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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 юли 2014г. 
 

 

 

Относно ДВ, бр. 55 от 4.07.2014 г 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 55от 04.07.2014 г.е публикувано Постановление № 

174 на МС от 26.06.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на 

общини за 2014 г. 

 

С постановлението са одобрени допълнителни трансфери по бюджетите на общини в 

размер 216 000 лв. за национални и регионални събори на българското народно творчество. 

За територията на Област Велико Търново е отпуснат допълнителен трансфер по 

бюджета на Община Лясковец, в размер на 10 000 лв., за провеждане на Национален събор 

на овцевъдите. 

 

Относно ДВ, бр. 57 от 11.07.2014 г 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 57 от 11.07.2014 г.е публикувано Постановление № 

180 на МС от 3.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по 

чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, 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, което влиза в сила от 11.07.2014г. 

С постановлението на Общините на територията на Област Велико Търново се отпускат 

следните средства: 
№ по 
ред 

Област (наименование на проекта/дейността) Община 
бенефициент 

Сума (в лв.) 

 1 2 3 

4. Област Велико Търново   

4.1. Възстановяване на подпорна стена и укрепване на път VTR 
3019, непосредствено след моста над р. Белица при км 

0+170 до км 0+220 

Община Велико 
Търново 

196 607 

4.2. Аварийно възстановяване на крайбрежна подпорна стена, 
представляваща устой на мост над р. Белица, с. Вонеща 

вода 

Община Велико 
Търново 

88 570 

4.3. Укрепване на бреговата ивица в участъка от км 539 до км 
540 на р. Дунав и участъка на с. Вардим – от 

административна сграда на "Сортови семена" – АД, до 
лодкостоянката (І фаза, 30 на сто от проектната стойност)  

Община 
Свищов 

965 220 

 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 57 от 11.07.2014 г.е публикувано Постановление № 

183 на МС от 4.07.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на 

общини за 2014 г., което влиза в сила от 11.07.2014г. 

С постановлението на Общините на територията на Област Велико Търново се отпускат 

средства за подпомагане дейността на народните читалища, в общ размер – 131500 лв. 

Подробна разбивка на средствата се съдържа в приложение – таблица към настоящия доклад. 
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 3. В официалния раздел на ДВ, бр. 57 от 11.07.2014 г.е публикувана Заповед № ЗМФ-

660 от 1.07.2014 г. за утвърждаване на списък на общини с безработица със или над 25 на 

сто по-висока от средната за страната за 2013 г.  

За Област Велико Търново данните, са както следва: 

 

    Списък на общините с равнище на безработица със или над 25 на  

сто по-високо от средното за страната за 2013 г. 

  

№ по ред 
Област/ 

община 

ІV. Велико Търново 

1. Елена 

2. Златарица 

3. Полски Тръмбеш 

4. Стражица 

5. Сухиндол 

 

 

Относно ДВ, бр. 58 от 15.07.2014 г 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 58 от 15.07.2014 г.е публикувано Постановление № 

189 на МС от 8.07.2014 г. за приемане на Наредба за студентските стажове в държавната 

администрация. 

С Наредбата се регламентира реда и условията за провеждане на студентските стажове в 

централните, областните и общинските администрации. Студентските стажове се провеждат 

централизирано – по инициатива на дирекция "Модернизация на администрацията" в 

администрацията на Министерския съвет, или децентрализирано – по инициатива на отделна 

администрация. Стажовете могат да бъдат присъствени или неприсъствени (дистанционни) в 

зависимост от изискванията на администрацията. Наредбата не се прилага при организацията и 

провеждането на студентски стажове и практики, финансирани със средства от Европейския 

съюз и от други международни донори или програми. Целта на наредбата е да създаде условия 

за провеждането на студентски стажове в държавната администрация и да осигури 

възможности за професионално ориентиране, придобиване на практически опит, знания и 

умения, които допълват теоретичното обучение на студентите. Продължителността на стажа в 

държавната администрация е от 10 до 45 работни дни. Студентските стажове, които се 

организират централизирано, се провеждат в периода от 1 юли до 30 септември, а 

дистанционни стажове могат да се организират централизирано и извън този период. 

Подготовката и организирането на студентските стажове в областна администрация следва да 

се осъществява от координатори, определени със заповед на Областен управител. Със 

заповедта следва да се определят и резервни координатори, които да заместват титулярите в 

случай на отсъствие. Координаторите ще получат от дирекция "Модернизация на 

администрацията" в администрацията на Министерския съвет пароли за достъп до 

административната част на портала, които не могат да бъдат предоставяни на други лица. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 58 от 15.07.2014 г.е публикувано Постановление № 

196 на МС от 10.07.2014 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират за 

производствата по глава единадесета от Закона за обществените поръчки пред 

Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд, в сила от 

15.07.2014 г. 

    С постановлението се одобрява Тарифа за таксите, които се събират за 

производствата по глава единадесета от Закона за обществените поръчки пред Комисията за 

защита на конкуренцията и Върховния административен съд. 
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 Относно ДВ, бр. 59 от 18.07.2014 г 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 59 от 18.07.2014 г.е публикуван Закон за 

ратифициране на Протокола за изменение и допълнение на Меморандума за 

разбирателство между Министерството на регионалното развитие и благоустройството 

на Република България, действащо като Национален партниращ орган, Министерството 

на регионалното развитие и туризма на Румъния, действащо като Управляващ орган, 

Министерството на публичните финанси на Румъния, действащо като Сертифициращ 

орган, и Одитния орган (асоцииран към румънската Сметна палата), действащ като 

Одитен орган, относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество 

България – Румъния 2007 – 2013 г.  

Ратифицира се Протокол, с който се правят изменения в Меморандума, ратифициран 

със закон, приет от 41-ото НС на 27.07.2010 г. - ДВ, бр. 62 от 10.08.2010 г. Издаден от 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обн. ДВ, бр. 81 от 15.10.2010 

г., в сила за Република България от 10.09.2010 г. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 59 от 18.07.2014 г.е публикувано Постановление № 

197 на МС от 11.07.2014 г. за определяне на условията, критериите и реда за финансово 

подпомагане на общините през 2014 г. за достъпа им до финансиране от Фонда за 

органите на местното самоуправление в България "ФЛАГ" – ЕАД. 

С Постановлението се определят критерии за финансиране на общините и се приема 

Методика за определяне на кредитния потенциал на общините на базата на интегрална оценка, 

изчислена по критерии и за групирането им. Със същото постановление се извършва групиране 

на общините според интегралната оценка на кредитния им потенциал,степен на подпомагане. 

 

               Относно ДВ, бр.62 от 22.07.2014г.  
 

             1.  В официалния раздел на ДВ, бр.62 от 29.07.2014 год. е публикувано Решение № 

633-МИ от 15 юли 2014 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за 

произвеждане на избори за общински съветници и кметове.  
С решението си Централната избирателна комисия на основание чл. 6, ал. 1 от Изборния  

кодекс утвърждава образците на изборните книжа за произвеждане на избори за общински 

съветници и кметове – 94 на брой, с номера от 1-МИ до 90 -МИ, приложени към решението и 

представляващи неразделна част от него. 
  

2. В официалния раздел на ДВ, бр.62 от 29.07.2014 год. са публикувани Заповед № РД-

07-00-185 от 2.07.2014 г. за утвърждаване на Статистическа система "Професионални 

болести" (ССПБ), версия 2014 и Заповед № РД-07-00-186 от 2.07.2014 г. за утвърждаване 

на Статистическа система "Трудови злополуки" (ССТЗ), версия 2014 и двете в сила от 

29.08.2014 г. 

Класификациите, включени в Статистическата система "Професионални болести" и в  

Статистическата система "Трудови злополуки", са задължителни за използване от всички 

институции и лечебни заведения в Република България. 

 

 

  

   


