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З А П О В Е Д 

№ 96 

София 23.02.2015 г. 

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закон за администрацията, чл. 2, ал. 8, във връзка с чл. 13, ал. 3 и 

ал. 4, чл. 16, т. 3, чл. 17, ал. 1, т. 4, чл. 19, ал. 5 и чл. 21, ал. 5 от Правилника за организацията и 

дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския 

съвет (МКВП-МС) 

 

 

Н А З Н А Ч А В А М 

 

ПОСТОЯННА РАБОТНА ГРУПА В СЪСТАВ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Иван Зъздров – гл. експерт ОМП, дирекция „АПОФУС” – Областна администрация на Софийска 

област 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

1. Радиана Симеонова-Йонова – ст. експерт, отдел „ЕТРУТ”, дирекция „АКРРДС” – Областна 

администрация на Софийска област; 

2. Иван Янчев - мл. експерт, отдел „КАК”, дирекция „АКРРДС” – Областна администрация на 

Софийска област; 

3. Представител на РД „Пожарна безопасност и защита на населението” - София; 

4. Представител на съответната община. 

 

Резервни членове: 

1. Емил Дойчинов – ст. експерт, отдел „ЕТРУТ”, дирекция „АКРРДС” – Областна 

администрация на Софийска област; 

2. Ивана Велева - мл. експерт, отдел „КАК”, дирекция „АКРРДС” – Областна администрация 

на Софийска област 

 

 

Със следните задачи: 

1. Да разглежда получените от кметове на общини, искания до МКВП-МС за финансиране на: 

1) Превантивни дейности от Националната програма за защита при бедствия по чл. 18 от 

Закона за защита при бедствия, включени в годишния план за изпълнение на програмата; 
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2) 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) Предоставяне на средства за възстановяване на извършени непредвидени разходи:  

o за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи (СНАВР) при бедствия на 

включените чрез оперативните центрове сили и средства на единната спасителна 

система; 

o на органите на изпълнителната 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. 

 

2. Да извършва проверка на засегнатите обекти в съответната община. 

3. Да съставя констативен протокол от извършената проверка, който да бъдe основание за 

изготвяне на становище. 

4. Да изготвя писмени становища по целесъобразност на исканията за финансиране до МКВП-МС. 

 

 

 Настоящата заповед отменя заповед № ОА-96/23.02.2015 г. на Областния управител на 

Софийска област. 

 

 Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Главния секретар на Софийска област. 

 

Заповедта да бъде връчена на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. 

 

 

 

 

 

РОСИЦА ИВАНОВА 

 

Областен управител на Софийска област  
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