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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 

 

 

 

 

З А П О В Е Д  

 

№ ОКД-12-02-4 

В. Търново, 02.10.2022 г. 

 

 На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл. 2, ал. 8 от 

Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за 

възстановяване и подпомагане към Министерския съвет и чл. 58 от Закона за 

зашита при бедствия, във връзка с чл. 2, ал.7, чл. 2, ал. 8, чл. 13, ал. 6, чл. 13, ал. 7, 

чл. 16, т. 3, чл. 17, ал. 2, чл. 17, ал. 3, чл. 19, ал. 5, чл. 21, ал. 5, чл. 28, ал. 1 и чл. 

35 от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия 

за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет и т.2 от  Решение № 

581/04.08.2022 г. на Министерския съвет на Република България за назначаване 

на Областен управител на област Велико Търново, Заповед № КВ-638/12.08.2022 

г. и Заповед № КВ-639/12.08.2022 г. на Министър-председателя на Република 

България за назначаване на заместник областни управители, и поради настъпили 

персонални промени в състава на Областна администрация Велико Търново 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 
   

 

 I. СФОРМИРАМ Постоянна областна комисия за изпълнение дейности и 

задачи, свързани с правомощията на Областен управител, регламентирани в чл. 

58 от Закона за защита при бедствия и чл. 13, ал. 6, чл. 13, ал. 7, чл. 16, т. 3, чл. 

17, ал. 2, чл. 17, ал. 3, чл. 19, ал. 5, чл. 21, ал. 5, чл. 28, ал. 1 и чл. 35 от 

Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за 

възстановяване и подпомагане към Министерския съвет в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Гугучков – Областен управител на област 

Велико Търново;  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:  

Станислав Николов  – Заместник областен управител на област Велико 

Търново; 

Петя Райкова – Заместник областен управител на област Велико Търново. 

СЕКРЕТАР: комисар Красимир Кръстев – Директор на РД „Пожарна 

безопасност и защита на населението“ – Велико Търново.                 
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ЧЛЕНОВЕ: 

1. Цанко Стефанов - Главен секретар Областна администрация -  В. Търново; 

2. Людмила Бояджиева - Директор на дирекция АКРРДС,  Областна 

администрация – Велико Търново; 

3. Милена Павлова - Карабялова – Главен юрисконсулт Областна 

администрация – Велико Търново; 

4. Велчо Петков – Главен специалист, Дирекция АПОФУС, Областна 

администрация – Велико Търново; 

5. Началникa на НВУ ,,Васил Левски”, гр. Велико Търново; 

6. Директорa на Центъра за спешна медицинска помощ – Велико Търново; 

7. Директорa на ОД на Министерство на вътрешните работи – Велико 

Търново; 

8. Директорa на Регионална инспекция по околната среда и водите – 

Велико Търново; 

9. Директора на Областно пътно управление –  Велико Търново; 

10. Управителя на „Енергоразпределение - Север“ ЕАД, РОЦ – 

Г.Оряховица;   

11. Управителя на „ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново.  

12. Директора на Регионална здравна инспекция – Велико Търново;  

13. Представител на Басейнова дирекция и управление на водите, Дунавски 

район Плевен; 

14. Представител на Държавна агенция за метрологичен и технически 

надзор – София; 

15. Представител на "Напоителни системи" АД, Среден Дунав Плевен; 

 

Комисията е с правомощия на съвещателен орган и заседава най-малко 

един път в месеца, като разглежда постъпилите искания от страна на кметове на 

общини след запознаване със становището на секретаря. Решенията се взимат с 

обикновено мнозинство.  

Заседанията се насрочват от председателя на Комисията. За всяко 

заседание на Комисията и взетите решенията се води протокол, който се 

подписва от председателя и секретаря. Протоколът и решенията се публикуват на 

електронната страница на Областен управител на област Велико Търново.  

При изпълнение на функциите си по даване на становища по 

целесъобразност комисията се подпомага организационно, експертно и 

технически от Регионална дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на 

населението” – Велико Търново.   

При необходимост, по решение на комисията или чрез заповед на 

председателя, за подпомагане дейността на комисията могат да бъдат привличани 

представители на други регионални структури или служители от Областна 

администрация – Велико Търново, съобразно тяхната компетентност. 

На заседанията на комисията, задължително следва да присъстват 

кметовете на общините, чиито искания ще подлежат на разглеждане или 

съответно определени от тях упълномощени представители, като тези лица са без 

право на глас при взимане на решенията. 
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II. ОПРЕДЕЛЯМ задачите на комисията, както следва:  

1. Комисията разглежда постъпилите в Областна администрация – Велико 

Търново искания за финансиране по реда на Правилника за организацията и 

дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане 

към Министерския съвет; 

2. Предлага становища по целесъобразност по отношение на постъпили 

искания от кметове на общини за финансиране на дейности по чл.12, чл.15 и 

чл.18 от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената 

комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет /финансиране 

на проекти за изпълнение на превантивни дейности и дейности по подготовка за 

реагиране от програмите по чл. 6а, ал. 2, т. 2, 4 и 5 ЗЗБ, средства за 

възстановяване на извършени непредвидени разходи за спасителни и неотложни 

аварийни работи (СНАР) при бедствия на включените сили и средства на 

единната спасителна система и за обезщетяване на органите на държавната власт, 

местното самоуправление, юридическите лица и гражданите, които са 

предоставили при поискване от органите за пожарна безопасност и защита на 

населението собствени спасителни, пожарогасителни, превозни, съобщителни и 

други технически средства при бедствия, пожари и извънредни ситуации, както и 

предоставяне на средства за извършване на неотложни възстановителни работи 

за трайно възстановяване на имоти - държавна или общинска собственост, 

читалища и молитвени домове на религиозни институции, които са засегнати от 

бедствия или са в състояние, което застрашава живота или здравето на 

населението, имуществото или околната среда, установено след обследване по 

реда на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите/; 

3. Подпомага Областен управител на област Велико Търново при 

осъществяване на контрол по чл. 58 от Закона за защита при бедствия за 

изпълнението на решенията на Междуведомствената комисия за възстановяване 

и подпомагане към Министерски съвет на територията на Област Велико 

Търново. 

 

III. ОПРЕДЕЛЯМ следния ред за осъществяване на възложените задачи: 

1. Ред за разглеждане на постъпилите в Областна администрация – Велико 

Търново искания от страна на кметовете на общини за финансиране на дейности 

по чл. 12, чл. 15 и чл. 18 от Правилника за организацията и дейността на 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 

Министерския съвет. 

1.1 При постъпване в Областна администрация – Велико Търново на искане 

от страна на кмет на община за финансиране на дейности по чл. 12, чл. 15 или чл. 

18 от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия 

за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, същото се завежда в 

деловодната система на администрацията и с приемо-предавателен протокол се 

предава на секретаря на Комисията или на определено от него лице, който в срок 

до 20 календарни дни от постъпване на искането подготвя доклад за внасяне за 

разглеждане на исканията от Комисията. При нередност или непълноти в 

получените искания за финансиране секретарят на Комисията може да изисква от 
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вносителите отстраняване на нередностите и/или предоставяне на допълнителни 

документи и данни. 

1.2 Исканията се внасят за разглеждане в Комисията, не по-късно от 25 

календарни дни от постъпването им в Областна администрация – Велико 

Търново.  

1.3 Съобразно взетото решение от комисията по целесъобразността на 

искането се изготвя становище на Областен управител на област Велико 

Търново, което се изпраща до Междуведомствената комисия за възстановяване и 

подпомагане към Министерски съвет не по-късно от 30 дни от постъпване на 

искането в администрацията, с копие до кмета на съответната община; 

1.4 Когато Комисията е отложила внесено искане за финансиране, 

Областен управител на област Велико Търново уведомява вносителя за 

указанията на Комисията, чрез изпращане на извлечение от Протокола от 

заседанието.  

2. Ред за осъществяване на контрол по чл. 58 от Закона за защита при 

бедствия 

2.1 Контролът по чл. 58 от Закона за защита при бедствия е предварителен, 

текущ и окончателен. 

2.2 Предварителният контрол се осъществява чрез изготвяне на становища 

по целесъобразността на постъпилите искания за отпускане на финансови 

средства, по реда описан в т. ІII, т. 1 от настоящата заповед. 

2.3 Текущият контрол върху изпълнението на решенията на 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 

Министерски съвет, отнасящи се за територията на област Велико Търново, може 

да бъде осъществен по решение на Комисията или на председателя. За целта 

могат да бъдат сформирани работни групи за извършване на проверки на място 

и/или по документи. За резултатите от проверките работните групи следва да 

изготвят писмени доклади, които се внасят за разглеждане от Комисията на 

следващо заседание. 

2.3 Окончателният контрол се осъществява чрез набиране на информация 

от кметовете на общини за изпълнението на всяко едно от решенията на  

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 

Министерски съвет, в това число и чрез събиране на снимков материал, който да 

показва състоянието на обектите след приключване на изпълнението.  

2.4 Въз основа на събраните документи и информация за изпълнение на 

решенията на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане 

към Министерски съвет, в срок не по-късно от 25 май на годината следваща 

отчетната, секретаря на Комисията изготвя обобщен писмен доклад, който се 

внася за обсъждане на следващо заседание на комисията. Едновременно с 

представянето на доклада, секретаря на Комисията връща по опис в Областна 

администрация – Велико Търново всички искания, обхванати от проверката. 

2.5 Ежегодно до края на месец май Областен управител на област Велико 

Търново изпращат в Междуведомствената комисията информация за 

осъществения през предходната година контрол по чл. 58 от ЗЗБ, като същата се 

включва и в доклада по чл. 64б, т. 6 ЗЗБ. 
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3. На интернет страницата на Областен управител на област Велико 

Търново се поддържа Публичен регистър на внесените искания за финансиране, 

решенията на Областната комисия и резултатите от контрола по чл. 58 от ЗЗБ. 

При отсъствие на определените с настоящата заповед членове на 

Комисията, задълженията им се изпълняват от упълномощени от тях или от 

ръководителя на съответната структура заместници. 

 Настоящата Заповед отменя Заповед № ОКД-12-02-3/22.08.2022 г. на 

Областен управител Велико Търново. 

 Контрол по изпълнението на заповедта  възлагам на секретаря на 

Комисията.  

Заповедта да се връчи на посочените в нея лица, за сведение и изпълнение.  

 

 

 

ГЕОРГИ  ГУГУЧКОВ 
Областен управител на  

област Велико Търново 

 

 
 

 


