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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 ноември 2014г. 
 

По отношение на ДВ,бр.91/04.11.2014г. 
 

1. В официалния раздел на ДВ,бр.91/04.11.2014г е публикувано Постановление № 

340 на МС от 27.10.2014 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 бедствия. 
 Одобрени са допълнителни разходи/трансфери за изпълнение на проекти/дейности за 

предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия, разпределени за 

територията на област Велико Търново, както следва: 

 
3. ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

  

3.1. 

Разчистване на пространствата под мостове от 
дървесина, наноси и кал, почистване на улична мрежа, 
общински пътища и дерета, възстановяване на пътни 
настилки  

Община Велико 
Търново 

378 776 

3.2. 

Възстановяване и укрепване на пътни участъци и 
съоръжения, осигуряване проводимост на речните легла 
на р. Белица, р. Дряновска и р. Янтра в урбанизираните 
територии – преди и след преместващите съоръжения  

Община Велико 
Търново 

378 684 

3.3. 
Път VTR 1010/ път І-5 – жп гара Дебелец – разходи за 
спешно изготвяне на проекти за неотложни 
възстановителни работи  

Община Велико 
Търново 

37 500 

3.4. 

Водосток на общински път – с. Радковци – разходи за 

спешно изготвяне на проекти за неотложни 
възстановителни работи  

Община Велико 

Търново 
5000 

3.5. 
Път VTR 2016 Големените – Плаково, сводов водосток – 
разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни 
възстановителни работи  

Община Велико 
Търново 

10 500 

3.6. 
Килифаревски манастир – подход към манастира, 
пешеходен мост – разходи за спешно изготвяне на 
проекти за неотложни възстановителни работи  

Община Велико 
Търново 

43 750 

3.7. 
Почистване от наноси и дървета на речни легла – 
разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни 
възстановителни работи  

Община Велико 
Търново 

90 000 

3.8. 

Килифаревски манастир – бряг на р. Белица в района на 
манастира – разходи за спешно изготвяне на проекти за 

неотложни възстановителни работи и на брегозащитни 

съоръжения 

Община Велико 

Търново 
17 500 

3.9. 

Каменен мост над р. Белица, гр. Дебелец – разходи за 

спешно изготвяне на проекти за неотложни 
възстановителни работи  

Община Велико 
Търново 

23 000 

3.10. 

Мост над р. Веселина и улица в с. Къпиново – разходи за 

спешно изготвяне на проекти за неотложни 
възстановителни работи  

Община Велико 
Търново 

26 000 

3.11. 

Път VTR 3023/ път ІІ-55-Габровци – път, 5 бр. водостоци 

– разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни 
възстановителни работи  

Община Велико 
Търново 

9900 
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3.12. 
Мост над р. Еньовица – с. Габровци, път Габровци – 
Пъровци – разходи за спешно изготвяне на проекти за 
неотложни възстановителни работи  

Община Велико 
Търново 

8000 

3.13. 
Водосток – вилна зона с. Габровци – разходи за спешно 
изготвяне на проекти за неотложни възстановителни 
работи  

Община Велико 
Търново 

4250 

3.14. 
Подпорни стени за укрепване на улица до р. Еньовица, с. 
Габровци – разходи за спешно изготвяне на проекти за 
неотложни възстановителни работи  

Община Велико 
Търново 

18 500 

3.15. 
Път VTR 3023 Габровци – Шодековци – път, 6 бр. 
водостоци – разходи за спешно изготвяне на проекти за 
неотложни възстановителни работи  

Община Велико 
Търново 

18 500 

3.16. 
Път VTR 3023 Габровци/път ІІ-55 – Габровци – път, 
отводняване – спешно проектиране 

Община Велико 
Търново 

23 500 

3.17. 
Път GAB 1111 гр. Килифарево/Килифарево – Плаково – 
спешна актуализация на проект за каменен сводов мост 

Община Велико 
Търново 

36 250 

3.18. 

Път VTR 2016 Нацовци – Големените, свлачище – разходи 

за спешно изготвяне на проекти за неотложни 
възстановителни работи  

Община Велико 
Търново 

17 750 

3.19. 
с. Миндя – мостове над дерета, 6 бр. – разходи за спешно 
изготвяне на проекти за неотложни възстановителни 
работи  

Община Велико 
Търново 

10 000 

3.20. 
Път с. Райковци – Цепераните – път, 3 бр. водостоци – 
разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни 
възстановителни работи  

Община Велико 
Търново 

9600 

3.21. 
Път с. Райковци – Цепераните, свлачище – разходи за 
спешно изготвяне на проекти за неотложни 
възстановителни работи  

Община Велико 
Търново 

10 500 

3.22. 

Авариен ремонт на мост над р. Янтра на път VTR2050 (ІV-

40935) при км 4+400 в участъка между с. Горски долен 
Тръмбеш и с. Върбица 

Община Горна 

Оряховица 
562 657 

3.23. Аварийно възстановяване на улици в с. Вардим Община Свищов 27 403 

3.24. Аварийно възстановяване на улици в гр. Свищов Община Свищов 125 203 

 

 Указано е, че одобрените средства за възстановителна помощ, посочени по-горе,  се 

предоставят съгласно разпределението по приложение № 3 към т. 4 на Протокол № 5 на 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет от 15 

септември 2014 г. 

 2. В официалния раздел на ДВ,бр.91/04.11.2014г са публикувани Правилник за 

дейността на Съвета по международно осиновяване, Наредба № 2 от 24.10.2014 г. за 

условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при 

международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване на дейността на 

акредитираните организации и Наредба № 3 от 24.10.2014 г. за условията и реда за водене 

на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на 

правосъдието, всичките в сила от 04.11.2014 год. 

 С посочените по-горе нормативни актове се отменят досега действащите 

Правилника за дейността на Съвета по международно осиновяване /обн., ДВ, бр. 76 от 

25.09.2009 г./, Наредба № 12 от 30.09.2009 г. за условията и реда за издаване и отнемане на 

разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и 

прекратяване дейността на акредитираните организации /обн., ДВ, бр. 80 от 9.10.2009 г./ и 

Наредба № 13 от 30.09.2009 г. за определяне на условията и реда за даване на съгласие за 

международно осиновяване и за воденето на регистрите на международните осиновявания 

/обн., ДВ, бр. 80 от 9.10.2009 г./. 

 

По отношение на ДВ,бр.92/07.11.2014г. 
 

1. В официалния раздел на ДВ,бр.91/04.11.2014г е публикувано Постановление № 343 

на МС от 30.10.2014 г. за изменение и допълнение на Постановление № 84 на 

Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в 

Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните 

училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително 
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финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища 

(обн., ДВ, бр. 29 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 51, 79 и 87 от 2009 г., бр. 3, 12 и 97 от 2010 г., бр. 

60 и 97 от 2011 г., бр. 18 и 84 от 2012 г. и бр. 17, 62 и 97 от 2013 г.) 

 Актуализира се списъкът на средищните училища за учебната 2014/2015 г., като за 

област Велико Търново те са следните: 
 

Списък на средищните училища за учебната 2014/2015 г. 

 
№ 

по ред 

Област Община Населено място Училище 

119. Велико Търново Велико Търново Балван ОУ "Св. Иван Рилски" 

120. Велико Търново Велико Търново Велико Търново СОУ "Георги С. Раковски" 

121. Велико Търново Велико Търново Дебелец ОУ "Д-р П. Берон" 

122. Велико Търново Велико Търново Леденик ОУ "Васил Левски" 

123. Велико Търново Велико Търново Ресен ОУ "Христо Ботев" 

124. Велико Търново Велико Търново Самоводене ОУ "Христо Смирненски" 

125. Велико Търново Велико Търново Церова кория ОУ "П. Р. Славейков" 

126. Велико Търново Горна Оряховица Върбица ОУ "Васил Левски" 

127. Велико Търново Горна Оряховица Драганово ОУ "Климент Охридски" 

128. Велико Търново Горна Оряховица Поликраище ОУ "Св. св. Кирил и Методий" 

129. Велико Търново Елена Беброво ОУ "Христо Ботев" 

130. Велико Търново Елена Елена НУ "Иларион Макариополски" 

131. Велико Търново Елена Елена СОУ "Иван Момчилов" 

132. Велико Търново Златарица Горско Ново село ОУ "Христо Ботев" 

133. Велико Търново Златарица Златарица СОУ "Св. св. Кирил и Методий" 

134. Велико Търново Златарица Средно село ОУ "Васил Левски" 

135. Велико Търново Лясковец Джулюница ОУ "П. Р. Славейков" 

136. Велико Търново Лясковец Лясковец СОУ "Максим Райкович" 

137. Велико Търново Павликени Караисен ОУ "Х. Димитър и Ст. Караджа" 

138. Велико Търново Павликени Павликени ОУ "Св. Климент Охридски" 

139. Велико Търново Павликени Павликени СОУ "Бачо Киро" 

140. Велико Търново Полски Тръмбеш Полски Тръмбеш СОУ "Цанко Церковски" 

141. Велико Търново Свищов Алеково ОУ "Христо Ботев" 

142. Велико Търново Свищов Морава ОУ "Св. св. Кирил и Методий" 

143. Велико Търново Свищов Овча могила ОУ "Св. св. Кирил и Методий" 

144. Велико Търново Свищов Ореш ОУ "Христо Ботев" 

145. Велико Търново Свищов Свищов СОУ "Д. Благоев" 

146. Велико Търново Свищов Свищов СОУ "Н. Катранов" 

147. Велико Търново Свищов Свищов СОУ "Цветан Радославов" 

148. Велико Търново Стражица Виноград ОУ "Свети Климент Охридски" 

149. Велико Търново Стражица Камен СОУ "Св. Климент Охридски" 

150. Велико Търново Стражица Стражица СОУ "Ангел Каралийчев" 

151. Велико Търново Сухиндол Сухиндол СОУ "Св. Климент Охридски 

 

По отношение на ДВ,бр.93/11.11.2014г. 

 
 

2. В официалния раздел на ДВ,бр.93/11.11.2014г е публикувана Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.) 
  Наредбата влиза в сила един месец след обнародването й в "Държавен вестник". 

 Указано е, че Наредбата се прилага за инвестиционни проекти, за които 

производството по одобряване и издаване на разрешение за строеж не е започнало до 

влизането й в сила. За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и 

издаване на разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за 

одобряване от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на 

съгласуван идеен инвестиционен проект от съответния орган, компетентен за неговото 

одобряване.  
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По отношение на ДВ,бр.94/14.11.2014г. 

 
 

2. В официалния раздел на ДВ,бр.94/14.11.2014г е публикувано Постановление № 361 

от 6 ноември 2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общини 

за 2014 г.  
 С Постановлението са одобрени допълнителни трансфери за бюджетите на 

общините за пътни разходи на правоимащи болни и а командироване на експерти от 

териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) от друга община при освидетелстване на 

лица, живеещи на територията на тяхната община. 

  За Област Велико Търново отпуснатите средства са както следва: 
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО   

Горна Oряховица 178 

Eлена 55 

Лясковец 100 

Павликени 260 

Cвищов 194 

 

3. В официалния раздел на ДВ,бр.94/14.11.2014г е публикувано Постановление № 

367 от 6 ноември 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 бедствия. 

 С Постановлението се отпускат финансови средства а изпълнение на 

проекти/дейности за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия, 

разпределени по бюджетите на общините от Област Велико Търново, както следва: 

 

№ по ред 
Област (наименование на 

проекта/дейността) 
Община 

бенефициент 
Сума (в лв.) 

 
4. ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

    

4.1. 

Разходи за овладяване на бедствено 

положение от обилен снеговалеж на 
мокър сняг на 25 октомври 2014 г. 

Община 

Велико 
Търново 

300 000 

4.2. 
Авариен ремонт на подпорна стена при 
Домашен социален патронаж, ул. Младост 
2, кв. 77, УПИ І, гр. Лясковец 

Община 
Лясковец 

13 074 

4.3. 

Възстановяване на подпорна стена - 

ограда по южната регулационна граница 
на УПИ І-372 - за Основно училище "П. Р. 
Славейков", кв. 28 по плана на с. 
Джулюница 

Община 

Лясковец 
45 448 

  Посочените по-горе одобрени средства за възстановителна помощ се предоставят 

съгласно разпределението по приложение № 3 към т. 6 от Протокол № 6 на 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет от 29 

октомври 2014 г. Средствата следва да се предоставят на правоимащите лица чрез общинските 

администрации по постоянен адрес на лицата, по касов и безкасов път. 
 

Отпуснати са и средства по бюджета на Министерството на отбраната - 129 588 лв., в това 

число и  239 лв. трансфер за Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново 

 

№ 
по 
ре
д 

Министерства Програма/проект/дейност Сума (в лв.) 

 
Министерство на 

отбраната 

Програма "Подготовка и използване на 
въоръжените сили" и предоставен трансфер за 

НВУ "Васил Левски", гр. Велико Търново 

129 8 
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4. В официалния раздел на ДВ,бр.94/14.11.2014г е публикувано Решение № 748 от 

5 ноември 2014 г. за разместване на почивни дни през 2015 г. 

С решението е направено следното разместване на почивните дни, както следва: 

1. Обявява 2 януари (петък) за почивен ден, а 24 януари (събота) за работен ден. 

2. Обявява 2 март (понеделник) за почивен ден, а 21 март (събота) за работен ден. 

3. Обявява 21 септември (понеделник) за почивен ден, а 12 септември (събота) за 

работен ден. 

4. Обявява 31 декември (четвъртък) за почивен ден, а 12 декември (събота) за работен 

ден. 

 

В официалните раздели на ДВ,бр.95/11.11.2014г., ДВ,бр.96/21.11.2014г., 

ДВ,бр.97/25.11.2014г., и ДВ,бр.98/28.11.2014г., няма публикувана нормативна уредба, с която 

да са направени промени в текстове, които са  свързани с правомощията на Областен 

управител и дейността на Областна администрация – Велико Търново. 

 

 

 


