МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА КОМИСИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
И ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
ПРЕПИС
П РО ТО КО Л № 2
от 6 юли 2017 г.
ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА: Т. Дончев, К. Ципов, Д. Николова,
Р. Димитров, В. Занчев, Л. Борисов, И. Иванов, Г. Георгиев, Р. Радев
ПРИСЪСТВАЛИ УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: М. Дряновска (МОСВ),
Т. Дребов (МЕ), Г. Панчев (МТ), Р. Петров (МО), П. Игнатов (M3)
ПРИСЪСТВАЛИ: Д. Метов (МО), Н. Николов, Л. Върбанов, А. Василева (ГДПБЗН-МВР)

ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад
с
предложения
за
одобряване на разходи от резерва за
предотвратяване, овладяване и преодоляване
на последиците от бедствия по чл. 1, an. 2,
раздел II, т. 5.1 на Закона за държавния
бюджет на Република България за 2017
година.
ВНАСЯ: Секретарят на комисията

РЕШЕНИЯ:
1. Приема доклада с предложените
изменения.
2. Отменя
предложението
за
одобрение на сума в размер 538 867 лв. за
обект „Възстановяване и укрепване на
входна шахта на дюкер под р.Арда”
(пореден № 89 от Приложение № 1 към т.
2.2 на Протокол № 1/30.3.2017 г.) поради
оттегляне на искането за финансиране от
община Кърджали.
3. На основание чл. 43, ал. 3 от
Закона за публичните финанси и чл. 33 от
Постановление № 374 на Министерския
съвет от 22.12.2016 г. за изпълнението на
държавния
бюджет
на
Република
България за 2017 г., предлага за одобрение
сума за допълнителни разходи/трансфери
от средствата по чл. 1, ал. 2, т. 5.1 на
Закона за държавния
бюджет на
Република България за 2017 г., в размер
24 430 509 лв. съгласно Приложение № 1,
с приоритет на обектите/дейностите с пор.
M s 1, 9, 28, 30, 31, 37, 47, 48, 49, 57, 68,
69, 71, 75, 76, 85 и 86 (7 746 735 лв.).
4. След преглед на върнатите за ново
произнасяане административни преписки
- Приложение № 2, потвърждава отказите
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за предоставяне на възстановителна
помощ за констатирани слаби повреди на
жилищните имоти тъй като за тяхното
отстраняване е достатъчен текущ ремонт,
и поради останалите посочени мотиви.
5.
Приема предложеното изменение
на член 3 от Постановление № 76 на
Министерския съвет от 18.04.2017 г. за
одобряване на допълнителни разходи/
трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2,
раздел И, т. 5.1 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2017 г.
за непредвидени и/или
неотложни
разходи за предотвратяване, овладяване и
преодоляване на последиците от бедствия,
както следва:
„Чл. 3 (1) Със сумите по чл. 1, ал. 1, т.
2, букви „а”, „б”, „г” и „д”, общо в размер
160 759 лв., да се увеличат разходите по
„Политика в областта на отбранителните
способности”,
бюджетна
програма
„Подготовка и използване на въоръжените
сили”, по бюджета на Министерството на
отбраната за 2017 г., в това число
„Персонал” 23 586 лв. и „Издръжка”
137 173 лв.
(2) Със сумата за издръжка в размер
137 173 лв., по ал. 1, да се увеличат
показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за
държавния
бюджет
на
Република
България за 2017 г.
(3) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2,
буква „в” да се увеличи трансфера за
Висшето военноморско училище „Н. Й.
Вапцаров” за 2017 г.”
6.

На основание чл. 30 от Правилника
за организацията и дейността на
МКВПМС предлага на Община Перник да
бъдат
предоставени
средства
за
възстановителна помощ и за съдебни
разноски в изпълнение на влезли в сила
съдебни решения, съгласно Приложение
№ 2.
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7. След разглеждане на Решение №
198/18.10.2013 г. на Административния
съд - Перник по адм. д. № 350/2013 г. и
Решение
№
1022/22.2.2016
г.
на
Административния съд - София-град по
дело № 12019/2015 г. потвърждава,
размера на получената от Б.С.Б. помощ,
на 09.04.2013 г. и 18.12.2015 г., за
възстановяване на жилищна сграда на ул.
11-та № 26, с. Дивотино, в съответствие с
експертната оценка и Протокола от огледа
на сградата на 22.6.2012 г.
2. Разни:
- няма постъпили предложения

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Списък на обектите и дейностите за финансиране от резерва за
предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от
бедствия за 2017 г.
2. Списък на върнати за ново произнасяне преписки относно
предоставяне на възстановителна помощ
3. Пълномощни - 5 бр.
4. Присъствен лист

Заместник министър-председател
и председател на Междуведомствената комисия
за възстановяване и подпомагане: /п/ Томислав Дончев
Секретар на Междуведомствената комисия
за възстановяване и подпомагане: /п/ Людмил Върбанов
Вярно,

