежда 1869” - исторически паметник на 

културата от национално значение в гр. В.Търново“, на стойност 

431 141,06 лв., с включен ДДС; 

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

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

3. обект „Църква „Св.Пророк Илия” с.Момин сбор“, на стойност 

57 472,07 лв., с включен ДДС; 

4. обект „Църква „Св.Николай” гр. Велико Търново“, на стойност 

3571714,47 лв., с включен ДДС; 

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

на стойност 106 764.65 лв., с включен ДДС; 

6. обект „3 броя улици в с. Присовона територията на община В. 

Търново”, на стойност 168923,06 лв., с включен ДДС; 

7.   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; 
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8. обект „Църква „Св. Димитрий” с. Ветринци“, на стойност 1 356 080 

лв., с включен ДДС; 

9.  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; 

10. 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; 

11.  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; 

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

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

13.  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; 

14.  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; 

15.  обект „Пешеходен мост над река Белица за Килифаревски манастир 

“Рождество Богородично“, община Велико Търново“, за сумата от 1188206,26 

лв., с включен ДДС; 

 

 

РЕШЕНИЕ № СБ-1-2/31.03.2022 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 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.  

- 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. 
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        РЕШЕНИЕ № СБ-1-3/31.03.2022 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 1 680 130,26  лв., с включен 

ДДС; 

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

за сумата от 117 973,08  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-1-4/31.03.2022 г. 

 

         Исканията /2 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  „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.  

- 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. 

 

 

                             РЕШЕНИЕ № СБ-1-5/31.03.2022 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 
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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 УПИ VІ, кв.206 по ПУП на 

гр.Свищов - втори етап”   на стойност 997450,32 лв с  включен ДДС. 

   - 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 1035420,87 лв., с включен 

ДДС; 
 

                             РЕШЕНИЕ № СБ-1-6/31.03.2022 г. 

 

         Искане /1 броя/  за подновяване на финансиране, внесено от кмета на 

община Полски Тръмбеш 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 на отводнителен канал в с. 

Куцина, община  Полски Тръмбеш“ на стойност 260684,76 лв. с ДДС

  

         

            

II. Разглеждане на искания за финансиране на обекти по чл.12 от от 

Правилника за организацията и дейността на МКВПМС: 

 

1. Искане на Областен управител – Велико Търново, изх. № ОА04-

2004/11.03.2022г., за финансиране на 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 247781 лв., с 

включен ДДС. 

 Участъкът е I-ти приоритет, включен в изготвена Програма за планово 

почистване на речни участъци извън урбанизираните територии на област Велико 

Търново, която обхваща периода 2022 г.-2024 г. и е с намалена проводимост на 

водното течение поради наносни острови и израснала дребноразмерна дървесна 

растителност, както и единични дървета израснали в леглото на реката и/или сухи, 

изсъхнали с опасност да паднат. Необходимите дейности за възстановяване на 

проводимостта на водното течение са почистване на  наносите при втока на моста, 

при оттока на моста и в леглото на реката с/у течението, почистване на 

дребноразмерна дървесна растителност и премахване на единични едроразмерни 

дървета 

 Представената преписка съдържа количествено стойностна сметка и 

декларация на Областен управител за липса на други източница на финасиране. 
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Съгласно изложените по-горе констатации и предвид изразените писмени 

становища от членовете на  Постоянната областна комисия се взе следното 

решение: 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № СБ-1-7/31.03.2022 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. 

 

2. -  Искане на Областен управител –,  изх. № ОА04-2000/11.03.2022г. за 

финансиране на обект: „Включен Участък от река Янтра, в землището на с. 

Първомайци при мост на път II-53 Поликраище – Елена, начало участък N 

43о08′44,89″ E 25о39′56,26″ и край участък N 43о08′38,9″ E 25о40′12,67″ – I-ви 

приоритет.  на стойност от 55131лв. без ДДС или 66157 лв. с включен ДДС; 

 

 Участъкът е I-ри приоритет, включен е в изготвена Програма за планово 

почистване на речни участъци извън урбанизираните територии на област Велико 

Търново, която обхваща периода 2022 г.-2024 г. и и се намира на около 50 м след 

моста до вливането в р. Белица речното течение е много стеснено – свлечени са 

земни маси от бреговете. Има много начупени и довлечени дървета в речното 

легло. Дължината на участъка в който следва да се извършат дейности по 

почистване с цел увеличаване на проводимостта . Необходимите дейности за 

изпълнение са почистване на всички свлечени земни маси и наноси, почистване 

на речното легло от храсти и дребноразмерна дървесна растителност, изсичане, 

изкореняване и премахване на сухи, паднали или израснали във водното течение 

дървета. 

Представената преписка съдържа количествено стойностна сметка и 

декларация на Областен управител за липса на други източница на финасиране. 

 

Съгласно изложените по-горе констатации и предвид изразените писмени 

становища от членовете на  Постоянната областна комисия се взе следното 

решение: 

 

РЕШЕНИЕ № СБ-1-8/31.03.2022 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. 
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3. Искане на Областен управител – Велико Търново, изх. № ОА04-

2001/11.03.2021г., за финансиране на 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 76667лв. , с включен ДДС. 

Участъкът е с дължина около 250 м., с II-ри приоритет и е включен в 

изготвена Програма за планово почистване на речни участъци извън 

урбанизираните територии на област Велико Търново, която обхваща периода 

2022 г.-2024 г..  

След вливането на р. Лефеджа в р. Янтра, преди моста свързващ селата 

Горски Долен Тръмбеш и Върбица има образуван голям наносен остров с 

израснала по него храстовидна и дребна дървесна растителност. Следствие на 

този наносен остров е постоянната и продължаваща ерозия на левия бряг. След 

моста има голям нанос от речна баластра и чакъл. Необходимите дейности за  

възстановяване на  нормалния профил на речното легло и проводимостта на 

водното течение са почистване на наносния остров преди моста,  както и 

почистване на храстовидната и дребна дървесна растителност, израснала върху 

него, почистване на наносите от речна баластра и чакъл след моста.  

Участъкът попада в границите на защитена зона BG0000610 „Река Янтра“ за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Дейностите 

подлежат на съгласуване по процедура за оценка на съвместимостта с предмета и 

целите на защитените зони от мрежата „Натура 2000“. 

Представената преписка съдържа количествено стойностна сметка и 

декларация на Областен управител за липса на други източница на финасиране. 

 

Съгласно изложените по-горе констатации и предвид изразените писмени 

становища от членовете на  Постоянната областна комисия се взе следното 

решение: 

 

РЕШЕНИЕ № СБ-1-9/31.03.2022 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. 

 

 

4. Искане на Областен управител – Велико Търново изх. № ОА04-

2002/11.03.2022г. за финансиране на обект: „Участък от р. Янтра, 200 м 

преди стоманобетонен мост на улица „Сан Стефано“ (за 

„Карателектроникс“ АД) и 570 м след него по течението на р. Янтра с обща 

дължина 770 м с координати на начало участък N 43о03′45,3″ Е 25о33′38,0″ и 
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край участък N 43о03′34,1″ Е 25о35′55,3″ – I-ви приоритет на стойност от 

178056 лв. без ДДС или 213667 лв. с включен ДДС. 

В първия планов период – 2022 г. е включен „Участък от р. Янтра, 200 м 

преди стоманобетонен мост на улица „Сан Стефано“ (за „Карателектроникс“ АД) 

и 570 м след него по течението на р. Янтра с обща дължина 770 м с координати на 

начало участък N 43о03′45,3″ Е 25о33′38,0″ и край участък N 43о03′34,1″ Е 

25о35′55,3″ – I-ви приоритет. 

Участъкът попада в район със значителен потенциален риск от наводнения 

(РЗПРН). 

Участъкът попада в границите на защитена зона BG0000610 „Река Янтра" за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, като 

дейностите подлежат на съгласуване по процедура за оценка на съвместимостта с 

предмета и целите на защитените зони от мрежата „Натура 2000“. Дейностите 

подлежат на разрешителен режим по чл. 46, ал. 1от ЗВ. 

 Десният бряг преди и след моста е коригиран чрез изградена ниска 

бетонова стена. В коритото на реката край десния коригиран бряг преди моста 

има наносен остров, който е обрасъл с храстовидна и дървесна растителност.  

Около основите на мостовото съоръжение, както и след него, също има наличие 

на наносни отложения (баластра). В край участък има натрупани наноси от по 

едрозърнеста фракция. На така описаните острови има единични дървета, които 

поради необходимостта от почистване, следва да бъдат премахнати.  

 Има наличие на стари бетонови основи, в участъка около моста, които 

допълнително възпрепятстват проводимостта на реката и следва да бъдат премах 

 

             РЕШЕНИЕ № СБ-1-10/31.03.2022 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. 

 

 

5. Искане на Областен управител – Велико Търново,изх. № ОА04-

2003/11.03.2022г. за финансиране на обект: „Участъка от река Росица в 

землището на с. Росица започващ на около 200 м преди стоманобетонен 

мост с координати на начало участък N 43о11′26,71″ E 25о15′29,19″ и край 

участък N 43о11′30,50″ E 25о15′43,01″ – I-ви приоритет“, на стойност от 

130802лв. без ДДС или 156962 лв. с включен ДДС; 

В първия планов период – 2022 г. е включен „Участъка от река Росица в 

землището на с. Росица започващ на около 200 м преди стоманобетонен мост с 

координати на начало участък N 43о11′26,71″ E 25о15′29,19″ и край участък N 

43о11′30,50″ E 25о15′43,01″ – I-ви приоритет“ 

Определеният участък не попада в район със значителен потенциален риск 

от наводнения (РЗПРН). 
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Участъкът попада в защитена зона BG0000609 „Река Росица“ по 

директивата за  местообитанията от мрежата „Натура 2000“, поради което 

дейностите подлежат на разрешителен режим по чл. 46, ал. 1 от Закона за водите. 

В речното легло преди моста има наносен остров, който опира в самите му 

основи и стеснява течението на реката предимно в десен бряг. След моста има два 

наносни острова в ляв и десен бряг, които значително стесняват течението на 

реката. Островите са образувани основно от наносни отложения (баластра) и тиня, 

като са обрасли предимно с дървесна растителност. 

Участъкът е особено критичен при провеждане на висока вълна от яз. 

„Александър Стамболийски“, тъй като поради намалената проводимост на реката, 

са застрашени от наводняване ниските райони в близкото с. Росица. 

 

 

                 РЕШЕНИЕ № СБ-1-11/31.03.2022 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. 

 

 

 

Председател на Постоянната 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 

                                                                                                    

ЛЮДМИЛА ИЛИЕВА /П/ 
Областен управител на  

област Велико Търново 

                                                                                    

Секретар на Постоянната 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     

                                  

ИНЖ. КРАСИМИР КРЪСТЕВ /П/ 

Директор на РДПБЗН – Велико Търново             

 


