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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 

 

 

Д О К Л А Д  
 

относно промени в нормативни и поднормативни актове, които са свързани с 

правомощията на Областен управител и дейността на Областна администрация Велико 

Търново през месец август 2014г. 
 

 

               Относно ДВ, бр.63 от 01.08.2014г.  
 

             1.  В официалния раздел на ДВ, бр.63 от 01.08.2014 год. е публикувано Постановление 

№ 215 на МС от 24.07.2014 г. за допълнение на Тарифата за таксите и разноските към 

Закона за частните съдебни изпълнители, приета с Постановление № 92 на 

Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 35 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2013 г.), в 

сила от 1.08.2014 г. 

 С постановлението се прави допълнение на текста на т.26 от Тарифата за таксите и 

разноските към Закона за частните съдебни изпълнители, като се създава нова т.6, с която се 

регламентира, че такса не се събира, върху сумата, която длъжникът е погасил в срока за 

доброволно изпълнение. 

  

             2. В официалния раздел на ДВ, бр.63 от 01.08.2014 год. е публикувано Постановление 

№ 217 на МС от 25.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерството на труда и социалната политика за 2014 г., в сила от 01.08.2014 год. 

 С постановлението се одобряват допълнителни разходи по бюджета на Министерството 

на труда и социалната политика за 2014 г. в размер 3 000 000 лв. за субсидирана заетост по 

Национална програма "Сигурност" към Националния план за действие по заетостта през 2014 

г. 
 

3. В официалния раздел на ДВ, бр.63 от 01.08.2014 год. е публикувано Постановление 

№ 230 на МС от 25.07.2014 г. за изменение и допълнение на Правилника за вписванията, 

одобрен с Постановление № 1486 на Министерския съвет от 1951 г. (обн., Изв., бр. 101 от 

1951 г.; изм., бр. 30 от 1955 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 82 от 1996 г., бр. 86 от 1997 г., бр. 14 от 

2000 г., бр. 5 и 16 от 2001 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 67 от 2005 г. и бр. 22 от 2008 г.) 

С измененията и допълненията на Правилника за вписванията се разширява обхвата на 

актовете, подлежащи на вписване, регламентира се вида на справките, които могат да бъдат 

извършвани, както се правят и редица други промени, свързани с изискуеми документи и 

съдържанието на вписаните обстоятелства. 
 

 4. В официалния раздел на ДВ, бр.63 от 01.08.2014 год. е публикувана Наредба № РД-

07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните 

местаобн., ДВ, бр. 63 от 1.08.2014 г., в сила от 2.11.2014 г. 

 С тази наредба се определят граничните стойности на параметрите на микроклимата на 

работни места в сгради: температура, влажност и скорост на движение на въздуха и топлинно 

облъчване, както и минималните изисквания за защита на работещите от рискове за здравето и 

безопасността, причинени от параметрите на микроклимата на работни места в сгради и от 

неблагоприятни климатични условия при работа на открито. 

Наредбата следва да се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява 

трудова дейност по чл. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, когато 

работещите са изложени на въздействието на параметрите на микроклимата при работа или на 

неблагоприятни климатични въздействия при работа на открито. 
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Работодателят е длъжен да оцени риска за здравето и безопасността на работещите от 

параметрите на микроклимата на работни места в сгради или от неблагоприятните климатични 

въздействия при работа на открито и когато е необходимо, да направи съответните измервания. 

Предвидено е, че необходимостта от измервания се определя след консултации с 

представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с 

комитета/групата по условия на труд. 

Указва се, че работодателят е длъжен да разработи и приложи технически и/или 

организационни мерки за защита на работещите, когато при оценката на риска се установи, че 

резултатите от измерванията на параметрите на микроклимата не съответстват на установените 

оптимални или допустими гранични стойности, както и когато се установи, че съществува риск 

от слънчев/топлинен удар, преохлаждане и измръзване и др. 

Изрично се регламентира, че работата на открито се преустановява при опасно ниски 

или високи температури, гръмотевични бури, обилен валеж, силен вятър и гъста мъгла, 

определени с код "оранжево" или "червено" от Националния институт по метеорология и 

хидрология, ако създават заплаха за живота и здравето на работещите и за безопасното 

изпълнение на трудовата дейност. 

 

Относно ДВ, бр.65 от 06.08.2014г.  
 

             1.  В официалния раздел на ДВ, бр.65 от 06.08.2014г. е публикуван УКАЗ № 201, 

издаден на 5 август 2014 г. от Президента на републиката Росен Плевнелиев. 

 С указа се разпуска на 6 август 2014 г. 42-то Народно събрание  и се насрочват на 5 

октомври 2014 г. избори за Народно събрание.  
   

2. В официалния раздел на ДВ, бр.65 от 06.08.2014г. е публикуван УКАЗ № 202 на 

Президента на републиката Росен Плевнелиев. 

С указа се определят наименованията, границите и номерацията на изборните райони за 

произвеждане на избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. Определено е ,че 

четвърти изборен район  ще блъде  Великотърновски, който ще включва общините: Велико 

Търново, Горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш,Свищов, 

Стражица и Сухиндол. 
 

               Относно ДВ, бр.66 от 08.08.2014г.  
 

             1.  В официалния раздел на ДВ, бр.66 от 08.08.2014г. е публикувано Постановление № 

234 ОТ 31 ЮЛИ 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 

4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. 

 С постановлението се одобряват допълнителни разходи /трансфери в размер 2 000 000 

лв. за приоритетни ремонтни дейности като мярка за подобряване на материалната база в 

държавни и общински училища. 

За територията на Област Велико Търново това са: 

Общински училища: 

- За ОУ „Свети Климент Охридски“, община  Павликени - 69 879 лв. 

- За ОУ „Свети Климент Охридски“, община  Сухиндол - 53 622 лв. 
 

    2. В официалния раздел на ДВ, бр.66 от 08.08.2014г.е публикуван Правилник за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация. 

 С Правилника се уреждат организацията на работа и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация. 

Предвижда се Наименованието на асоциацията да съдържа задължително думите 

„Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от“ и наименованието на В и 

К оператора, обслужващ обособената територия. Председателят на асоциацията има 

задължение при промяна на В и К оператора, обслужващ обособената територия да 

промени наименованието на асоциацията в регистрите / БУЛСТАТ и в Регистъра на 

асоциациите/ и в документите на асоциацията. 

Преди всяко заседание на общото събрание на асоциацията по В и К областният 

управител трябва да съгласува с министъра на регионалното развитие и министъра на околната 

среда и водите, в съответствие с компетенциите им, позицията на държавата по въпросите от 
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дневния ред и да получи мандат за представянето й. Действията на областния управител, 

извършени без необходимия мандат се предвижда да бъдат недействителни. 

Предвижда се, че броят на гласовете в общото събрание се разпределя между членовете 

по решение на председателя на асоциацията съгласно резултатите от изчерпателното 

преброяване на населението, извършено по реда на Закона за преброяване на населението и 

жилищния фонд в Република България през 2011 г., като при провеждане на ново официално 

преброяване на населението броят на населението на общините се преразпределя по горния ред 

след огласяването на данните от това преброяване. 

Предвижда се заседанията на общото събрание на асоциацията да са редовни и 

извънредни. Редовното заседание е предвидено да се провежда веднъж годишно, като на него 

се приемат бюджетът на асоциацията, отчетът за изпълнение на бюджета и отчетът за 

дейността на асоциацията. Описан е изчерпателно редът за свикване на редовните и 

извънредните заседания на асоциацията. 

Предвидено е, че за заседанието на общото събрание следва да се изготвя списък на 

присъстващите с право на глас, в който да се посочват трите им имена и длъжността им, 

както и броят на упражняваните от тях гласове.Този списък трябва да се подпише от 

присъстващите с право на глас и от преброителя на гласовете. На заседанието на общото 

събрание задължително следва да присъстват главният секретар и други служители на 

асоциацията, определени от председателя. 

Регламентиран е кворумът, които следва да е на лице, за да се проведе заседание на 

общото събрание, както и кворумите, необходими за вземане на решения. 

За заседанието на общото събрание е предвидено, че следва да се води протокол, като е 

регламентирано неговото съдържание и е посочено, че същият следва да се подпише от 

председателя, преброителя на гласовете и лицето, което го е изготвило, както и се 

регламентират приложенията към него. Въведено е задължение протоколите от заседанията 

и приложенията към тях да се съхраняват най-малко 10 години в архива на областна 

администрация, като това трябва да се извършва отделно от останалите документи на 

областната администрация. 

Регламентирано е задължение за публикуване на протокола и приложенията му и е 

указан кръга на лицата и реда за изпращането му. 

Разписани са задълженията на председателя на асоциацията, възможността за 

сформиране на работни групи, въпросите, свързани с финансите на асоциацията и с нейното 

имущество. 

Предвидено е, че асоциацията има право да ползва безвъзмездно помещения в сградата 

на областна администрация, необходими за нормалното осъществяване на функциите й по 

Закона за водите и Правилника, като разходите за ремонт, както и разходите за ток, 

отопление, вода, интернет, телефони и други консумативи, свързани с ползването на 

помещенията, са за сметка на асоциацията. 

Описан е редът за планиране на развитието на водоснабдителните и канализационните 

системи, реда за взаимоотношение с ВиК оператора, регламентира се структурата на 

асоциацията. 

Деловодството на асоциацията е част от общото деловодство на областна 

администрация и следва да е структурирано като отделна система в общото деловодство 

на областна администрация, със собствен входящ и изходящ регистър. Предвидено е, че 

деловодството на асоциацията се води от служители на областна администрация. 

Съгласно преходните и заключителни разпоредби на Правилника за Председателя 

на асоциацията възникват следните задължения: 

Ако по силата на чл. 3, ал. 3 е настъпила промяна в наименованието на асоциацията, в 

срок един месец от влизане в сила на правилника председателите на асоциациите по В и 

К следва да предприемат действия по отразяване на тази промяна в регистрите по чл. 3, 

ал. 4 и документите на асоциацията;  

Ако към датата на влизане в сила на правилника асоциацията няма приет годишен 

бюджет, такъв следва да се приеме в срок от два месеца от влизане в сила на правилника 
при съответно прилагане на чл. 20 – 22. При необходимост бюджетът на асоциацията следва да 

се актуализира; 
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Конкурсите по чл. 49, ал. 2 за лицата по чл. 46 – 48 следва да бъдат се проведени в 

срок до една година от влизане в сила на правилника. 

Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“. 
 

 

Относно ДВ, бр.69 от 19.08.2014г.  
 

             1.  В официалния раздел на ДВ, бр.69 от 19.08.2014г. е публикувано Постановление № 

246 на МС от 14.08.2014 г. за определяне на критерии, при наличието на които в обекти 

на територията на Република България е задължително създаването на звена за пожарна 

безопасност. 

 С постановлението се определят критериите, при наличието на които в обекти на 

територията на Република България е задължително създаването на звена за пожарна 

безопасност. Дали създаването на такова звено в административните сгради е необходимо 

/сградата е категория Ф3.4  по Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически 

правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар/ се определя от Директора на 

Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН), с издаване 

на негово писмено разпореждане. 

 

Относно ДВ, бр.71 от 26.08.2014г.  
 

             1.  В официалния раздел на ДВ, бр.71 от 26.08.2014г. е публикувано Решение № 768-

НС на ЦИК от 21.08.2014 г. относно поправка в образци на изборни книжа съгласно 

приложения, утвърдени с Решение № 632-НС от 15.07.2014 г. на ЦИК, за изборите за 

народни представители на 5 октомври 2014 г.  
 

 С Решението на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 6, ал. 3 от Изборния кодекс е 

допусната поправка в образците на изборни книжа съгласно приложения, утвърдени с Решение 

№ 632 от 15 юли 2014 г. на ЦИК, както следва: 

- В приложение № 39-НС в т. 2 се заличава "ЛН" и изразът "2 екземпляра" се заменя с "1 

екземпляр". 

- В приложение № 40-НС – навсякъде в текста изразите "или инициативен комитет" и 

"независимия кандидат" се заличават и в обяснителния текст, трети абзац, изразът "2 

(два) екземпляра" се заменя с "1 (един) екземпляр". 

- В приложение № 42-НС – навсякъде в текста се заличава изразът "или инициативен 

комитет". 

- В приложение № 43-НС – в обяснителния текст на стр. 1 се заличава текстът "едно от 

хартиените копия на"; в обяснителните текстове на стр. 2 и 3, абзац втори, думата 

"предложение" се заменя с думата "заявление". 

- В приложение № 44-НС – навсякъде в текста се заличава изразът "или инициативен 

комитет", както и в обяснителния текст на стр. 1 се заличава текстът "едно от 

хартиените копия на"; в обяснителните текстове на стр. 2 и 3, абзац втори, думата 

"предложение" се заменя с думата "заявление". 

- В приложение № 46-НС – навсякъде в текста изразът "инициативен комитет" се 

заличава. 

- В приложение № 87-НС-ч: 

а) на стр. 1, трети абзац, се заличава изразът "инициативен комитет"; 

б) на стр. 2, т. 2, в пояснителния текст в сивото поле се заличава изразът "под чертата на 

избирателния/те списък/ци"; 

в) в т. 3 в контролата се заличава изразът "сумата от"; 

г) в т. 8 в пояснителния текст се заличава изразът "или независим кандидат". 

 

   С Решението също така се утвърждават поправените образци на изборни книжа – 

приложения № 39-НС, № 40-НС, № 42-НС, № 43-НС, № 44-НС, № 46-НС и № 87-НС-ч, 

приложени към това решение и представляващи неразделна част от него. 
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   Относно ДВ, бр.72 от 29.08.2014г.  
 

             1. В официалния раздел на ДВ, бр.72 от 29.08.2014г. е публикувано Постановление № 

256 на МС от 22.08.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва 

по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България 

за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и 

преодоляване на последиците от бедствие. 

С постановлението са одобрени допълнителни разходи/трансфери в размер 16 204 360 

лв. за изпълнение на проекти/дейности за предотвратяване, овладяване и преодоляване на 

последици от бедствия. От тези средства, част са отпуснати на Министерски съвет за 

осъществяване на "Политика в областта на осъществяването на държавните функции на 

територията на областите в Република България", бюджетна програма "Осъществяване на 

държавната политика на областно ниво". 

За Област Велико Търново са отпуснати следните средства: 
  

 

 

4. Област Велико Търново 
  

4.1. 
Възстановяване на разходи за извършени аварийно-
възстановителни работи по овладяване на бедствено 
положение на територията на общината 

Община Велико 
Търново 

488 102 

4.2. 
Общински път VTR 3037 /път ІІ-55, Килифарево – Вонеща 
вода/ Въглевци – с. Дечковци, и общински път VTR 3038/VTR 

3037 Въглевци – с. Дечковци/ – Гащевци  

Община Велико 
Търново 

39 186 

4.3. 
Пътен участък с асфалтово покритие от път VTR 2002/път ІІІ-
303/ – Пушево – Шемшево, от км 2+100 до км 5+600, с 

дължина 3,5 км 

Община Велико 
Търново 

94 525 

4.4. 

Общински път GAB 2110 – (граница община Дряново) – с. 
Шемшево – гр. Велико Търново, от км 3+200 (пътно 

кръстовище за с. Буковец) до км 7+600 (начало с. Шемшево), с 
дължина 4,4 км 

Община Велико 

Търново 
198 036 

4.5. 

Пътен участък с асфалтово покритие от път VTR 3018/път ІІ-

55/ – с. Бояновци, с местонахождение между републикански 
път ІІ-55 Дебелец – Килифарево – Гурково и с. Бояновци, с 
дължина 2,1 км 

Община Велико 
Търново 

101 499 

4.6. 

Възстановяване на разходи за овладяване на обстановката от 
обилните валежи в района на моста над р. Янтра до с. 
Първомайци и за възстановяване настилката на улиците в 
регулацията на с. Първомайци 

Община Горна 
Оряховица 

302 911 

 


