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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 2020г. 
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 Относно ДВ, бр. 67 от 28.07.2020 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 67 от 28.07.2020 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 на МС от 24.07.2020 г. за одобряване на допълнителни 

трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово подпомагане на 

общините за ремонт, възстановяване, изграждане и довършване на военни 

паметници 
СПИСЪК на военни паметници по общини за финансово подпомагане за ремонт, 

възстановяване,изграждане и довършване за 2020 г. 
№ по 
ред 

Паметници 
Средства 
(в лв.) 

 
ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ 

Общо: 
300 000 лв 

 
Община Велико Търново 

 
1. Ремонтно-реставрационни дейности по паметника на опълченците в с. Ресен. 9 000 лв. 

2. 
Реставрация на паметника на загиналите във войните от 1912 – 1918 г. в с. 

Церова кория. 
1 300 лв. 

 
Общо: 10 300 лв. 

 
Община Горна Оряховица 

 
1. Ремонт на паметника на загиналите във войните в с. Поликраище. 5 000 лв. 

 
Общо: 5 000 лв. 

 
Община Павликени 

 
1. Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Бутово. 2 500 лв. 

 
Общо: 2 500 лв. 

 
Община Полски Тръмбеш 

 

1. 
Ремонт на паметни плочи с имената на загиналите във войните в с. 

Обединение. 
200 лв. 

2. 
Ремонт на паметника на загиналите във Втората световна война в с. Петко 
Каравелово. 

4 000 лв. 

3. 
Ремонт на паметника на загиналите във войните от 1912 – 1918 г. в с. 
Раданово. 

1 500 лв. 

 
Общо: 5 700 лв. 

 
Община Стражица 

 

1. 
Възстановяване на паметника на загиналите във войните от 1912 – 1945 г. в с. 

Бряговица. 
6 000 лв. 

 
Общо: 6 000 лв. 

 

  

 Относно ДВ, бр. 68 от 31.07.2020 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 68 от 31.07.2020 г. е публикуван ЗАКОН за 

допълнение на Гражданския процесуален кодекс 

 Параграф единствен. Създава се чл. 100а: 

 "Съдържание 

 Чл. 100а. (1) Процесуалните действия не може да съдържат заплахи, обидни или 

нецензурни думи или квалификации. В този случай те се смятат за нередовни.  

 (2) Алинея 1 не се прилага, когато използваните заплахи, обидни или нецензурни 

думи или квалификации се отнасят до обстоятелствата, на които се основава искането." 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 68 от 31.07.2020 г. е публикувана НАРЕДБА 

за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и 

отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, 

изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които 

извършват продажби чрез електронен магазин 

 Регламентирани са случаите, в които се изисква издаване на касов бон, как се издава 

касов бон при сторно операции и с какво съдържание и др. 
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 С § 49. В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за 

регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, 

изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват 

продажби чрез електронен магазин (обн., ДВ, бр. 52 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 9 от 2020 г.) в § 

21, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби думите "31 юли 2020 г." се заменят с "30 

септември 2020 г.". 

 

3. В официалния раздел на ДВ, бр. 68 от 31.07.2020 г. е публикувана 

ИНСТРУКЦИЯ за изменение на Инструкция № Iз-3025 от 2010 г. за условията и 

реда за определяне на стратегическите зони на стратегическите обекти и зоните, 

свързани с изпълнението на стратегически дейности от значение за националната 

сигурност (ДВ, бр. 6 от 2011 г.) 

 С § 1. в чл. 3 се правят следните изменения: 

 1. В ал. 1 думите "Ръководителите на стратегическите обекти и възлагащите 

съответната стратегическа дейност" се заменят с "Ръководителите на стратегически обекти и 

възлагащите или извършващите съответната стратегическа дейност". 

 2. В ал. 2 думите "ръководителите на стратегически обекти и възлагащите 

извършването на съответните стратегически дейности" се заменят с "ръководителите на 

стратегически обекти и възлагащите или извършващите съответните стратегически дейности 

със заповед". 

 3. В ал. 3 думите "Ръководителите на стратегическите обекти и възлагащите 

извършването на съответната стратегическа дейност" се заменят с "Ръководителите на 

стратегически обекти и възлагащите или извършващите съответната стратегическа дейност". 

 4. Алинея 4 се изменя така: 

 "(4) Ръководителите на стратегически обекти и възлагащите или извършващите 

съответната стратегическа дейност в срок до 6 месеца след издаването на заповедта по ал. 2 

предоставят на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) или на 

оправомощени от него длъжностни лица списък на конкретните длъжности, които изискват 

достъп до определените стратегически зони в стратегическите обекти или до зоните, свързани 

с изпълнението на стратегическите дейности." 

 5. Алинея 5 се изменя така: 

 "(5) Списъкът по ал. 4 се съгласува с председателя на ДАНС или с оправомощени от 

него длъжностни лица. При промяна в списъка по ал. 4 ръководителите на стратегически 

обекти и възлагащите или извършващите съответната стратегическа дейност изготвят нов 

актуализиран списък, който незабавно се предоставя за съгласуване на председателя на ДАНС 

или на оправомощени от него длъжностни лица." 

 С § 2. в чл. 4 думите "ръководителите на съответния стратегически обект или 

дейност" се заменят с "ръководителят на съответния стратегически обект и възлагащият или 

извършващият съответната стратегическа дейност". 

 С § 3. член 6 се изменя така: 

 "Чл. 6. Заповедта по чл. 3, ал. 2 се изпраща на ДАНС и на съответните органи по чл. 

4, извършили охранителното обследване." 

 

4. В неофициалния раздел на ДВ, бр. 68 от 31.07.2020 г. е публикувано 

СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. септември 

2020 г.  

 На 17.09.2020 Г. от 9 часа. - Първо гражданско отделение, 4750/2019, по касационна 

жалба срещу решението по гр. дело 3/2019 по описа на Окръжен съд Велико Търново, 

подадена от държавата, представлявана от Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството чрез областния управител на област Велико Търново, пл. Център 2 

 


