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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 февруари 2014г. 

 

Относно ДВ бр.10/04.02.2014г. 

В официалния раздел на ДВ бр. 10/04.02.2014г. са обнародвани промени в 

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, като 

заглавието й е изменено в Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на 

Министерството на регионалното развитие и Министерството на инвестиционното 

проектиране и от областните управители. Промените не са съществени. Посочва се 

изрично, че цената на услугата - предоставяне на скица на сграда-самостоятелен обект 

на собственост по реда на ЗКИР е 10.00лв. 

В чл. 47 от Тарифата е предвидено е, че за предоставяне на справки от 

кадастралната карта и кадастралните регистри, както и на информация от Геокартфонда 

или от службите по геодезия, картография и кадастър, които са заявени и предоставени 

по електронен път, се заплащат с намаление от 30 на сто от стойността на съответните 

такси. 

 

Относно ДВ бр.11/07.02.2014г. 

В официалния раздел на ДВ бр. 11/07.02.2014г. са обнародвани промени в 

Наредба № Н-12 от 2012 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на 

статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и 

подлежащите на вписване обстоятелства в Националния регистър на недвижимите 

културни ценности (ДВ, бр. 98 от 2012 г.) 

С тях са нанесени промени в текста на чл. 9 от Наредбата, който касае 

декларирането на обекти, които могат да бъдат определени като недвижимите културни 

ценности. Самото деклариране, съгласно ал. 1 на променената разпоредба, се извършва 

със заповед на министъра на културата по предложение на директора на НИНКН, 

изготвено въз основа на предварителна оценка по образец съгласно приложение № 2. В 

ал. 2 е регламентирано, че предложенията по ал. 1 се изготвят по реда на териториални 

програми, одобрени от министъра на културата, съгласно срока, посочен в програмата, 

както и по искания на областни управители и общини съгласно срок, съобразен с 

териториалния обхват и характеристиките на изследваните обекти. Т.е. изрично се 

регламентира възможността областните управители да инициират определянето на 

недвижими културни ценности чрез подаване на искане до директора на НИНКН. 

 
Относно ДВ бр.12/11.02.2014г. 

В официалния раздел на ДВ бр. 12/11.02.2014г. е обнародвано Постановление № 19 на 

МС от 7.02.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.  
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От приложение №1 към същото е видно, че в териториалния обхват на област Велико 

Търново са одобрени за финансиране 12 проекта, изготвени от страна на общините Велико 

Търново, Горна Оряховица, Cухиндол, Стражица, Свищов, Полски Тръмбеш и Павликени. 

 

Относно ДВ бр.13/14.02.2014г. 

В официалния раздел на ДВ бр. 13/14.02.2014г. са обнародвани промени в Тарифата за 

държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията. Някой такси се намаляват, като тези 

за извършена устна справка по персонална партида, предоставена в службата по вписванията. 

Увеличават се таксите, събирани за вписване на обстоятелства в търговския регистър. 

Обнародвано е и Постановление № 16 на МС от 7.02.2014 г. за допълнение на 

Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, като изменението е 

несъществено. Касае разпоредбата на чл. 84 от ППЗДС и регламентираната в същия член 

възможност физически и юридически лица, притежаващи собственост върху законно 

построена сграда, изградена върху земя - частна държавна собственост, да могат да 

придобият право на собственост върху земята без търг, като подадат молба до областния 

управител по местонахождението й. Изменението касае документите, които следва да 

окомплектоват юридическите лица при подаване на искането си, по точно в случаите, в които 

предоставят ЕИК, отпада необходимостта от прилагането на удостоверение за актуално правно 

състояние /чл. 84, ал. 3, т.4 от ППЗДС/. 

 

Относно ДВ бр.15/21.02.2014г. 

В официалния раздел на ДВ бр. 15/21.02.2014г. е обнародвано Постановление № 

26 на МС от 14.02.2014 г., с което се правят промени в Правилника за прилагане на 

Закона за държавната собственост, приет с Постановление № 254 на Министерския 

съвет от 2006г. 

Допълва се текста на чл. 88, който преди настоящата редакция гласи: 

«При провеждане на търгове за продажба на имоти - държавна собственост, 

първоначалната цена не може да бъде по-ниска от данъчната оценка,  увеличена с10 на 

сто.» 

С редакцията от 21.02.2014г. се добавя текста „и балансовата стойност на 

съоръженията, трайно прикрепени към имотите, които не подлежат на данъчно 

деклариране, увеличена с 10 на сто.». 

 

Относно ДВ бр.17/28.02.2014г. 

В официалния раздел на ДВ бр. 17/28.02.2014г. е обнародвано Постановление № 

34 от 19 февруари 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за установяване, 

разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, приета с Постановление 

№ 263 на Министерския съвет от 1999г. Чл. 4. oт наредбата се изменя така: 

Чл. 4 (1) Когато има данни за настъпила трудова злополука, довела до временна 

неработоспособност, осигурителят/предприятието ползвател представя в 

териториалното поделение на НОИ и копие от първичния болничен лист. 

(2) Копието от първичния болничен лист се изпраща на териториалното 

поделение на НОИ в 3-дневен срок от представянето му пред 

осигурителя/предприятието ползвател.“ 

Член 13 се изменя така: 

„Чл. 13. Причинната връзка между увреждането и настъпилата временна 

неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт се установява от 

органите на медицинската експертиза.“  

Останалите изменения са несъществени.  

 

 


