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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 януари 2014г. 

 

Относно ДВ бр. 2/07.01.2014г. 

В ДВ 2/07.01.2014г. чрез ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304 на МС от 21.12.2013 г. са 

направени изменения в Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за 

кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации (обн., ДВ, бр. 

29 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г., бр. 100 

от 2005 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 4 от 2009 г., бр. 51, 91 и 93 от 2011 г., бр. 49, 80 и 103 от 

2012 г. и бр. 17, 53, 80 и 97 от 2013 г.) 

Отменен е параграф 1б от ДЗР, който сочеше, че числеността на персонала, 

определена с допълнителните разписания на длъжностите за лицата, назначени при 

условията и по реда на чл. 1 от ПМС, не може да бъде увеличавана, а незаетите 

длъжности се закриват, както и че при прекратяване на трудови правоотношения с 

лица, назначени по ПМС освободената длъжност се закрива и числеността на персонала 

по допълнителните разписания на длъжностите по ал. 1 се намалява с броя на 

освободените лица. 

В допълнителните разпоредби е указано, че:  

§ 2. Числеността на персонала в бюджетните организации, назначен при 

условията и по реда на чл. 1 от Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. 

за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации, към датата на 

влизане в сила на постановлението се запазва. Тя може да бъде увеличавана само след 

обоснован доклад на съответния министър, обсъден на оперативно заседание на 

Министерския съвет. 

§ 3. Ръководителите на бюджетни организации на всеки 6 месеца представят в 

Министерството на труда и социалната политика информация за броя на назначените 

лица при условията и по реда на чл. 1 от Постановление № 66 на Министерския съвет 

от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации. 
 

В същия ДВ е публикувано и Решение № 814 на МС от 21.12.2013 г. за 

отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавнa нуждa за 

изграждане на обект "Път ІІ-55 "Велико Търново – Гурково" от км 11+170 до км 

31+561,10 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване" на територията на 

област Велико Търново. Същото подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на всички заинтересовани 

лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съобщаването следва да се 

извърши от Агенция "Пътна инфраструктура". В случай , че собственикът на имота не 

може да бъде установен или адресът му е неизвестен, както и когато собственикът на 

имота не е потърсил в тримесечен срок от публикуване на съобщението по чл. 39, ал. 6 

от ЗДС определеното му обезщетение или не е представил в същия срок документи, 

доказващи правото му на собственост, имотът се смята за отчужден от датата, на която 



5000 Велико Търново,  пл. “Център” № 2, п.к. 443, тел. и факс 062/600 464, 839, http://www.vt. government.bg 

инвеститорът преведе по сметка на областния управител обезщетението, определено в 

решението по чл. 34а, ал. 1 от ЗДС. В този смисъл е възможно това решение на МС да 

породи в последствие задължения за Областен управител Велико Търново. 

 

Относно ДВ бр. 3/10.01.2014г. 

 не са налице актове, които пряко да касаят правомощията на областен управител 

и дейността на Областна администрация Велико Търново. 

 
Относно ДВ бр. 4/14.01.2014г. 

В официалния раздел на ДВ бр. 4/14.01.2014г. не са налице нормативни актове, които 

касаят правомощията на областен управител и дейността на Областна администрация Велико 

Търново. 

В неофициалния раздел е налице Заповед № РД-07-431 от 14.12.2013 г.№ ЗЦУ-1482 от 

14.12.2013 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за 

дейността на задължените лица и утвърждаване образци на съответните формуляри, издадена 

от Националния статистически институт и Националната агенция за приходите. Видно от 

същата са изготвени новите формуляри за бюджетните предприятия и подаваните от тях 

статистически справки. Формулярите на статистическите справки са качени и могат да бъдат 

изтеглени и разпечатани от официалните интернет страници на НСИ и НАП: www.nsi.bg и 

www.nap.bg. Представянето на статистическите справки за отминалата 2013г. следва да се 

извърши в срок до 31 март 2014 г. 

В неофициалния раздел е публикуван и Списък на специалистите, утвърдени за вещи 

лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебен район на 

Великотърновския окръжен и административен съд към Апелативния съд - Велико Търново, за 

2014 г. 

 

Относно ДВ бр. 5/17.01.2014г. 

В официалният раздел на ДВ бр. 5/17.01.2014г. е публикувано Постановление № 1 на 

МС от 10.01.2014 г. за изменение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната 

администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, 

бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г. и бр. 5 и 27 от 2013 г.). Съобразно същото 

се прави промяна в нивата на основните месечни заплати, като се повишават минималните 

предвидени размери и се синхронизират с регламентирания нов размер на минимална работна 

заплата за страната, а именно 340.00лв. Промяната влиза в сила, считано от 01.01.2014г. 

 

Относно ДВ бр.6/21.01.2014г. 

В официалния раздел на ДВ бр. 6/21.01.2014г. е обнародвано Постановление № 4 

на МС от 16.01.2014 г. за условията, реда и критериите за избора на проекти и програми 

и прозрачното изразходване на средствата по чл. 1, ал. 5, т. 1 от Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2014 г. (Публична инвестиционна програма "Растеж 

и устойчиво развитие на регионите")  

В чл. 6 от него е предвидено, че набирането и номинирането на конкретни 

проекти/програми с регионално и местно значение се извършва от областните 

управители, въз основа на предложения от органите на местното самоуправление и 

местната власт от съответната област, след което проектите/програмите се предлагат за 

оценка, приоритизиране и подбор на Междуведомствения съвет, който се ръководи от 

министъра на финансите, а негови членове са министърът на икономиката и 

енергетиката, министърът на регионалното развитие, министърът на инвестиционното 

проектиране, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, 

министърът на околната среда и водите и председателят на Управителния съвет на 

Националното сдружение на общините в Република България. 

http://www.nap.bg/
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В чл. 13 от Постановлението е регламентирано областните управители да следят 

за изпълнението на одобрените от Министерския съвет проекти/програми и да 

докладват тримесечно на Междуведомствения съвет.  

 

Относно ДВ бр.8/28.01.2014г. 

В официалния раздел на ДВ бр. 8/28.01.2014г. е обнародвано Постановление № 3 

на МС от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 

за 2014 г. С него са извършени промени в Постановление № 67 на МС от 14.04.2010 

г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, като се приема нова Таблица 

на длъжностните наименования, минималните и максималните размери на основни 

месечни заплати на началниците и членовете на кабинетите на министър-председателя, 

на заместник министър-председателите и на министрите; на съветниците, експертите и 

техническите сътрудници в тези кабинети, както и на експертите за връзки с 

обществеността в кабинетите на областните управители в зависимост от 

минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени 

на служителите в държавната администрация, посочени в приложение № 1 към 

Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, както и нова 

Таблица на длъжностните наименования, минималните и максималните размери на 

основни месечни заплати на заместник-министрите, на председателите, заместник-

председателите и членовете на държавни комисии; на председателите и заместник-

председателите на държавни агенции; на областните управители и заместник 

областните управители; на изпълнителните директори на изпълнителни агенции; на 

ръководителите на административни структури, създадени със закон или с 

постановление, и на техните заместници; на кметовете, заместник-кметовете и 

кметските наместници в зависимост от минималните и максималните размери на 

основните месечни заплати по нива и степени на служителите в държавната 

администрация, посочени в приложение № 1 към Наредбата за заплатите на 

служителите в държавната администрация. В следствие на тези промени за първи път се 

определят нива и степен на работната заплата на лица, заемащи длъжностите – 

областен управител, заместник-областен управител и експерт за връзки с 

обществеността към кабинета на областен управител, както следва: 

 

Длъжностни 

наименования 

Ниво и степен на минималната 

основна месечна заплата 

Ниво и степен на 

максималната основна 

месечна заплата 

 

Областен управител Ниво 2, степен 2 Ниво 2, степен 2 

Заместник областен 

управител 

Ниво 7, степен 2 Ниво 7, степен 2 

Експерт за връзки с 

обществеността към 

кабинета на областен 

управител 

 

Ниво 14, степен 1 

 

Ниво 14, степен 2 

 

Изменя се и чл. 8, ал. 2, като новият текст гласи «Индивидуалните основни 

месечни заплати на лицата, заемащи длъжности, посочени в приложения № 4 /експерт 

за връзки с обществеността към кабинета на областен управител/ и 5 /областен 

управител, заместник –областен управител/, се определят до максималните размери по 

длъжности в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на съответната 

административна структура за 2014 г.» 
 

 


