ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 48

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 24 юни 2011 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Закон за ратифициране на Хартата
на Международния енергиен форум

2

 Закон за военната полиция

3

 Закон за ратифициране на Изменението на Заемното споразумение
„Проект за развитие на общинската
инфраструктура“ между Република
България и Международната банка за
възстановяване и развитие
11
 Закон за ратифициране на Изменението на Заемното споразумение „Проект за рехабилитация на пътната
инфраструктура“ между Република
България и Международната банка за
възстановяване и развитие
11
Президент на републиката
 Указ № 129 за награждаване на г-жа
Зохара Кампаньола с орден „Мадарски
конник“ втора степен
12
 Указ № 134 за награждаване на
проф. Никола Петров Николов с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ първа степен 12
 Указ № 138 за награждаване на проф.
Цветан Желязков Цветков с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ първа степен 12
 Указ № 162 за награждаване на генерал-лейтенант Димитър Радославов
Димитров с орден „За военна заслуга“
първа степен
12
Министерски съвет
 Постановление № 163 от 16 юни
2011 г. за закриване на Технологичния
колеж – София, в структурата на Химикотехнологичния и металургичен
университет – София
12
 Постановление № 164 от 16 юни
2011 г. за изменение на Устройствения
правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 249
на Министерския съвет от 2009 г.
13
 Постановление № 165 от 16 юни
2011 г. за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дей-

ността на Националната служба за охрана при Президента на Република България, приет с Постановление № 151 на
Министерския съвет от 1992 г.
13
 Постановление № 166 от 17 юни
2011 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по трансплантация
по Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, Закона за здравето и Закона за лечебните заведения 13
 Постановление № 167 от 17 юни
2011 г. за приемане на Наредба за определяне на реда за изплащане от
държавата на присъдена издръжка
14
 Постановление № 168 от 17 юни
2011 г. за предоставяне на средства
от държавния бюджет за 2011 г. за
модернизиране и оптимизация на държавните висши училища и за определяне на условията, критериите и реда
за предоставянето им
16
 Постановление № 169 от 17 юни
2011 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет за 2011 г. 18
 Постановление № 170 от 17 юни
2011 г. за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за
Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 126
на Министерския съвет от 2006 г.
18
 Постановление № 171 от 17 юни
2011 г. за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за
лова и опазване на дивеча, приет с Пос
тановление № 151 на Министерския
съвет от 2001 г.
19
 Решение № 429 от 16 юни 2011 г. за
признаване на сдружение „Българска
асоциация за невромускулни заболявания“ за представителна организация
на национално равнище в Националния
съвет за интеграция на хората с увреждания
20

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

 Решение № 430 от 16 юни 2011 г. за
признаване на сдружение „Център за
психологически изследвания“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за
интеграция на хората с увреждания
21
 Решение № 431 от 16 юни 2011 г. за
признаване на сдружение „Асоциация
на родители на деца с епилепсия“ за
представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
21
 Решение № 458 от 17 юни 2011 г. за
отчуждаване на имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект
„АМ „Марица“ Оризово – Капитан Ан
дреево, участък „Любимец – Капитан
Андреево“ от км 89+100 до км 108+260,
подучастък Път ІІ-80 (Е-85) Свилен
град – Пъстрогор от км 0+000 до
км 2+715, от км 2+715 до км 3+490
и Пътен възел „Свиленград“ при км
99+280“ на територията на община
Свиленград, област Хасково
21
Министерство на здравеопазването
 Правилник за организацията и дейността на Обществения съвет по
правата на пациента
29
Министерство на културата
 Правилник за устройството, организацията на работата и финансирането на Специализирания експертен
съвет за опазване на недвижимите
културни ценности
31

ВЕСТНИК

БРОЙ 48

Комисия за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност
 Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и
дейността на КУИППД
34
Министерство на финансите
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби
в търговските обекти чрез фискални
устройства
39
Българска народна банка
 Наредба за изменение на Наредба № 2
от 2006 г. за лицензите, одобренията
и разрешенията, издавани от Българската народна банка по Закона за кредитните институции
72
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 9 от 2008 г. за оценка
и класификация на рисковите експозиции на банките и за установяване на
специфични провизии за кредитен риск 72
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 3 от 2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни
операции и за използване на платежни
инструменти
72
Централна избирателна комисия
 Решение № 12-ПВР от 18 юни 2011 г. за
утвърждаване образците на изборните
книжа за произвеждане на изборите за
президент и вицепрезидент на Република България на 23 октомври 2011 г. 73

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
ЗАКОН

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ

за ратифициране на Хартата на Междуна
родния енергиен форум

УКАЗ № 147
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Хартата на Меж
дународния енергиен форум, приет от ХLI
Народно събрание на 9 юни 2011 г.
Издаден в София на 20 юни 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

Член единствен. Ратифицира Хартата на
Международния енергиен форум, подписана
на 22 февруари 2011 г. в Рияд, Кралство Сау
дитска Арабия.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 9 юни 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7276

БРОЙ 48

ДЪРЖАВЕН

УКАЗ № 148
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за военната полиция, приет от ХLI
Народно събрание на 10 юни 2011 г.
Издаден в София на 20 юни 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за военната полиция
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Този закон урежда дейността
и правомощи ята на военната полици я и
взаимодействието є с държавни органи и
организации, служби за сигурност и служби
за обществен ред.
(2) Военната полиция е част от въоръжените
сили на Република България и е организирана
в служба „Военна полиция“ към министъра
на отбраната и във военнополицейски фор
мирования в Българската армия.
(3) Служба „Военна полиция“ е органи
зирана в ръководство, регионални служби и
център по логистика и подготовка.
(4) Военнополицейските формирования в
Българската армия са организирани в роти,
взводове и отделения.
Чл. 2. (1) Военната полиция осъществява:
1. контрол за спазването на обществения ред
и военната дисциплина от военнослужещите;
2. охранителна дейност за предотвратява
не, пресичане и защита от противозаконни
посегателства на лица, обекти, имущество,
въоръжение, техника и мероприятия;
3. контрол върху използването на военни
превозни средства;
4. осигуряване и контрол за спазването
на установения пропускателен режим при
влизане и излизане от охранявани обекти на
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия и вътрешния ред в тях,
включително чрез даване и спазване на задъл
жителни указания при и осъществяване на:
а) проверки на документите за самоличност
на външни лица и служебните пропуски на
работещите;
б) проверки на багажа, товара и/или на
превозни средства и съпроводителните им
документи;
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5. съвместно или във взаимодействие с
Министерството на вътрешните работи или
Държавна агенция „Национална сигурност“
задачи от тяхната компетентност по:
а) охрана на обекти;
б) разкриване, прекратяване и пресичане
на терористични актове, разпространяване на
оръжия за масово унищожение и незаконен
трафик на оръжие;
в) задържане на извършители на престъп
ления от общ характер и освобождаване на
заложници.
(2) Служба „Военна полиция“ опазва реда
и сигурността в и на Министерството на от
браната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия,
като самостоятелно или във взаимодействие
с други служби за сигурност и служби за
обществен ред осъществява:
1. оперативно-издирвателна дейност;
2. антитерористична дейност;
3. дейност по предотвратяване, разследване
и разкриване на престъпления от общ характер
и полицейска регистрация на лица;
4. информационна дейност;
5. охранителна и контролна дейност;
6. противопожарен контрол;
7. разследване на авиационни произшест
вия и инциденти с военни въздухоплавателни
средства;
8. контрол за спазването на правилата за
движение по пътищата и техническото състо
яние на военните превозни средства съгласно
Закона за движението по пътищата;
9. определяне на необходимостта от при
лагане на специални мерки за сигурност,
техния вид и обем и даване на становища за
изпълнението им при възлагане на обществени
поръчки от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на минис
търа на отбраната и юридическите лица от
Българската армия;
10. дейности и свързаните с тях правомо
щия, отнасящи се до чуждестранни военно
служещи или военни формирования, техните
бази и транспортните им средства на тери
торията на Република България, доколкото
това е предвидено или не противоречи на
международен договор, по който Република
България е страна.
(3) Военнополицейските формирования в
Българската армия извършват контролна и
охранителна дейност в гарнизоните и районите
за разполагане извън тях, като осъществяват:
1. контрол за спазването на войсковия ред
и военната дисциплина от военнослужещите;
2. охрана, контрол на достъпа и пропус
кателен режим;
3. с ъп ровож да не на воен н и п ревозн и
средства;
4. контрол върху използването на военни
превозни средства.
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Чл. 3. Дейността на военната полиция се
основава на следните принципи:
1. спазване на Конституцията, законите и
международните договори, по които Република
България е страна;
2. зачитане и гарантиране на правата и сво
бодите на гражданите и тяхното достойнство;
3. публичност, обективност, безпристраст
ност и политически неутралитет;
4. централизъм и единоначалие в органи
зацията и управлението;
5. упражняване на граждански контрол от
предвидените в Конституцията и законите
органи.
Г л а в а

в т о р а

СЛУЖБА „ВОЕННА ПОЛИЦИЯ“
Чл. 4. (1) Оперативно-издирвателната дей
ност на служба „Военна полиция“ се извършва
посредством специфични способи и средства
и чрез доброволни сътрудници за:
1. разкриване, предотвратяване и преси
чане на престъпления от общ характер и
правонарушения, увреждащи или застраша
ващи реда и сигурността в и на Министер
ството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия;
2. придобиване на информация за процеси и
явления, водещи до застрашаване или увреж
дане на реда и сигурността в и на структурите
по т. 1, живота, здравето и сигурността на
личния им състав, поддържането на бойната
им готовност и опазването на въоръжението,
техниката и имуществото им.
(2) Оперативно-издирвателна дейност може
да се извършва и в едноличните търговски
дружества с държавно участие в капитала, в
които правата на държавата се упражняват
от министъра на отбраната.
(3) На издирване подлежат лица, оръжие
и общоопасни средства, моторни превозни
средства и вещи на структурите по ал. 1, т. 1,
както и вещи с доказателствена стойност.
Чл. 5. (1) Служба „Военна полиция“ осъ
ществява антитерористична дейност в Ми
нистерството на отбраната, в структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и в Българската армия с цел разкриване, пре
дотвратяване, пресичане и противодействие на
замислени, подготвени или започнали теро
ристични актове и намаляване на рисковете
за извършването им.
(2) За осъществяване на дейностите по
ал. 1, свързани с предотвратяване на непо
средствено предстоящи или започнали теро
ристични актове, както и за задържане на
извършители на особено опасни престъпле
ния от общ характер, които оказват или са
склонни да окажат въоръжена съпротива, или
при освобождаване на заложници на органи
те на служба „Военна полиция“ може да се
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възлага изпълнението на задачи в условията
на висок риск и непосредствена опасност за
живота и здравето съобразно конкретната
оперативно-тактическа обстановка, като се
вземат необходимите и възможни мерки за
опазване на самоличността им в тайна.
Чл. 6. (1) Служба „Военна полиция“ осъ
ществява дейност за предотвратяване и раз
криване на престъпления от общ характер:
1. извършени от или в съучастие с воен
нослужещи и цивилни служители от Минис
терството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия;
2. подготвяни или извършени на терито
рията на обекти, имоти и съоръжения на
структурите по т. 1;
3. насочени срещу, заст рашаващи или
увреждащи реда и сигурността в и на струк
турите по т. 1.
(2) По получени съобщения и сигнали за
извършени престъпления от общ характер,
които не съдържат достатъчно данни по сми
съла на Наказателно-процесуалния кодекс
за образуване на досъдебно производство,
се извършват проверки. Проверки може да
се извършват и в едноличните търговски
дружества с държавно участие в капитала, в
които правата на държавата се упражняват
от министъра на отбраната.
(3) Разследването на престъпления от общ
характер се извършва от военни разследващи
полицаи в случаите и по реда на Наказателнопроцесуалния кодекс. За военни разследващи
полицаи по чл. 399, ал. 3 от Наказателно-про
цесуалния кодекс се определят служители на
служба „Военна полиция“, които имат висше
юридическо образование.
(4) На лицата, привлечени като обвиня
еми за извършено умишлено престъпление
от общ характер, се извършва полицейска
регистрация.
(5) Полицейската регистрация по ал. 4 се
заличава въз основа на писмена заповед на
министъра на вътрешните работи в случаите
и по реда на чл. 160 от Закона за Министер
ството на вътрешните работи.
Чл. 7. (1) Служба „Военна полиция“ осъ
ществява охрана на:
1. личен състав, обекти, имущество, въо
ръжение и техника на Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия;
2. военни учения и мероприятия с участи
ето на личен състав на структурите по т. 1;
3. б ъ л гарск и и ч у ж дес т ра н н и воен н и
транспортни средства и военни железопътни
ешелони, с които се превозват личен състав,
пари, бойна техника, въоръжение, боеприпаси
и общоопасни средства;
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4. чуж дестранни военнослужещи, чуж
дестранни военни формирования, делегации
и инспекции на територията на Република
България.
(2) Служба „Военна полиция“ осъществя
ва контрол при осъществяване на охрана в
случаите по ал. 1 от други лица, като про
верява цялостната дейност по охраната от
предварителната є организация и планиране
до фактическото є изпълнение и ефективност.
(3) Дейностите по охрана и контрол на
охраната се организират и осъществяват са
мостоятелно или във взаимодействие с воен
нополицейските формирования от Българската
армия, с командирите/началниците, ръководи
телите на структури на пряко подчинение на
министъра на отбраната, организаторите на
мероприятията, органите на Министерството
на вътрешните работи, Националната служба
за охрана, органите на местното самоуправле
ние и местната администрация и/или други
органи и лица.
(4) При наличие на обоснована необхо
димост по разпореждане на министъра на
отбраната служба „Военна полиция“ осигу
рява охрана и специализиран транспорт на
ръководни длъжностни лица от Министер
ството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия.
Чл. 8. (1) Служба „Военна полиция“ осъ
ществява дейност по събиране, обработване,
систематизиране, съхраняване, анализиране,
използване и предоставяне на информация,
свързана с опазване реда и сигурността в и на
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия, както и за едноличните
търговски дружества с държавно участие в
капитала, в които правата на държавата се
упражняват от министъра на отбраната в
случаите по чл. 4, ал. 2 и чл. 6, ал. 2.
(2) Командирите, началниците и ръководи
телите от Министерството на отбраната, от
структурите на пряко подчинение на минис
търа на отбраната и от Българската армия са
длъжни да предоставят информация, изискана
писмено от служба „Военна полиция“.
(3) В служба „Военна полиция“ се изграж
дат и поддържат информационни регистри
за събиране, обработване, систематизиране
и съхраняване на информация, които могат
да се изграждат и като автоматизирани и в
тях могат да се обработват и лични данни.
(4) Личните данни се обработват един
ствено с цел опазване на реда и сигурността
в и на Министерството на отбраната, струк
турите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия, като при
обработването им:
1. не се иска съгласието на физическото
лице;
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2. физическото лице не се информира пре
ди и по време на обработването на личните
му данни;
3. лични данни не се предоставят на трети
лица;
4. личните данни се съхраняват и след
приключване на обработването им в срокове,
определени от директора на служба „Военна
полиция“ като администратор на личните
данни.
(5) Личните данни се заличават, ако вече
не съществува причина за тяхното запаз
ване съгласно закона или в изпълнение на
съдебен акт.
(6) Личните данни от информационните
фондове могат да се предоставят само на ор
ганите за защита на националната сигурност
и обществения ред, както и на органите на
съдебната власт за нуждите на конкретно
наказателно дело, както и на чуждестранни
органи по силата на международен договор,
по който Република България е страна.
(7) Обработването на лични данни се
осъществява при условията и по реда на този
закон и Закона за защита на личните данни.
Чл. 9. Служба „Военна полиция“ осъщест
вява противопожарен контрол в обектите на
Министерството на отбраната, на структурите
на пряко подчинение на министъра на отбра
ната и на Българската армия, като органите
є упражняват правомощията по чл. 91б във
връзка с чл. 91в, т. 2 от Закона за Министер
ството на вътрешните работи.
Чл. 10. (1) Служба „Военна полиция“ осъ
ществява дейността си чрез своите органи.
(2) Органите на службата са военнослуже
щите от личния є състав.
(3) При осъществяване на правомощията
си органите по ал. 2 се легитимират със слу
жебна карта по образец, утвърден от минис
търа на отбраната, подписана от директора
на службата.
Чл. 11. (1) При изпълнение на дейността
си органите на служба „Военна полиция“ осъ
ществяват правомощията си по отношение на:
1. военнослужещи и цивилни служители
от Министерството на отбраната, от структу
рите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и от Българската армия;
2. лица, подготвящи, извършващи или
извършили престъпление от общ характер в
съучастие с лицата по т. 1;
3. лица, подготвящи, извършващи или из
вършили престъпление от общ характер или
правонарушение на територията на обекти,
съоръжения и превозни средства на Минис
терството на отбраната, на структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и на Българската армия, лица, влизащи, изли
защи или намиращи се в тях, както и лица,
заемащи без правно основание техни имоти;

С Т Р.

6

ДЪРЖАВЕН

4. лица, които с действия или бездействия
застрашават или увреждат реда и сигурност
та в и на Министерството на отбраната,
Българската армия и структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната или
сигурността на личния им състав, както и
лица, които не оказват съдействие или не
изпълняват разпореж данията на органите
на военната полиция, дадени във връзка и в
изпълнение на функциите им;
5. членовете на управителните органи и
служителите в еднолични търговски дружес
тва с държавно участие в капитала, в които
правата на държавата се упражняват от ми
нистъра на отбраната.
(2) При упражняване на законоустановените
им правомощия органите на служба „Военна
полиция“ са независими от всички лица, които
не са техни преки началници.
Чл. 12. (1) Органите на служба „Военна
полиция“ могат да призовават писмено ли
цата по чл. 11, ал. 1 да извършват проверки
за установяване на самоличността им и да ги
идентифицират, когато това е необходимо за
изпълнение на определените им с този закон
дейности и правомощия. Други лица могат да
се призовават само при наличие на данни, от
които може да се направи обосновано предпо
ложение, че разполагат с информация, имаща
отношение към дейностите и правомощията
на органите на служба „Военна полиция“.
(2) В съобщението за призоваване се посоч
ват целта на призоваването, часът и мястото на
явяване, като в неотложни случаи призовава
нето може да се извършва по телефон, телекс
или факс, което се удостоверява писмено от
длъжностното лице, което го е извършило,
а по телекс – с писмено потвърждаване за
полученото съобщение.
(3) Установяването на самоличността се
извършва чрез представяне на документ за
самоличност, сведения на граждани с уста
новена самоличност, които познават лицето,
или по друг начин, годен за събиране на
достоверни данни.
(4) Когато самоличността на лицето не
може да бъде установена по начините по ал. 3,
се извършва идентификация, която включва:
1. снемане на пръстови отпечатъци и от
печатъци от дланите на ръцете;
2. фотографиране на лицето;
3. установяване на външни белези;
4. измервания и изземване на образци за
сравнителни изследвания;
5. изземване на образци от биологичен
произход за сравнителна ДНК идентификация.
(5) За извършване на действията по иденти
фикация по ал. 4, т. 1 – 4 съгласието на лицето
не се изисква, а за извършване на действията
по ал. 4, т. 5 лицата са длъжни да предоста
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вят изискваните образци, като при отказ те
се изземват принудително с разрешение на
съдия от съответния първоинстанционен съд.
Чл. 13. (1) Органите на служба „Военна
полиция“ могат да задържат до 24 часа лице
по чл. 11, ал. 1, когато:
1. има данни, че е извършило престъпление;
2. след надлежно предупреждение съзнател
но пречи на орган на служба „Военна поли
ция“ да изпълни задължението си по служба;
3. показва тежки психични отклонения
и/или с поведението си нарушава обществе
ния ред или излага живота си или живота на
други лица на явна опасност;
4. е налице невъзможност да се установи
самоличността в случаите и по начините,
посочени в чл. 12, ал. 3;
5. се е отклонило от изтърпяване на нака
занието лишаване от свобода или от местата,
където е било задържано като обвиняем в
изпълнение на разпореждане на полицейски
орган или на орган на съдебната власт;
6. е обявено за международно издирване
по искане на друга държава във връзка с
неговата екстрадиция или в изпълнение на
Европейска заповед за арест;
7. това е предвидено със закон.
(2) От момента на задържането си лицата
имат право на защитник, незабавно да се ин
формират за основанията за задържането им
на разбираем за тях език, да обжалват пред
съда законността на задържането си, като
съдът се произнася по жалбата незабавно,
а ако са чужди граждани – да се свържат с
дипломатическото представителство на сво
ята държава.
(3) Органите на служба „Военна поли
ция“ са длъжни незабавно да уведомят за
задържането лице, посочено от задържания,
както и незабавно да освободят лицето, ако
основанието за задържането му е отпаднало.
(4) Задържаните лица могат да се отвеж
дат и настаняват в оборудвани помещения
за задържане на служба „Военна полиция“
при зачитане и защита на човешките права,
регламентирани в Конституцията на Репуб
лика България и в Конвенцията за правата
на човека и основните свободи. Спрямо тях
могат да се вземат мерки за лична сигурност,
ако поведението им и целите на задържането
налагат това. На задържаните лица не могат
да се ограничават други права освен правото
на свободно придвижване.
(5) При задържане директорът на служба
„Военна полиция“ и директорите на регионал
ните служби съобразно своята компетентност
или оправомощени от тях длъжностни лица
издават писмена заповед за задържане.
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Чл. 14. (1) Органите на служба „Военна
полиция“ могат да задържат лице извън посо
чените в чл. 11, ал. 1 лица до пристигане на
органите на Министерството на вътрешните
работи в случаите по чл. 13, ал. 1.
(2) За задържането органите на служба
„Военна полици я“ незабавно у ведом яват
органите на Министерството на вътрешните
работи и им предават лицето в момента на
пристигането им.
(3) При предаване на задържаното лице се
извършва медицински преглед и се съставя
протокол в два екземпляра за приемащия и
предаващия, който съдържа:
1. собствено, бащино и фамилно име на
съставителя и на органа на Министерството
на вътрешните работи, приемащ задържаното
лице, и техните длъжности;
2. дата и място на съставяне на протокола;
3. дата и място на задържането;
4. описание на обстоятелствата, при които
е било задържано лицето;
5. собствено, бащино и фамилно име на
задържаното лице, ЕГН, постоянен или нас
тоящ адрес;
6. обясненията или възраженията на задър
жаното лице, ако е направило такива;
7. собствено, бащино и фамилно име на
свидетелите (ако има такива), ЕГН, посто
янен или настоящ адрес и техните писмени
показания;
8. дата, място и час на пристигане на
органите на Министерството на вътрешните
работи и предаване на задържаното лице;
9. подписите на органите по т. 1.
Чл. 15. (1) Органите на служба „Военна
полиция“ извършват личен обиск, както и
претърсват личните вещи, багаж и превозни
средства на:
1. задържани лица;
2. лица по чл. 11, ал. 1, заварени на място,
където е извършено престъпление или нару
шение на обществения ред, когато има данни
или може да се направи обосновано предпо
ложение, че в тях се намират вещи, които са
свързани с престъплението или нарушението;
3. лица по чл. 11, ал. 1, които носят или има
данни, или може да се направи обосновано
предположение, че носят или укриват опасни
и забранени за притежаване предмети или
вещи – предмет на извършено престъпление.
(2) Личен обиск може да се извърши само
от лице, което принадлежи към пола на
обискирания.
(3) За всички случаи на извършен личен
обиск или на претърсване на вещи и превозни
средства органът на служба „Военна полиция“
съставя протокол. Протоколът се подписва
от органа, от един свидетел и от съответното
лице, на което се предоставя копие от него.

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

(4) За извършени проверки на лица, доку
менти, багаж, товар и/или превозни средства
при осъществяване и контрол на пропуска
телния режим и вътрешния ред в случаите
по чл. 2, ал. 1, т. 4 протокол не се съставя,
освен ако при проверката се открият опасни
и забранени за притежаване предмети или
вещи – предмет на извършено престъпление,
или ако лицето изрично поиска това.
(5) Органите на служба „Военна полиция“
могат да изземват и съхраняват намерени
при обиск, претърсване или проверки опасни
или забранени за притежаване предмети или
вещи – предмет на извършено престъпление
или свързани с престъпление или нарушение,
както и вещи на задържани лица. Иззетите
вещи се описват в протокола по ал. 3.
Чл. 16. Органите на служба „Военна поли
ция“ могат да извършват проверки в обекти,
съоръжения и помещения на Министерството на
отбраната, на структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и на Българската
армия без съгласието на лицата, които ползват,
обитават или стопанисват съответния обект,
съоръжение или помещение, или в тяхно от
съствие, когато:
1. следва да се предотврати непосредствено
предстоящо или започнало престъпление или
нарушение;
2. са налице данни, че в помещението се
укрива лице, извършило престъпление или
нарушение;
3. е необходимо оказване на неотложна
помощ на лица, чиито живот, здраве или
лична свобода се намират в опасност или са
налице други случаи на крайна необходимост;
4. е налице друго законово основание.
Чл. 17. (1) Органите на служба „Военна
полиция“ могат да носят и като крайна мярка
да използват служебно оръжие:
1. при въоръжено нападение или заплаха
с огнестрелно оръжие;
2. при освобож даване на заложници и
отвлечени лица;
3. при неизбежна отбрана;
4. след предупреждение при задържане на
лице, извършващо или извършило престъпле
ние от общ характер, ако то оказва съпротива
или се опитва да избяга;
5. след предупреждение за предотвратяване
бягство на лице, задържано по съответния ред
за извършено престъпление от общ характер.
(2) При използване на оръжие органите
на служба „Военна полиция“ са длъжни по
възможност да пазят живота на лицето, срещу
което е насочено, и да не застрашават живота
и здравето на други лица.
Чл. 18. (1) Органите на служба „Военна
полиция“ могат да използват физическа сила
и помощни средства при изпълнение на слу
жебните си функции само ако те не могат да
бъдат осъществени по друг начин при:
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1. противодействие или отказ да се изпълни
законно разпореждане;
2. задържане на правонарушител, който не
се подчинява или оказва съпротива на орган
на служба „Военна полиция“;
3. конвоиране на лице или при опит то
да избяга, да посегне на своя живот или на
живота на други лица;
4. оказване съдействие на други държавни
органи или длъжностни лица, на които про
тивозаконно се пречи да изпълняват задъл
женията си;
5. нападения срещу граждани или органи
на служба „Военна полиция“;
6. освобождаване на заложници;
7. нападения на сгради, помещения, съо
ръжения и транспортни средства;
8. изземване на незаконно заети имоти в
управление на Министерството на отбрана
та, на структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и на юридическите
лица от Българската армия.
(2) Помощните средства са: белезници,
каучукови, пластмасови, щурмови, електрошо
кови палки и прибори; химически вещества,
утвърдени от министъра на здравеопазването;
служебни кучета; халосни патрони, патрони
с гумени, пластмасови и шокови куршуми;
устройства за принудително спиране на пре
возни средства; устройства за отваряне на
помещения, светлинни и звукови устройства
с отвличащо въздействие; бронирани машини.
(3) При използването на физическа сила и
помощни средства органите на служба „Во
енна полиция“ са длъжни по възможност да
пазят здравето и да вземат всички мерки за
опазване живота на лицата, срещу които са
насочени.
Чл. 19. (1) Държавните органи и органи
зации, длъжностните лица и гражданите са
длъжни да оказват съдействие на органите
на служба „Военна полиция“ за изпълнение
на функциите и правомощията им.
(2) Органите на служба „Военна полиция“
могат да издават писмени и устни разпореж
дания до лицата по чл. 11, ал. 1, както и до
други лица съобразно тяхната компетентност,
когато това е необходимо за изпълнение на
дейностите на службата и правомощията им.
При необходимост разпорежданията могат
да се издават чрез действия, чийто смисъл
е разбираем за лицата, за които се отнасят.
(3) Органите на служба „Военна полиция“
могат да предупреждават устно или писмено
лицата по чл. 11, ал. 1, за които има достатъч
но данни да се предполага, че ще извършат
престъпление или нарушение на обществения
и войсковия ред, за отговорността, която се
предвижда за извършването му.
Чл. 20. (1) Служба „Военна полиция“ е
структура на пряко подчинение на министъра
на отбраната – юридическо лице на бюджетна
издръжка със седалище София – второстепе
нен разпоредител с бюджетни кредити към
министъра на отбраната.
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(2) Служба „Военна полиция“ се ръководи
от директор, който е пряк началник на целия
личен състав на службата и е непосредствено
подчинен на министъра на отбраната.
(3) Директорът на служба „Военна поли
ция“ планира, организира, ръководи, представ
лява, координира, контролира и отговаря за
цялостната дейност на службата, осъществява
методическо ръководство и контрол върху дей
ността на военнополицейските формирования
в Българската армия и отчита дейността си
пред министъра на отбраната. Той е орган по
назначаването и работодател на цивилните
служители в службата.
Чл. 21. (1) Длъжностите за военнослужещи
в служба „Военна полиция“ се определят в
Класификатор на длъжностите на военнослу
жещите в служба „Военна полиция“, приет
от Министерския съвет по предложение на
министъра на отбраната.
(2) Въз основа на класификатора по ал. 1
по предложение на директора на служба
„Военна полиция“ министърът на отбраната
утвърждава длъжностните разписания.
(3) Военнослужещите от служба „Военна
полиция“ могат да бъдат назначавани и да
заемат длъжности, изискващи по-високо от
притежаваното военно звание.
Чл. 22. (1) Организацията на дейността на
служба „Военна полиция“, условията и редът
за упражняване на правомощията на органите
на служба „Военна полиция“, специфичните
условия и ред за назначаване на длъжност,
преназначаването и повишаването във военно
звание и преминаването и изпълнението на
военната служба и държавната служба в служба
„Военна полиция“, както и изискванията към
оборудването на помещенията за настаняване
на задържани лица се определят с правилника
за прилагане на закона.
(2) Условията и редът за привличането и
работата на служба „Военна полиция“ с доб
роволни сътрудници се определят със заповед
на министъра на отбраната.
Г л а в а

т р е т а

ВОЕННОПОЛИЦЕЙСКИ ФОРМИРОВА
НИЯ В БЪЛГАРСК АТА АРМИЯ
Чл. 23. (1) Военнополицейски формирова
ния в Българската армия се създават с акт
на министъра на отбраната.
(2) Личният състав на формированията по
ал. 1 се състои от военнослужещи.
(3) Директорът на служба „Военна полиция“
осъществява методическо ръководство и общ
контрол върху дейността на военнополицей
ските формирования по ал. 1 лично или чрез
оправомощени от него длъжностни лица.
Чл. 24. (1) При изпълнение на дейностите
по чл. 2, ал. 3 военнослужещите от военно
полицейските формирования в Българската
армия:
1. извършват проверки на лица, документи,
багаж, товари и превозни средства;
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2. издават устни разпореждания до воен
нослужещите и гражданите;
3. използват физическа сила и помощни
средства при противодействие или отказ да
се изпълни законно разпореждане, ако дей
ността им не може да бъде осъществена по
друг начин;
4. носят и използват оръжие като крайна
мярка при въоръжено нападение, заплаха с
огнестрелно оръжие или неизбежна отбрана.
(2) Методическите указания, давани при
осъществяването на ръководството и общия
контрол по чл. 23, ал. 3, са задължителни за
изпълнение от личния състав на военнопо
лицейското формирование.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ВОЕННАТА ПО
ЛИЦИЯ С ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ И ОРГА
НИЗАЦИИ, СЛУЖБИ ЗА СИГУРНОСТ И
СЛУЖБИ ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД
Чл. 25. (1) Военната полиция осъществява
дейността си самостоятелно или във вза
имодействие с другите държавни органи и
организации, служби за сигурност и служби
за обществен ред.
(2) Организацията на взаимодействието
между военната полиция и държавните органи,
организации, служби за сигурност и служби
за обществен ред в страната се определя със
съвместна заповед на министъра на отбраната
и съответния министър или ръководител.
(3) Организацията на взаимодействието
между прокуратурата на Република България
и военната полиция се определя с инструкция
на министъра на отбраната и главния про
курор, а организацията на взаимодействието
между служба „Военна полиция“ и Държавна
агенция „Национална сигурност“ се определя
с инструкция на министъра на отбраната и
председателя на агенцията.
(4) Взаимодействието на военната полиция
с полицейските и военнополицейските струк
тури на други държави, както и с междуна
родни органи и организации се осъществява
съобразно разпоредбите на международните
договори, по които Република България е
страна.
Чл. 26. (1) Взаимодействието на военната
полиция с централните и териториалните
структури на Министерството на вътреш
ните работи се осъществява чрез съвместни
действия, обмен на информация и оказване
на експертна и техническа помощ.
(2) Условията, редът и организацията на
взаимодействието по ал. 1 се определят с
инструкция на министъра на отбраната и
министъра на вътрешните работи, а общото
ръководство и контролът на взаимодействи
ето и координацията между служба „Военна
полиция“ и Министерството на вътрешните
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работи се осъществяват от директора на
служба „Военна полиция“ и главния секретар
на Министерството на вътрешните работи.
Г л а в а

п е т а

АДМИНИСТРАТИВНОНАК АЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Чл. 27. (1) Който без уважителни причини
не се яви в служба „Военна полиция“, след
като е бил редовно призован, се наказва с
глоба в размер 50 лв.
(2) При повторно неявяване без уважителни
причини глобата е 100 лв.
Чл. 28. Който не изпълни писмено разпо
реждане на орган на служба „Военна полиция“,
направено в кръга на неговите правомощия,
се наказва с глоба от 100 до 300 лв.
Чл. 29. Който противозаконно пречи на
орган на служба „Военна полиция“ да изпъл
нява правомощията си, се наказва с глоба от
100 до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко
наказание.
Чл. 30. (1) Нарушенията по тази глава се
установяват с актове, които се съставят от
оправомощени от директора на служба „Во
енна полиция“ длъжностни лица.
(2) Наказателните постановления се издават
от директора на служба „Военна полиция“ или
от оправомощени от него длъжностни лица.
(3) Съставянето на актовете, издаването,
обжалването и изпълнението на наказател
ните постановления се извършват по реда на
Закона за административните нарушения и
наказания.
(4) Не подлежат на обжалване наказател
ните постановления, с които е наложена глоба
до 100 лв. включително.
(5) Събраните средства от наложените
глоби се внасят в приход на бюджета на Ми
нистерството на отбраната.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Специални мерки за сигурност“ са
съвкупност от дейности, мерки и изисквания,
които се прилагат с цел осигуряване на реда
и сигурността в и на Министерството на от
браната, в структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и в Българска
та армия при и във връзка с възлагане на
обществени поръчки. Те не са мерките и
изискванията за защита на класифицирана
информация, представляваща държавна тай
на. Специалните мерки се прилагат при или
във връзка с посещения или изпълнение на
дейности в обекти, съоръжения, помещения,
имоти или структурни звена на Министер
ството на отбраната, на структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и
на Българската армия или при достъп до
к ласифицирана информаци я, представл я
ваща служебна тайна. Необходимостта от
прилагането, конкретният им вид и обем се
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определят след извърш ване на предварително
проучване, анализ и преценка за наличието
и нивото на риск за всеки конкретен случай.
Специалните мерки могат да включват: пре
доставяне, събиране, обработване и съхраня
ване на данни от и за конкретните физически
и юридически лица, както и от и за лицата,
които ги контролират пряко или косвено;
изисквания, ограничения и проверки при
влизане, излизане или престой на хора, ба
гаж, имущество, товари и превозни средства;
разрешителен или ограничителен режим при
допускане на лица или предоставяне, ползване
и съхраняване на класифицирана информация,
представляваща служебна тайна.
2. „Военни превозни средства“ са превоз
ните средства на Министерството на отбра
ната, на структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и на Българската
армия, както и чуждестранни военни транс
портни средства.
§ 2. Необходимостта от прилагането на
специални мерки за сигурност, техният вид
и обем и даване на становища за изпълнени
ето им при обществени поръчки, възлагани
от служба „Военна полиция“, се определя от
служителя по сигурността на информацията
на служба „Военна полиция“.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. За неуредените с този закон въпроси се
прилагат разпоредбите на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
§ 4. В Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35
от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г.,
бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г. и бр. 23 от 2011 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 13, ал. 3, т. 3 думите „от директора
на служба „Военна полиция“ по този закон“
се заменят с „по този закон, Закона за воен
ната полиция“.
2. Член 100 се изменя така:
„Чл. 100. (1) Служба „Военна информация“
e юридическо лице на бюджетна издръжка.
(2) Ръководителят на службата по ал. 1 се
назначава от министъра на отбраната или по
негово предложение по ред, определен с този
закон и с правилника за прилагането му.
(3) Ръководителят на службата по ал. 1 е
непосредствено подчинен на министъра на
отбраната.
(4) Министърът на отбраната утвърждава
етичен кодекс на служителите в службата
по ал. 1.
(5) Организацията и дейността на службата
по ал. 1, специфичните условия и ред за наз
начаване на личния състав и за изпълнение и
прекратяване на службата в нея се определят
с правилник, приет от Министерския съвет.“
3. Членове 102, 103 и 104 се отменят.
4. Член 166 се изменя така:
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„Чл. 166. (1) Ръководителят на служба „Во
енна информация“ прекратява или предлага
на министъра на отбраната прекратяване на
договора за военна служба и освобождаване
от военна служба без предизвестие при:
1. неефективно изпълнение на заеманата
длъжност под или на прикритие;
2. поведение, несъответстващо на нормите
и изискванията на етичния кодекс на служи
телите от службата.
(2) Редът за прекратяване на правоотно
шението по ал. 1 се определя с правилника
по чл. 100, ал. 5.“
5. В чл. 290, ал. 3 думата „службите“ се
заменя със „службата“, а думите „на съот
ветната служба“ се заличават.
6. В чл. 327, ал. 6 думите „или представител
на служба „Военна полиция“ се заличават и
се създава изречение второ: „Представители
на служба „Военна полиция“ се включват в
комисиите по предложение на директора на
службата.“
7. В чл. 329 ал. 8 се отменя.
8. Членове 332 и 333 се отменят.
§ 5. В Закона за Министерството на вът
решните работи (обн., ДВ, бр. 17 от 2006 г.;
изм., бр. 30, 102 и 105 от 2006 г., бр. 11, 31,
41, 46, 57, 64 и 109 от 2007 г., бр. 28, 43, 69,
94 и 98 от 2008 г., бр. 27, 42, 74, 82 и 93 от
2009 г., бр. 88 от 2010 г. и бр. 9 и 23 от 2011 г.)
в чл. 91в, т. 2 след думата „отбраната“ се
поставя запетая и се добавя „структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия“.
§ 6. В Закона за движението по пътища
та (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от
2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от
2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79,
92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61,
64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53,
97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от
2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98
и 100 от 2010 г. и бр. 10, 19 и 39 от 2011 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 91, ал. 3 думите „обозначените
автомобили на“ се заличават.
2. В чл. 169 ал. 1 се изменя така:
„(1) Спазването на правилата за движение
по пътищата от водачите на превозни сред
ства на Министерството на отбраната, на
структурите на пряко подчинение на минис
търа на отбраната и на Българската армия
и пътниците в тях, организираните групи
от военнослужещи, както и техническото
състояние на военните превозни средства се
контролират и от служба „Военна полиция“
към министъра на отбраната.“
§ 7. В Закона за защита на класифицираната
информация (обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г.; попр.,
бр. 5 от 2003 г.; изм., бр. 31 от 2003 г., бр. 52,
55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и 82 от 2006 г., бр. 46,
57, 95 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66, 69 и 109 от
2008 г., бр. 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16 и
88 от 2010 г. и бр. 23 от 2011 г.) в § 1, т. 2 от
допълнителните разпоредби и в приложение
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№ 1 към чл. 25, раздел II, т. 4 думите „на
Министерството на отбраната“ се заменят с
„към министъра на отбраната“.
§ 8. В Закона за мерките срещу изпирането
на пари (обн., ДВ, бр. 85 от 1998 г.; изм., бр. 1
и 102 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 103 и 105
от 2005 г., бр. 30, 54, 59, 82 и 108 от 2006 г.,
бр. 52, 92 и 109 от 2007 г., бр. 16, 36, 67 и 69
от 2008 г., бр. 22, 23 и 93 от 2009 г., бр. 88 и
101 от 2010 г. и бр. 16 от 2011 г.) в § 1, т. 5
от допълнителните разпоредби думите „на
Министерството на отбраната“ се заменят с
„към министъра на отбраната“.
§ 9. В Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност
на български граждани към Държавна сигур
ност и разузнавателните служби на Българската
народна армия (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.;
изм., бр. 41, 57 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г.,
бр. 25, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 18, 54 и 97
от 2010 г. и бр. 23 и 32 от 2011 г.) в чл. 3, ал. 1,
т. 16 думите „Министерството на отбраната“
се заменят с „министъра на отбраната“.
§ 10. (1) В срок до 9 месеца от влизането в
сила на закона Министерският съвет приема
правилник за прилагането му.
(2) До приемането на правилника по ал. 1
се прилага Правилникът за структурата и ор
ганизацията на дейността на служба „Военна
полиция“ (ДВ, бр. 59 от 2009 г.), доколкото
не противоречи на този закон.
§ 11. Изпълнението на закона се възлага
на министъра на отбраната и на директора
на служба „Военна полиция“.
§ 12. Законът влиза в сила от деня на об
народването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 10 юни 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7309

УКАЗ № 163
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Изменението на
Заемното споразумение „Проект за развитие
на общинската инфраструктура“ между Ре
публика България и Международната банка
за възстановяване и развитие, приет от ХLI
Народно събрание на 22 юни 2011 г.
Издаден в София на 22 юни 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ВЕСТНИК
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ЗАКОН
за ратифициране на Изменението на Заем
ното споразумение „Проект за развитие на
общинската инфраструктура“ между Репуб
лика България и Международната банка за
възстановяване и развитие
Член единствен. Ратифицира Изменението
на Заемното споразумение „Проект за разви
тие на общинската инфраструктура“ между
Република България и Международната банка
за възстановяване и развитие, сключено чрез
размяна на писма от 5 и 17 май 2011 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 22 юни 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7661

УКАЗ № 164
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Изменението на
Заемното споразумение „Проект за рехаби
литация на пътната инфраструктура“ между
Република България и Международната банка
за възстановяване и развитие, приет от ХLI
Народно събрание на 22 юни 2011 г.
Издаден в София на 22 юни 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Изменението на Заемното
споразумение „Проект за рехабилитация на
пътната инфраструктура“ между Република
България и Международната банка за въз
становяване и развитие
Член единствен. Ратифицира Изменени
ето на Заемното споразумение „Проект за
рехабилитация на пътната инфраструктура“
между Република България и Международ
ната банка за възстановяване и развитие,
сключено на 17 май 2011 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 22 юни 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7660
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 129
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-жа Зохара Кампаньола с
орден „Мадарски конник“ втора степен за
особено големите є заслуги за развитие на
социалните услуги за хора с увреждания и
за значителния є принос в борбата с онколо
гичните заболявания в Република България.
Издаден в София на 8 юни 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър на външните работи:
Николай Младенов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ВЕСТНИК

УКАЗ № 162
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам генерал-лейтенант Димитър
Радославов Димитров с орден „За военна за
слуга“ първа степен за големите му заслуги и
за дългогодишната му безупречна служба за
опазване на националната сигурност и общест
вения ред в Република България.
Издаден в София на 22 юни 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър на отбраната: Аню Ангелов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

7686

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ

7453

УКАЗ № 134
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам проф. Никола Петров Нико
лов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа
степен за големите му заслуги в областта на
културата и изкуството.
Издаден в София на 8 юни 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
7617

УКАЗ № 138
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам проф. Цветан Желязков
Цветк ов с орден „Св. св. Кирил и Методий“
първа степен за големите му заслуги към
Република България в областта на образова
нието и науката.
Издаден в София на 8 юни 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
7618
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163
ОТ 16 ЮНИ 2011 Г.

за закриване на Технологичния колеж – Со
фия, в структурата на Химикотехнологичния
и металургичен университет – София
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Закрива Технологичния
колеж – София, в структурата на Химико
технологичния и металу ргичен универси
тет – София.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Студентите от закрития колеж, кои
то са прекъснали обучението си и съгласно
правилника на висшето училище имат право
да възстановят студентския си статут, могат
да продължат обучението си във факултет
на Химикотехнологичния и металургичен
университет за придобиване на образова
телно-квалификационна степен „бакалавър“
по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за
висшето образование.
§ 2. Архивът на закрития колеж се предос
тавя на Химикотехнологичния и металургичен
университет – София.
§ 3. Постановлението се приема на осно
вание чл. 9, ал. 3, т. 3 от Закона за висшето
образование.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
7491
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164
ОТ 16 ЮНИ 2011 Г.

за изменение на Устройствения правилник на
Министерството на финансите, приет с По
становление № 249 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 30, 46, 64 и 79 от
2010 г. и бр. 2 и 34 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 31, ал. 1 т. 12 се изменя така:
„12. подготвя становища по прогнозните
обеми, цените и методиките за остойностяване
и за заплащане на медицинската помощ съг
ласно чл. 55г, ал. 4 и чл. 55е, ал. 1 от Закона
за здравното осигуряване;“.
§ 2. В приложението към чл. 8, ал. 3:
1. На ред „дирекция „Оперативна програма
„Административен капацитет“ числото „40“ се
заменя с „44“.
2. На ред „дирекция „Икономическа и финан
сова политика“ числото „25“ се заменя с „26“.
3. На ред „дирекция „Икономически анали
зи и прогнози“ числото „33“ се заменя с „32“.
4. На ред „дирекция „Централно звено за
финансиране и договаряне“ числото „35“ се
заменя с „31“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
7492

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165
ОТ 16 ЮНИ 2011 Г.

ВЕСТНИК
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километър пробег и за изразходвано гориво) и
разходи за наемане на специализирана техника
за охрана.“
§ 2. В § 2 от допълнителните разпоредби след
думите „председателя на Народното събрание“
се поставя запетая и се добавя „министърпредседателя“ и накрая се поставя запетая и
се добавя „а заплащането по чл. 12а – въз
основа на документ, подписан от държавния
орган, който е поискал охраната“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
7493

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166
ОТ 17 ЮНИ 2011 Г.

за одобряване на Тарифа за таксите, които
се събират от Изпълнителната агенция по
трансплантация по Закона за транспланта
ция на органи, тъкани и клетки, Закона за
здравето и Закона за лечебните заведения
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Одобрява Тарифа за таксите,
които се събират от Изпълнителната агенция по
трансплантация по Закона за трансплантация
на органи, тъкани и клетки, Закона за здравето
и Закона за лечебните заведения.

за изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на Национал
ната служба за охрана при Президента на
Република България, приет с Постановление
№ 151 на Министерския съвет от 1992 г.
(обн., ДВ, бр. 66 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 82
от 1992 г., бр. 5 от 1995 г., бр. 13, 16, 22, 63 и
83 от 1996 г., бр. 25, 36 и 41 от 1997 г., бр. 13
от 1999 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 7 от 2003 г.,
бр. 56 и 83 от 2005 г., бр. 78 от 2006 г., бр. 70 от
2007 г., бр. 96 от 2009 г. и бр. 25 и 58 от 2010 г.)

Преходна разпоредба
Параграф единствен. По висящите към вли
зането в сила на постановлението производства
за издаване на документи се заплащат такси в
размерите, определени в тарифата.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. Създава се чл. 12а:
„Чл. 12а. (1) По искане на държавен орган
и срещу заплащане по извършени фактически
разходи Националната служба за охрана:
1. осигурява охрана на мероприятие, орга
низирано от съответното ведомство;
2. осигурява лична охрана и специализиран
транспорт в чужбина на съответния министър
или ръководител на ведомство.
(2) Фактическите разходи по ал. 1 включват
разходи за командировка в размерите по чл. 20,
разходи за автомобилите (експлоатационни за

за таксите, които се събират от Изпълнител
ната агенция по трансплантация по Закона за
трансплантация на органи, тъкани и клетки,
Закона за здравето и Закона за лечебните
заведения

ТАРИФА

Чл. 1. За издаване на удостоверение на
лечебно заведение за извънболнична помощ
за дейности по трансплантация на тъкани и
клетки в съответствие с утвърдените медицински
стандарти се събира такса 500 лв.
Чл. 2. За издаване на удостоверение на
лечебно заведение за болнична помощ и на
лечебно заведение по чл. 13, ал. 3 от Закона
за трансплантация на органи, тъкани и клет

С Т Р.
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ки за дейности по трансплантации на органи,
тъкани и клетки в съответствие с утвърдените
медицински стандарти се събира такса 500 лв.
Чл. 3. За издаване на разрешение за дейност
на тъканна банка се събира такса 500 лв.
Чл. 4. За издаване на удостоверение на ле
чебно заведение за съответствие с медицинския
стандарт по асистирана репродукция се събира
такса 500 лв.
Чл. 5. За издаване на заверено копие от
документ по чл. 1 – 4 се събира такса 10 лв.
Чл. 6. За издаване на допълнителен ек
земпляр на документ по чл. 1 – 4 се събира
такса 10 лв.
Чл. 7. Таксите по тарифата се събират
при предявяване на искането за издаване на
документ.
Чл. 8. При прекратяване на започнала
процедура внесената такса не се възстановява.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Тарифата се приема
на основание чл. 11, ал. 6 от Закона за транс
плантация на органи, тъкани и клетки и чл. 4,
буква „о“ от Закона за държавните такси.
7494

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167
ОТ 17 ЮНИ 2011 Г.

за приемане на Наредба за определяне на реда
за изплащане от държавата на присъдена
издръжка
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Наредба за опре
деляне на реда за изплащане от държавата на
присъдена издръжка.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя сe Наредбата за реда за изпла
щане от държавата на присъдена издръжка,
приета с Постановление № 226 на Министерския
съвет от 2009 г. (ДВ, бр. 77 от 2009 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

НАРЕДБА

за определяне на реда за изплащане от дър
жавата на присъдена издръжка
Чл. 1. С наредбата се определя редът за из
плащане от държавата на присъдена издръжка.
Чл. 2. (1) Държавата изплаща присъдената
на ненавършил пълнолетие български граж
данин издръжка, когато по изпълнителното
дело се установи, че длъжникът няма доходи
и не притежава имущество, върху които да се
насочи принудителното изпълнение.

ВЕСТНИК
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(2) Издръжката се изплаща чрез общината
по постоянния адрес на взискателя по изпълни
телното дело след установяване на обстоятел
ствата по чл. 152, ал. 2 от Семейния кодекс с
констативен протокол на съдебния изпълнител.
Чл. 3. (1) Издръжката се изплаща в размер,
определен в съдебното решение, но не повече
от максималния размер за присъдена издръжка,
определян ежегодно със закона за държавния
бюджет на Република България.
(2) Изплатените суми за издръжка са за
сметка на длъжника.
Чл. 4. (1) Въз основа на писмено искане на
взискателя съдебният изпълнител извършва ця
лостно проучване на доходите и имущественото
състояние на длъжника. При установяване на
обстоятелствата по чл. 152, ал. 2 от Семейния
кодекс съдебният изпълнител съставя конста
тивен протокол.
(2) Констативният протокол се съставя в
два екземпляра. В него се посочват номерът
и датата на образуване на изпълнителното
дело, трите имена и адресите на длъжника,
на взискателя и на детето/децата, датата на
раждане на детето/децата и месечният размер
на присъдената издръжка.
Чл. 5. (1) Към констативния протокол по
чл. 4 се прилагат копия от документите, удос
товеряващи доходите и имущественото състо
яние на длъжника. Тези документи следва да
са издадени от компетентните органи и лица
преди не повече от 6 месеца от датата на съ
ставяне на протокола.
(2) Когато длъжникът има доходи и иму
щество, върху които не може да се насочи
принудително изпълнение, в протокола по чл. 4
се описват доходите и/или имуществото, като
се посочват причините, поради които не може
да се осъществи изпълнение върху тях.
Чл. 6. (1) Взискателят чрез съдебния из
пълнител подава писмено искане до община
та по постоянния си адрес за изплащане на
издръжката.
(2) Съдебният изпълнител изпраща искането
в 10-дневен срок от постъпване му, като към
него прилага:
1. екземпляр от констативния протокол по
чл. 4;
2. копие от изпълнителния лист;
3. копия от документите, удостоверяващи до
ходите и имущественото състояние на длъжника.
Чл. 7. При постъпване на искането за из
плащане на присъдената издръжка в общината
се създава досие, в което се съхраняват всички
документи, съдържащи информация за взиска
теля и длъжника и за извършените плащания.
Чл. 8. (1) Издръжката се изплаща ежемесеч
но считано от 1-во число на месеца, следващ
месеца, през който е съставен констативният
протокол.
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(2) Преди всяко изплащане взискателят е
длъжен да попълни декларация, че за конкрет
ния месец не е получил издръжка от длъжника.
(3) Месечната издръжка се изплаща след
изтичане на съответния месец, за който тя се
дължи.
(4) За месеца, в който лицето е навършило
пълнолетие, издръжката се изплаща в размер,
изчислен пропорционално на съответния брой
дни от месеца до датата на навършване на
пълнолетие.
(5) В тридневен срок от изплащането на
издръжката общината уведомява писмено съ
дебния изпълнител за извършеното плащане и
за неговия размер.
Чл. 9. (1) На всеки 6 месеца съдебният
изпълнител по изпълнителното дело извършва
проверка на обстоятелствата по чл. 152, ал. 2
от Семейния кодекс. Той изисква необходимата
за проучване на доходите и имущественото
състояние на длъжника информация от орга
ните на Националната агенция за приходите,
от поделенията на Националния осигурителен
институт, Агенцията по вписванията, контрол
ните органи по Закона за движението по пъ
тищата, търговските банки и от общината по
постоянния адрес на длъжника. При наличие
на данни, че длъжникът изтърпява наказание
„лишаване от свобода“, съдебният изпълнител
изисква информация за доходите на лицето от
Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.
(2) В 3-дневен срок от постъпване на исканата
информация съдебният изпълнител уведомява
общината за резултатите от извършената про
верка, като прилага копия от документите за
извършената проверка по ал. 1.
(3) В случай че съдебният изпълнител не
представи в общината информацията по ал. 1,
изплащането на издръжката се спира. Изпла
щането се възобновява след представяне на
информацията по ал. 1 считано от датата на
получаването є в общината.
Чл. 10. (1) Когато със съдебно решение е
изменен размерът на издръжката, взискателят
чрез съдебния изпълнител подава до общината
писмено искане за изменение на размера на
издръжката. Към искането се прилагат копие
от изпълнителния лист и заверен препис от
съдебното решение, удостоверяващ влизането
му в сила.
(2) Общината изплаща издръжката в размера,
определен в съдебното решение, но не повече
от максималния размер, определян ежегодно
със закона за държавния бюджет на Република
България.
(3) Размерът на издръжката по ал. 2 се
дължи от датата на влизане в сила на съдеб
ното решение. Издръжката се изплаща от 1-во
число на месеца, следващ месеца, през който
е подадено писменото искане.
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Чл. 11. Когато длъжникът започне да из
плаща издръжката или тя се събира по прину
дителен ред, съдебният изпълнител уведомява
общината в 3-дневен срок считано от датата,
когато е започнало плащането.
Чл. 12. Изплащането на присъдена издръжка
се прекратява при отпадане на условията по
чл. 152, ал. 1 и 2 от Семейния кодекс или при
настъпване на обстоятелствата по чл. 11.
Чл. 13. (1) Сумите за изплащане на издръж
ката се осигуряват ежегодно в общодържавните
разходи на централния бюджет.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на
общините въз основа на извършени разходи по
реда, определен с постановлението на Минис
терския съвет за изпълнението на държавния
бюджет за съответната година.
Чл. 14. (1) Държавата се смята за присъе
динен взискател за частното държавно вземане
за изплатената по реда на наредбата издръжка.
(2) Длъжникът чрез съдебния изпълнител
възстановява по бюджета на съответната об
щина платената по реда на наредбата издръж
ка заедно със законната лихва, начислена за
периода, през който е изплащана издръжката.
(3) Разходите за такси, разноски и за лихви
по изпълнителното дело не се изплащат от
общината. Те се събират от длъжника чрез
съдебния изпълнител.
Допълнителна разпоредба
§ 1. „Компетентни органи и лица“ по смисъ
ла на наредбата са органите на Националната
агенция за приходите, поделенията на Наци
оналния осигурителен институт, Агенцията по
вписванията, Главна дирекция „Изпълнение на
наказанията“, Централният депозитар, лицата,
водещи регистър на държавни ценни книжа,
контролните органи по Закона за движението
по пътищата, търговските банки, общината по
постоянния адрес на длъжника и други лица,
които водят регистри за доход и/или имущество
или разполагат с такива данни.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. (1) Образуваните преди влизане в сила
на наредбата преписки, по които има подаде
но писмено искане до общината, както и тези
преписки, по които се изплаща присъдената
издръжка, се разглеждат при новите условия
и ред.
(2) По подадено писмено искане до об
щината преди 21 декември 2010 г. съдебният
изпълнител съставя констативен протокол по
реда на наредбата.
§ 3. Наредбата се приема на основание
чл. 152, ал. 8 от Семейния кодекс.
§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага
на министъра на правосъдието и на министъра
на финансите.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168
ОТ 17 ЮНИ 2011 Г.

за предоставяне на средства от държавния
бюджет за 2011 г. за модернизиране и опти
мизация на държавните висши училища и за
определяне на условията, критериите и реда
за предоставянето им
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) За модернизиране и оптимизация
на държавните висши училища се предоставят
средства в размер до 10 000 хил. лв., разпреде
лени, както следва:
1. за подпомагане на дейностите по опти
мизация на държавните висши училища – до
3300 хил. лв.;
2. за насърчаване процеса на модернизиране
на държавните висши училища – до 6700 хил. лв.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на
държавните висши училища, чиято субсидия е
определена по елементи съгласно чл. 91, ал. 1
от Закона за висшето образование.
(3) Средствата по ал. 1 се осигуряват за
сметка на бюджета на Министерството на об
разованието, младежта и науката за 2011 г. по
реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
Чл. 2. (1) Средствата за подпомагане на
дейностите по оптимизация се предоставят:
1. при сливане, вливане или закриване на
основни звена на държавно висше училище – до
350 хил. лв. на звено;
2. за пълно или частично възстановяване
на разходите за изплатени и/или дължими
обезщетения при прекратяване на трудови
правоотношения на основание чл. 328, ал. 1
от Кодекса на труда за периода от 1 януари
до 10 октомври 2011 г., извън случаите по т. 1.
(2) Средствата по ал. 1, т. 1 се предоставят
въз основа на предложение за сливане, вливане
или закриване на основни звена на висшето
училище до министъра на образованието, мла
дежта и науката при условията и по реда на
Закона за висшето образование.
(3) Средствата по ал. 1, т. 2 се предоставят
въз основа на заявление на висшето училище
по образец до министъра на образованието,
младежта и науката, което съдържа информа
ция за извършеното намаление на числеността
на персонала и изплатените и/или дължимите
обезщетения при прекратяване на трудови
правоотношения за периода от 1 януари до 10
октомври 2011 г. Образецът на заявлението се
публикува до 15 юли 2011 г. на интернет стра
ницата на Министерството на образованието,
младежта и науката.
(4) Предложенията по ал. 2 и заявленията по
ал. 3 се внасят в Министерството на образовани
ето, младежта и науката до 14 октомври 2011 г.
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(5) Разпределението на средствата по ал. 1
се извършва от министъра на образованието,
младежта и науката по предложение на коми
сия, определена с негова заповед.
(6) Когато общият размер на допуснатите
от комисията за финансиране предложения и
заявления надвишава сумата по чл. 1, ал. 1,
т. 1, комисията предлага пропорционално раз
пределение на средствата.
Чл. 3. (1) Средствата за насърчаване процеса
на модернизиране на висшите училища се пре
доставят въз основа на класиране на висшите
училища по професионални направления, из
вършено на базата на оценка за качеството на
обучението и съответствието му с потребностите
на пазара на труда.
(2) Оценката по ал. 1 на всяко висше учи
лище за отделните професионални направле
ния се формира въз основа на показатели със
съответна тежест, посочени в приложението,
и стойностите по показателите, определени в
Рейтинговата система на висшите училища в
Република България (РСВУРБ), администри
рана от Министерството на образованието,
младежта и науката.
(3) Министерството на образованието, мла
дежта и науката до 15 юли 2011 г. публикува на
електронната си страница списък на висшите
училища, които получават допълнително фи
нансиране по професионални направления.
Чл. 4. Допълнителните средства по чл. 3 се
определят като процент от субсидията за издръж
ка на обучението по съответното професионално
направление, утвърдена с Постановление № 334
на Министерския съвет от 2010 г. за изпъл
нението на държавния бюджет на Република
България за 2011 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2011 г.;
доп., бр. 31 от 2011 г.) и коригирана в съответ
ствие с § 60 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за държавния бюджет
на Република България за 2011 г.
Чл. 5. Държавно висше училище, класирано
на първо място по дадено професионално на
правление, получава допълнителни средства в
размер 5 на сто от субсидията, определена по
реда на чл. 4, ако процентът на безработица
сред завършилите висшето училище по същото
професионално направление не надвишава 5
на сто.
Чл. 6. Държавно висше училище, класирано
на второ място по дадено професионално на
правление, получава допълнителни средства в
размер 5 на сто от субсидията, определена по
реда на чл. 4, ако са изпълнени едновременно
следните условия:
1. разликата между неговата оценка и
оценката на висшето училище, класирано на
първо място, е по-малка от 4 на сто, или то е
с най-висока обща оценка по РСВУРБ за това
професионално направление;
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2. оценката е над средната за професионал
ното направление;
3. процентът на безработица сред завър
шилите професионалното направление в това
висше училище не надвишава 5 на сто;
4. процентът на реализация на завършилите
професионалното направление в това висше
училище, работещи по специалността си, е
по-висок от 10 на сто.
Чл. 7. Държавно висше училище, което
единствено в страната извършва обучение по
дадено професионално направление, получава
допълнителни средства в размер 5 на сто от
субсидията, определена по реда на чл. 4, ако
са изпълнени едновременно следните условия:
1. процентът на безработица сред завър
шилите професионалното направление в това
висше училище не надвишава 5 на сто;
2. процентът на реализация на завършилите
професионалното направление в това висше
училище, работещи по специалността си, е
по-висок от 10 на сто.
Чл. 8. (1) Държавно висше училище, кла
сирано на първо място в професионално на
правление от областите на висше образование
„Природни науки, математика и информатика“,
„Технически науки“, „Аграрни науки и вете
ринарна медицина“ и „Изкуства“, получава
допълнителни средства в размер 10 на сто от
субсидията, определена по реда на чл. 4, ако
са изпълнени едновременно следните условия:
1. процентът на реализация на завършилите
професионалното направление в това висше
училище, работещи по специалността си, над
вишава 35 на сто;
2. процентът на безработица сред завър
шилите професионалното направление в това
висше училище не надвишава 2 на сто.
(2) Държавно висше училище, класирано
на второ или следващо място по професи
онално направление от областите на висше
образование „Природни науки, математика и
информатика“, „Технически науки“, „Аграрни
науки и ветеринарна медицина“ и „Изкуства“,
получава допълнителни средства в размер 5 на
сто от субсидията, определена по реда на чл. 4,
ако отговаря на условията по ал. 1.
Чл. 9. Получените средства за модернизиране
на държавните висши училища се използват
за подобряване на условията за обучение по
професионалното направление, за което са
предоставени.
Чл. 10. Държавните висши училища, полу
чили средства по реда на постановлението до
31 март 2012 г., представят в Министерството
на образованието, младежта и науката отчет
за разходваните средства.
Чл. 11. Министърът на финансите по пред
ложение на министъра на образованието,
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младежта и науката извършва налагащите се
промени по и между бюджета на Министер
ството на образованието, младежта и науката и
самостоятелните бюджети на държавните висши
училища по реда на Закона за устройството на
държавния бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основа
ние § 80, ал. 3 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за държавния бюджет на
Република България за 2011 г.
§ 2. Отменя се чл. 32, ал. 4, т. 10 от Ус
тройствения правилник на Министерството на
образованието, младежта и науката, приет с
Постановление № 11 на Министерския съвет от
2010 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 56, 74 и 102 от 2010 г. и бр. 33 от 2011 г.).
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към чл. 3, ал. 2
Показатели за оценка на качеството и на съ
ответствието на обучението с потребностите
на пазара на труда
Критерии

Показател от Рейтинго
вата система на висшите
училища в Република
България

Оценка на Оценка на Националната
к аче с т во  а г ен ц и я за оцен я ва не и
то на обу акредитация
чение по
професио
нално на
правление

Тежест

30 %

Индекс на цитируемост

7 %

Обучение на докторанти в
професионалното направ
ление

8 %

Среден успех от дипломата
за завършено средно обра
зование

10 %

С ъ о т в е т  Осигурителен доход на за
с т в и е н а вършилите
обу чени
ет о с по 
требно
стите на
пазара на
труда

15 %

Безработица сред завър
шилите

15 %

Реа л иза ц и я по спец иа л
ността

15 %
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169
ОТ 17 ЮНИ 2011 Г.

за предоставяне на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерския съвет
за 2011 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Министърът на финансите
да предостави от централния бюджет за
2011 г. по бюджета на Министерския съвет
допълнителни бюджетни кредити в размер
до 2 500 000 лв. за стартиране дейността на
Центъра за превенция и противодействие на
корупцията и организираната престъпност
към Министерския съвет.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2011 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от
Закона за устройството на държавния бюджет.
Чл. 2. Министърът на финансите по пред
ложение на главния секретар на Министерския
съвет да извършва текущо компенсирани про
мени между централния бюджет и бюджета на
Министерския съвет на базата на действително
извършените разходи през 2011 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите и на глав
ния секретар на Министерския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
7536

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170
ОТ 17 ЮНИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за Министерството
на вътрешните работи, приет с Постановле
ние № 126 на Министерския съвет от 2006 г.
(обн., ДВ, бр. 47 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 24
от 2007 г., бр. 44 и 91 от 2008 г., бр. 1 и 68 от
2009 г., бр. 5, 8, 40 и 90 от 2010 г. и бр. 7 и 19
от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 20, ал. 1 т. 11 се отменя.
§ 2. Член 150б се отменя.
§ 3. В част трета, глава четвърта се правят
следните допълнения:
1. Създава се нов раздел V:
„Раздел V
Звено за вътрешен одит
Чл. 150ш. (1) Звеното за вътрешен одит
осъществява вътрешен одит по Закона за въ
трешния одит в публичния сектор (ЗВОПС) на
структурите по чл. 9 ЗМВР, на техните звена
и на всички програми, дейности и процеси,
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включително на разпоредителите с бюджетни
кредити от втора и по-ниска степен, на раз
поредителите със средства от Европейския
съюз, както и на търговските дружества по
чл. 61 от Търговския закон, чийто едноличен
собственик на капитала е министърът на вът
решните работи.
(2) Звеното за вътрешен одит е на пряко
подчинение на министъра на вътрешните работи.
(3) Звеното за вътрешен одит се ръководи
от началник, който осъществява правомощията
си съгласно ЗМВР, ЗВОПС и правилника.
(4) За изпълнение на дейността си по ал. 1
звеното за вътрешен одит:
1. идентифицира и оценява рисковете в МВР;
2. оценява адекватността и ефективността на
системите за финансово управление и контрол
в МВР по отношение на:
а) идентифицирането, оценяването и управ
лението на риска от ръководството на МВР;
б) съответствието със законодателството,
вътрешните актове и договорите;
в) надеждността и всеобхватността на фи
нансовата и оперативната информация;
г) ефективността, ефикасността и икономич
ността на дейностите;
д) опазването на активите и информацията;
е) изпълнението на задачите и постигането
на целите;
3. дава препоръки за подобряване на дей
ностите в МВР.
(5) Звеното за вътрешен одит осъществява
функциите на одитиращ орган на средства от
Европейския съюз, когато това е предвидено
в акт на Европейския съюз.“
2. Създава се раздел VІ:
„Раздел VI
Звено за материални проверки
Чл. 150щ. (1) Звеното за материални провер
ки проверява дейността на материалноотговор
ните лица в МВР по отношение на събирането,
съхраняването, разходването и отчитането на
поверените им активи чрез извършване на ма
териални проверки съгласно чл. 31 от Закона
за държавната финансова инспекция (ЗДФИ).
(2) Звеното за материални проверки е на
пряко подчинение на министъра на вътреш
ните работи.
(3) Звеното за материални проверки се
ръководи от началник, който осъществява пра
вомощията си съгласно ЗМВР и правилника.
(4) Редът за извършване на проверките по
ал. 1 се определя с акт на министъра на въ
трешните работи.“
§ 4. В чл. 174, ал. 3 след думите „институти
на МВР“ се поставя запетая и се добавя „начал
ника на звеното за вътрешен одит и началника
на звеното за материални проверки“.
§ 5. В чл. 268а, ал. 4 съюзът „и“ след думите
„институти на МВР“ се заменя със запетая и
след думите „ректора на АМВР“ се поставя
запетая и се добавя „началника на звеното
за вътрешен одит и началника на звеното за
материални проверки“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
7562
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171
ОТ 17 ЮНИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за лова и опазване на
дивеча, приет с Постановление № 151 на Ми
нистерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 58
от 2001 г.; Решение № 3722 на Върховния адми
нистративен съд от 2002 г. – бр. 43 от 2002 г.;
изм. и доп., бр. 41 и 101 от 2003 г.; Решение
№ 654 на Върховния административен съд от
2004 г. – бр. 10 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 15
от 2009 г. и бр. 80 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 3а, ал. 2 т. 2 се отменя.
§ 2. В чл. 9з думите „след положително
становище на Ловния съвет“ се заличават.
§ 3. В чл. 11а се създава ал. 4:
„(4) Броят на кандидатите за свободните
места в ловните сдружения за придобиване
право на лов не може да бъде по-голям от
броя, определен със заповедта на изпълнителния
директор на ИАГ по ал. 3, т. 2.“
§ 4. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Подготовката на кандидатите се извърш
ва от ловните сдружения по чл. 11, ал. 3, т. 1,
когато на територията на областта, в която се
намира ловното сдружение, лицата по чл. 22,
ал. 4, т. 1 и 2 от Закона за лова и опазване на
дивеча са му представили писмен отказ.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 5. В чл. 12а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Ловните сдружения, организиращи
курсове за подготовка на кандидати за придо
биване право на лов, не по-късно от 31 януари
на текущата година представят в съответната
регионална дирекция по горите справка за броя
на подадените заявления по чл. 12, ал. 1 за
включване в курса за подготовка на кандида
тите за придобиване право на лов и предлагат
лицата по чл. 22, ал. 4 от Закона за лова и
опазване на дивеча.“
2. В ал. 2 думите „за всяка област“ се за
личават.
3. В ал. 3 изречение второ се заличава.
§ 6. В чл. 12б се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) Лицата по чл. 22, ал. 4 от Закона за лова
и опазване на дивеча, определени от ловните
сдружения по реда на чл. 12а, ал. 1, представят
следните документи:“;
б) в т. 2 се създава буква „в“:
,,в) за завършен курс за следдипломна ква
лификация по ловна стрелба;“
в) създава се т. 5:
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„5. сключен договор за обучение на канди
датите за придобиване право на лов от ловните
сдружения по чл. 11а, ал. 3, т. 1.“
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Ловните сдружения по чл. 11а, ал. 3,
т. 1 не по-късно от 1 март въвеждат данните
на кандидат-ловците в интернет базираната
информационна система на ИАГ. В информа
ционната система за всеки кандидат-ловец се
въвеждат следните данни:
а) трите имена;
б) Единен граждански номер/Единен номер
на чужденец;
в) постоянен адрес.
(3) В срок не по-късно от 5 февруари лов
ното сдружение по чл. 11а, ал. 3, т. 1 внася в
съответната регионална дирекция по горите
копие от документите по ал. 1, придружени
със съответните приложения (дипломи, удос
товерения, лицензи и др.).“
§ 7. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 цифрата „1“ се заменя с „5“ и
числото „15“ се заменя с „20“.
2. В ал. 2 числото „24“ се заменя с „30“.
§ 8. В чл. 16а ал. 2 и 7 се отменят.
§ 9. В чл. 16б ал. 5 се отменя.
§ 10. В чл. 1г се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Изпитната комисия въвежда в интернет
базираната информационна система на ИАГ
резултатите и издава протокол от проведения
теоретичен изпит.“
2. В ал. 2 т. 3 се отменя.
3. Алинея 3 се отменя.
§ 11. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За резултатите от проведения практичес
ки изпит се изготвят индивидуални протоколи
на участниците, комисията отразява крайния
резултат от практическия изпит в интернет
базираната информационна система на ИАГ и
издава обобщен протокол, съдържащ резулта
тите на всеки от кандидатите от теоретичния и
практическия изпит. Протоколите се съхраняват
като документация на изпитната комисия.“
2. Алинея 4 се отменя.
§ 12. В чл. 17а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) За явяване на изпита по чл. 16 и 17
в срок до 30 май лицата по ал. 2 подават за
явление в държавните горски и държавните
ловни стопанства.
(4) Към заявлението по ал. 3 се прилага
документ за платена такса и удостоверение
за завършен курс на обучение за придобиване
право на лов.“
§ 13. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Изпитът за придобиване право на под
борно ловуване включва:
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1. писмен изпит;
2. устен изпит;
3. практически изпит.“
2. В ал. 5 съюзът „и“ се заменя с „или“.
3. В ал. 6 след думите „ловни стопанства“
съюзът „и“ се заменя с „или“.
§ 14. В чл.18б се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „изпита за подборно ло
вуване“ се заменят с „устния изпит“.
2. Алинеи 5, 6 и 7 се отменят.
§ 15. Създава се нов чл.18в:
„Чл. 18в. (1) До практически изпит се допус
кат лицата, издържали устния и писмения изпит.
(2) Практическият изпит включва стрелба
по силует на дивеч (дива свиня) от 100 м – 5
изстрела. Стрелбата се извършва с дългоцевни
огнестрелни оръжия с нарезна цев с калибър
от 7 до 8 мм. За успешно издържал се счита
резултат от минимум 3 точни изстрела в кръ
га, разположен в областта на гръдния кош на
силуета.
(3) Резултатите от проведените писмен, устен
и практически изпит се отразяват в интернет
базираната информационна система на ИАГ
от изпитната комисия, която изготвя обобщен
протокол. Протоколите се съхраняват като
документация на изпитната комисия.
(4) Резултатите от проведените изпити са
окончателни и не подлежат на обжалване.
(5) Екземпляр от обобщения протокол се
представя в ИАГ, въз основа на който в 15-дне
вен срок се издават удостоверения за подборно
ловуване.“
§ 16. Досегашният чл. 18в става чл. 18г.
§ 17. В чл. 23 ал. 3 се отменя.
§ 18. В чл. 65 ал. 3 се изменя така:
„(3) Цената на разрешителните при катего
риите по т. 4 и 5 от ал. 2 се формира на базата
на цената на разрешителните за индивидуален
лов съответно по категорията по т. 6 от ал. 2,
умножен по броя на участниците в лова.“
§ 19. В чл. 81, ал. 1 след думата „дивеч“ се
добавя „и хищници“.
§ 20. Приложение № 6а към чл. 176, ал. 1
се изменя така:

3. Премерване с механичен и оптичен мерник,
спускане и положение на оръжието след произ
веждане на изстрел.
III. Стрелба по силует на дива свиня и сърна.
Стрелбата се извършва на 3 серии по 10 изстрела
най-малко от 100 м:
– мишена „силует на дива свиня“ е с размери
1500 мм – дължина, и 1000 мм – височина, и кръг
в областта на гръдния кош на силуета с диаметър
400 мм;
– мишена „силует на сърна“ е с размери
1200 мм – дължина, и 800 мм – височина, и кръг
в областта на гръдния кош на силуета с диаметър
250 мм.
Общо 6 часа.“

„Приложение № 6а
към чл. 176, ал. 1

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава сдружение „Българска асоциация
за невромускулни заболявания“ със седалище
София, регистрирано по описа на Софийския
градски съд с решения от 12 юли 1991 г., 7 ок
томври 1998 г., 21 февруари 2002 г. и 11 сеп
тември 2008 г., за представителна организация
на национално равнище в Националния съвет
за интеграция на хората с увреждания за срок
3 години.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

Програма за практическо обучение на кандидати
за придобиване право на подборно ловуване
I. Техника на боравене с дългоцевно огнестрелно
оръжие с нарезна цев.
1. Сглобяване и разглобяване на видове дълго
цевно огнестрелно оръжие с нарезна цев и системи.
2. Видове дългоцевни огнестрелни оръжия с
нарезна цев и боеприпаси за тях.
3. Зареждане с боеприпаси, спускане на пред
пазителя и насочване на заредено оръжие.
II. Подготовка за стрелба:
1. Стойка (положение) на тялото при стрелба.
2. Хват на оръжието за произвеждане на точен
изстрел.

Заключителна разпоредба
§ 21. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 13, т. 1 относно чл. 18, ал. 2,
буква „в“, § 15 и § 20, т. III, които влизат в
сила от 1 януари 2014 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
7563

РЕШЕНИЕ № 429
ОТ 16 ЮНИ 2011 Г.

за признаване на сдружение „Българска асо
циация за невромускулни заболявания“ за
представителна организация на национално
равнище в Националния съвет за интеграция
на хората с увреждания
На основание чл. 10, ал. 1 във връзка с чл. 8,
ал. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 9, ал. 1 от Правилника
за устройството и дейността на Националния
съвет за интеграция на хората с увреждания и
критериите за представителност на организаци
ите на хора с увреждания и на организациите
за хора с увреждания, приет с Постановление
№ 346 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 114 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 96 от
2005 г., бр. 101 от 2007 г. и бр. 93 от 2009 г.),
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РЕШЕНИЕ № 430
ОТ 16 ЮНИ 2011 Г.

за признаване на сдружение „Център за
психологически изследвания“ за представи
телна организация на национално равнище в
Националния съвет за интеграция на хората
с увреждания
На основание чл. 10, ал. 1 във връзка с чл. 8,
ал. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 9, ал. 1 от Правилника
за устройството и дейността на Националния
съвет за интеграция на хората с увреждания и
критериите за представителност на организаци
ите на хора с увреждания и на организациите
за хора с увреждания, приет с Постановление
№ 346 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 114 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 96 от
2005 г., бр. 101 от 2007 г. и бр. 93 от 2009 г.),
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава сдружение „Център за психоло
гически изследвания“ със седалище София,
регистрирано по описа на Софийския градски
съд с решения от 3 февруари 1998 г., 16 де
кември 2002 г., 12 април 2006 г., 17 октомври
2007 г. и 30 юни 2008 г., за представителна
организация на национално равнище в На
ционалния съвет за интеграция на хората с
увреждания за срок 3 години.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
7496

РЕШЕНИЕ № 431
ОТ 16 ЮНИ 2011 Г.

за признаване на сдружение „Асоциация на
родители на деца с епилепсия“ за представи
телна организация на национално равнище в
Националния съвет за интеграция на хората
с увреждания
На основание чл. 10, ал. 1 във връзка с чл. 8,
ал. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 9, ал. 1 от Правилника
за устройството и дейността на Националния
съвет за интеграция на хората с увреждания и
критериите за представителност на организаци
ите на хора с увреждания и на организациите
за хора с увреждания, приет с Постановление
№ 346 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 114 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 96 от
2005 г., бр. 101 от 2007 г. и бр. 93 от 2009 г.),
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава сдружение „Асоциация на родите
ли на деца с епилепсия“ със седалище София,
регистрирано по описа на Софийския градски
съд с решения от 13 юли 1998 г., 5 ноември
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2003 г. и 25 април 2008 г., за представителна
организация на национално равнище в На
ционалния съвет за интеграция на хората с
увреждания за срок 3 години.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
7497

РЕШЕНИЕ № 458
ОТ 17 ЮНИ 2011 Г.

за отчуждаване на имоти и части от имо
ти – частна собственост, за държавна нуж
да за изграждане на обект „АМ „Марица“
Оризово – Капитан Андреево, участък „Лю
бимец – Капитан Андреево“ от км 89+100
до км 108+260, подучастък Път ІІ-80 (Е-85)
Свиленград – Пъстрогор от км 0+000 до км
2+715, от км 2+715 до км 3+490 и Пътен възел
„Свиленград“ при км 99+280“ на територията
на община Свиленград, област Хасково
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост, чл. 60,
а л. 1 о т А д м и н ис т рат и вноп р оце с уа л н и я
кодекс и предвид необходимостта от осигу
ряване защита на особено важни държавни
интереси и значими обществени интереси,
своевременно приключване на отчуждител
ните процедури и осъществяване на строи
телните дейности в определените срокове
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграж
дане на обект „АМ „Марица“ Оризово – Капи
тан Андреево, участък „Любимец – Капитан
Андреево“ от км 89+100 до км 108+260, под
участък Път ІІ-80 (Е-85) Свиленград – Пъстро
гор от км 0+000 до км 2+715, от км 2+715 до
км 3+490 и Пътен възел „Свиленград“ при км
99+280“ съгласно влезли в сила парцеларни
планове, одобрени със Заповед № РД-02-14-252
от 13 април 2007 г. и Заповед № РД-02-14-212
от 13 април 2007 г. на заместник-министъра
на регионалното развитие и благоустрой
ството, имоти и части от имоти – частна
собственост, намиращи се в землището на
Сви ленг ра д, общ ина Сви ленг ра д, област
Хасково, подробно описани в приложението
по вид, размер, местонахождение, размер на
паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране
на процедурата по отчуждаване на имотите
по т. 1, са за сметка на Агенция „Пътна ин
фраструктура“.
3. Допуска предварително изпълнение на т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред Вър
ховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 48

Приложение
към т. 1
Регистър на земеделски земи за отчуждаване
Обект: А-1 АМ „Марица“ Оризово – Капитан Андреево
Участък: „Любимец – Капитан Андреево“ от км 89+100 до км 108+260
Подобекти: Път ІІ – 80(Е-85) Свиленград – Пъстрогор, участък от км 0+000 до 2+715
СЕЛСКОСТОПАНСК А ТЕРИТОРИЯ
№
по
ред

№ на
имота

1.

100018

Собственик на имота
(физическо или юри
дическо лице)

Адрес на собственика

КОСТАДИН ТОДОРОВ Г Р. СВИ ЛЕНГ РА Д, УЛ. ДИМИ Т ЪР
МИТКОВ
БЛАГОЕВ 6, ВХ. А, ЕТ. 4, АП. 16

Площ за Стойност
отчуждана па
ване
ричното
(в дка)
обезще
тение
(в лв.)
0,006

5

1,067

1152

1,908

2061

насл. КОЛЮ СТОЙЧЕВ
ГР. СВИЛЕНГРАД
КЕРЕЗОВ
2.

115007

ДИМИТРИНКА КОЛЕ
ГР. ЛЮБИМЕЦ, УЛ. ИСПЕРИХ 5
ВА ТОШЕВА
ТРОЙКА КОЛЕВА СО ГР. БЛАГОЕВГРАД, УЛ. ВАРДАР 29,
ТИРОВА
ЕТ. 4, АП. 7
насл. ГЕОРГИ СТОЙ
ГР. СВИЛЕНГРАД
ЧЕВ КЕРЕЗОВ
ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ ГР. ГЪЛЪБОВО, КВ. СТРОИТЕЛ 37,
СТОЙЧЕВ
ВХ. Г, ЕТ. 3, АП 95

3.

115008

БОРЯНК А МАРИНО ГР. СВИЛЕНГРАД, БУЛ. БЪЛГАРИЯ 58,
ВА СТОЙЧЕВА
ВХ. Б, ЕТ. 2, АП. 14
Е Л Е Н А С ТОЙ Ч Е ВА ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. ГЕНЕРАЛ ГУР
СТЕФАНОВА
КО 22
ГЕРГАНА СТОЙЧЕВА ГР. СВИЛЕНГРАД, БУЛ. БЪЛГАРИЯ 58,
ХРИСТОВА
ВХ. Б, ЕТ. 2, АП. 14
РОЗАЛИНА НИКОЛО
ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. М. ШОМОВ 20
ВА БАЛКАНОВА

4.

115009

НИКОЛА ГЕРАСИМОВ
ГР. СОФИЯ, СУХА РЕКА, БЛ. 16
ЙОРДАНОВ

0,339

366

5.

115015

ВАСКА ХРИСТОВА ГЕ Г Р. Х АСКОВО, УЛ. Г У РГ УЛ Я Т 40,
ОРГИЕВА
ВХ. В, АП. 46

0,061

66

2,228

2513

насл. МИХАИЛ АНА
СТАСОВ ГЕОРГИЕВ

6.

115016

ВЪЗКРЕСИЙКА МАВ
РОД И ЕВА Г ЕОРГ И ГР. СВИЛЕНГРАД, ПЛ. 14-ТИ МАРТ 7
ЕВА
ВАСИ Л К А М И Х А Й
ГР. ВАРНА, УЛ. ГАБРОВО 43
ЛОВА СТАНЕВА
ЗЛАТК А МИХАЙЛО ГР. СОФИЯ, Ж.К. СТРЕЛБИЩЕ 26,
ВА СТАТКОВА
ЕТ. 3, АП. 2

7.

115017

АТАНАС КОЛЕВ АТА ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. ЗАХАРИ СТО
НАСОВ
ЯНОВ 4

1,005

1085

8.

115018

А Н К А АТА Н АСОВА
ГР. СВИЛЕНГРАД, БЪЛГАРИЯ 181
ЕФТИМОВА

0,153

165

9.

116011

ЯНАКИ МИХАЙЛОВ ГР. СТАРА ЗАГОРА, 3-ТЕ ЧУ ЧУ РА,
ДРАГОВ
БЛ. 31, ВХ. Б, ЕТ. 2, АП. 21

0,161

174

БРОЙ 48
№
по
ред

№ на
имота

ДЪРЖАВЕН
Собственик на имота
(физическо или юри
дическо лице)

ВЕСТНИК

Адрес на собственика

С Т Р. 2 3
Площ за Стойност
отчуждана па
ване
ричното
(в дка)
обезще
тение
(в лв.)

насл. ХРИСТО СТОЯ
НОВ ПОЛИХРОНОВ
10.

116012

С Т О Я Н Х Р И С Т О В ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. ХАН АСПА
СТОЯНОВ
РУХ 81

2,839

3271

ГОСПОДИН ХРИСТОВ ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. ХАН АСПА
СТОЯНОВ
РУХ 79
11.

116017

насл. АТАНАС ВАНГЕ
ЛИПСВАТ ДАННИ
ЛОВ ДОЙЧЕВ

0,829

895

12.

116020

МАРИЙКА АТАНАСО ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. НИКОЛА ПА
ВА ИВАНОВА
РАПУНОВ 36

0,004

4

13.

116022

Е Л А Н А Ф ОН Д З А
ЗЕМЕДЕЛСК А ЗЕМЯ ГР. СОФИЯ
АДСИЦ

0,842

909

3,909

5066

КРАСИМИР МИРЧЕВ ГР. СОФИЯ, УЛ. ВАСИЛ АПРИЛОВ 11,
ПАПАЗОВ
ЕТ. 3
14.

151009

ГЕОРГИ МИРЧЕВ ПА ГР. СОФИЯ, УЛ. ВАСИЛ АПРИЛОВ 11,
ПАЗОВ
ЕТ. 3
Т И Н К А С ТА Н Ч ЕВА ГР. СОФИЯ, УЛ. ВАСИЛ АПРИЛОВ 11,
ПАПАЗОВА
ЕТ. 3

15.

151019

АНАСТАСИЯ ВАНГЕ Г Р. СВИ Л ЕН Г РА Д, УЛ. ФРИ Д РИ Х
ЛОВА ЛЕЧЕВА
ЕНГЕЛС 38

0,056

71

16.

151020

В А Н Я Г Е ОР Г И Е В А
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. НЕСТОР ИВАНОВ 5
СИНАНОВА

3,218

4084

0,122

148

ДОБРИНКА ГЕОРГИ
ГР. ХАСКОВО, УЛ. БУЗЛУДЖА 44 А
ЕВА ГЕОРГИЕВА
17.

151021

СОФИЯ ГЕОРГИЕВА
ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. БАЧО КИРО 1
ВАЛЬОВА
ТОДОРА ВАНГЕЛОВА
ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. БАЧО КИРО 1
ПЕТКОВА

18.

151065

„ Д Е К-1“ О ОД – Г Р. Г Р. С ВИ Л Е Н Г РА Д , У Л. М А КС И М
СВИЛЕНГРАД
ГОРКИ 3

5,249

7370

19.

151050

„ОДРИСИ“ ЕООД

1,809

2296

151060

КИЧКА ДИМИТРОВА ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. ХАДЖИ ГЬОКА
ТОНЕВА-ПАВЛОВА
ПАВЛОВ 3

1,659

2150

0,702

853

20.

С. ЛЕВКА, УЛ. КРАЙРЕЧНА 6

насл. ИВАН ХРИСТОВ
КЪНАЛИЕВ
Ж И ВК А И В А НОВ А
ГР.СВИЛЕНГРАД, УЛ. 3-ТИ МАРТ 55
ТАШЕВА
21.

163001

ХРИСТО ИВАНОВ КЪ
ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. ГРАНИЧАР 57
НАЛИЕВ
ХРИСТИНКА ИВАНО
ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. ГАГАРИН 6
ВА ПОРЯЗОВА
ПЕТРАНКА ИВАНОВА ГР. СВИЛЕНГРА Д, УЛ. ОСВОБОЖ
МАДЖАРОВА
ДЕНИЕ 9

22.

163004

КАТЯ КОСТАДИНОВА ГР. СВИЛЕНГРАД, КВ. ИЗГРЕВ, БЛ. 6,
КИРЕВА
ЕТ. 3, АП. 7

3,069

3977

23.

163005

насл. СМАРАЙДИ ЖЕ
ГР. СВИЛЕНГРАД
КОВА КАШЕРОВА

3,099

4100

24.

163006

М И Л К А Х РИС ТОВА ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, УЛ. БОРИС
ХРИСТОВА
СПИРОВ 56

0,424

538

С Т Р.
№
по
ред
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БРОЙ 48
Площ за Стойност
отчуждана па
ване
ричното
(в дка)
обезще
тение
(в лв.)

н а с л . И Л И Я А Л Е К
С А Н Д РОВ Д ЖОП А
НОВ
25.

164006

ЕЛЕНА ИЛИЕВА АТА ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. КНЯЗ БОРИС І
НАСОВА
№ 8

0,053

72

К И Ч К А И Л И Е В А ГР. СВИЛЕНГРА Д, УЛ. ОСВОБОЖ
МАВРОДИЕВА
ДЕНИЕ 7
Д И М И Т ЪР И Л И ЕВ
ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. ИСКЪР 8
ДЖОПАНОВ
26.

164007

АНАСТАС ГЕОРГИЕВ
ГР. СВИЛЕНГРАД
КАШЕРОВ

0,657

869

27.

164008

насл. АТАНАС СТАМА
ТОВ ХРИСТОВ

1,263

1569

1,907

2368

ИВАН КОСТАДИНОВ
ГР. СВИЛЕНГРАД
ИВАНОВ
28.

164010

КРЪСТИНА ПЕТКОВА
ГР. СВИЛЕНГРАД
ТРАХАНОВА
ДИМИТ ЪР ИВА НОВ
ГР. СВИЛЕНГРАД
ТРАХАНОВ

29.

164012

насл. НАДЕЖДА НИ
КОЛОВА СТОЙКОВА

1,250

1553

30.

164013

насл. ТРОИЦА НИКО
ЛОВА АНГЕЛАЧЕВА

2,198

2789

31.

164014

насл. СЛАВИ СТРАТИ
ЕВ СЛАВОВ

1,509

1874

32.

164015

насл. ДИМИТЪР ВА
СИЛЕВ ГРОЗЕВ

4,145

5372

33.

164018

насл. ДИМИТЪР ХРИС
ТОВ СКЕРЛЕВ

0,522

620

34.

164019

„ПОЛТУРИСТ“ ЕООД ГР. СОФИЯ, УЛ. 23 СЕПТЕМВРИ 33

0,432

513

1,510

1957

МАГДАЛЕНА АСЕНО ГР. СОФИЯ, УЛ. ДЕТЕЛИН ВОЙВО
ВА СТЕФАНОВА
ДА 16

35.

165015

36.

196001

ИВАНКА НИКОЛОВА ГР. ХАСКОВО, УЛ. СЪЕДИНЕНИЕ 31,
ВЪЧЕВА
ВХ. А

3,264

3995

37.

196002

НЕДЯЛК А НИКОЛО Г Р. Х АСКОВО, УЛ. А Л ЕКСА Н Д ЪР
ВА КОДЖАБАШЕВА СТАМБОЛИЙСКИ 17

2,410

2950

38.

196004

ЗЛАТК А НИКОЛОВА
ГР. ЛЮБИМЕЦ, УЛ. ЕКЗАРХ ЙОСИФ
ДЕЛЕВА

0,061

73

39.

196006

насл. ДИМИТЪР СТО
ЕВ НАНЧЕВ

1,259

1360

40.

196009

МАРИЙКА НИКОЛО Г Р. К А РЛОВО, УЛ. А Л ЕКСА Н Д ЪР
ВА СТОЯНОВА
СТАМБОЛИЙСКИ 62

0,613

662

41.

196010

И Л И Я Т Р ИФ О Н О В ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. ХАН АСПА
ГЪРКОВ
РУХ 67

0,568

613

ВЕСЕЛИНА АСЕНОВА
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. Г. М. ДИМИТРОВ 21
НАЛБАНТОВА

БРОЙ 48
№
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ДЪРЖАВЕН
Собственик на имота
(физическо или юри
дическо лице)

ВЕСТНИК
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С Т Р. 2 5
Площ за Стойност
отчуждана па
ване
ричното
(в дка)
обезще
тение
(в лв.)

насл. АНАСТАСИЯ НИ ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. СТЕФАН СТАМ
КОЛОВА НЕЙКОВА
БОЛОВ 41
42.

196017

НИКОЛ А К ИРИ ЛОВ ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. БЪЛГАРИЯ 181
НЕЙКОВ

2,763

3382

Х РИС Т О К И РИ ЛОВ ГР. СТАРА ЗАГОРА, КВ. САМАРА 3,
НЕЙКОВ
ВХ. А, ЕТ. 7, АП. 45
43.

196040

ЕЛЕНА ТОНЕВА АТА ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. ТУНДЖА 2
НАСОВА

1,463

1264

44.

196041

ЗЛАТКА ТОНЕВА ДИ ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. АН. АЛТЪПЪР
МИТРОВА
МАКОВ 11

2,842

2455

45.

198077

ХРИСТО ТРИФОНОВ ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. ХАН АСПА
ГЪРКОВ
РУХ 67

0,589

636

46.

203043

ХРИСТО ИЛЧЕВ МИ ГР. СВИЛЕНГРА Д, УЛ. БЪЛГАРИЯ,
ТЕВ
БЛ. 78, ВХ. Б, ЕТ. 4, АП. 24

0,186

161

47.

203046

Ж У Л И Е Т А Д И М И  ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. ХАН АСПА
ТРОВА ЗАЙЧЕВА
РУХ 95

0,050

42

ОБЩА ПЛОЩ НА ОТЧУЖДЕНИТЕ ИМОТИ: 66,272 ДК А
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ: 80468 ЛВ.
Забележка. Обезщетението ще се изплаща след представяне от собствениците на актуални доку
менти за собственост и/или удостоверения за наследници.
Обект: А-1 АМ „Марица“ Оризово – Капитан Андреево
Участък: „Любимец – Капитан Андреево“ от км 89+100 до км 108+260
Подобекти: Път ІІ – 80(Е-85) Свиленград – Пъстрогор, участък от км 2+715 до км 3 +490
Пътен възел: „Свиленград“ при км 99+280, землище на Свиленград, ЕК АТТЕ 65677
СЕЛСКОСТОПАНСК А ТЕРИТОРИЯ
№
по
ред

№ на
имота

Собственик на имота
(физическо или юриди
ческо лице)

Адрес на собственика

1.

135048

ВАСКО ДИМИТРОВ КО
ГР. ЛЮБИМЕЦ, УЛ. ЗЛАТИЦА 7
ЗАЛИЕВ

1,309

1295

2.

136007

насл. КИРКИ ВАСИЛЕВА
ЮРУКОВА

1,204

1165

3.

136009

ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕ
ГР. СОФИЯ
ДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ

0,359

347

4.

136010

насл. ГЕОРГИ ДИМИ
ТРОВ БАБИАНИЧИН

0,010

10

5.

136015

Г ЕОРГ И Ц А П ЕТ РОВА ГР. ХАРМАНЛИ, БУЛ. БЪЛГАРИЯ 20,
ИВАНОВА
ЕТ. 3, АП. 17

0,147

152

6.

136018

„СЕРЕС“ АД

1,410

1425

7.

136020

насл. ЩИРЯН СТАНКОВ
ЯНЪКОВ

0,210

217

1,101

1065

ГР. СОФИЯ, УЛ. СЛАВЯНСКА 13

Площ за
отчуждаване
(в дка)

Стойност
на па
ричното
обезще
тение
(в лв.)

насл. АТАНАС АНГЕЛОВ
АТАНАСОВ
8.

136021

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. 23-ТИ СЕП
АНГЕЛОВ
ТЕМВРИ 31
М А РГА РИ ТА АТА Н А ГР. СВИЛЕНГРАД, Ж.К. ИЗГРЕВ 8,
СОВА УЗУНОВА
ВХ. Г, ЕТ. 4, АП. 52
К АМЕЛИЯ АНГЕЛОВА
С. МОМКОВО, УЛ. ИВАН ВАЗОВ 2
АНГЕЛОВА

С Т Р.
№
по
ред

26
№ на
имота

ДЪРЖАВЕН
Собственик на имота
(физическо или юриди
ческо лице)

ВЕСТНИК

Адрес на собственика

БРОЙ 48
Площ за
отчуждаване
(в дка)

Стойност
на па
ричното
обезще
тение
(в лв.)

насл. СОФИЯ АНГЕЛО
ВА БАХАРОВА
9.

136024

ПЕТРАНКА ГЕОРГИЕВА ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. ВАСИЛ ЛЕВ
КАРАБЕЛЬОВА
СКИ 50
АТА Н АС Н Е Д Я Л КОВ ГР. ВАРНА, Ж.К. ИЗГРЕВ 41, ЕТ. 2,
АТАНАСОВ
АП. 16

1,361

1317

1,856

1796

0,778

753

СОФК А Н Е Д Я Л КОВА ГР. ДИМИТРОВГРАД, УЛ. ХИМИК 2,
ХАРЛОВА
ВХ. Д, ЕТ. 3, АП. 9
СТЕФКА МИХАЙЛОВА
ДИМИТРОВА
10.

136027

ДИМИ Т ЪР
НИКОЛОВ

П Е Т К О В Г Р. С ВИ Л ЕН Г РА Д , У Л. Х РИС ТО
ШИШМАНОВ 41

ГЕРГАНА ПЕТРОВА ГЕ
ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. ГРАНИЧАР 5
ОРГИЕВА
АТАНАС ХРИСТОВ ИС
КРЕВ
11.

136034

ХРИСА АНГЕЛОВА ИС
ГР.СВИЛЕНГРАД, УЛ. М. ШОМОВ 24
КРЕВА
МИГЛЕНА АТАНАСОВА
ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. ЯЗОВИРСКА 12
ВЪЛЕВА
ВЕСЕЛИНА АТАНАСО ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА, УЛ. ПАТ
ВА АНТОНОВА
РИАРХ ЕВТИМИЙ 11

12.

136035

насл. ДЕЛЧО ТАСЕВ ЩЕ
РЕВ

11,286

11890

13.

136036

насл. ХРИСО ПЕТРОВА
ШИРОВА

1,266

1225

14.

136037

ИВАНКА КОСТОВА БО ГР. СВИЛЕНГРА Д, КВ. ИЗГРЕВ 8,
РИСОВА
ВХ. А, ЕТ. 5, АП. 57

1,267

1226

1,511

1462

1,702

1647

1,819

1760

15.

136038

16.

136039

насл. ВАСИЛКА СТЕФА
НОВА ЛАЗАРОВА
ТА Н Я Л АЗА РОВА Л А ГР. ПЛОВДИВ, Ж.К. ТРАКИЯ, БЛ. 7,
ЗАРОВА
ВХ. Б, ЕТ. 6, АП. 16
насл. ГЕОРГИ АТАНА
СОВ РАЙОВ
насл. ВАНГЕЛ НИКОЛОВ
ЯНАКИЕВ

17.

136040

ПЕТРАНА ВАНГЕЛОВА
ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. ЧЕРНО МОРЕ 3
КАРНОБАТЛИЕВА
К И Ч К А В А Н Г Е ЛОВ А ГР. ПЛЕВЕН, УЛ. САН СТЕФАНО 74,
ЛАЗАРОВА
ВХ. Б, АП. 17

18.

136041

МАРИНА АНАСТАСОВА
ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. ОБОРИЩЕ 12
ГАЛЕВА

3,547

3584

19.

136042

насл. ДИМИТ ЪР ИВА
НОВ КАРАТЕПЕЛИЕВ

0,984

1015

0,909

879

0,826

799

20.

136045

21.

136047

СТОЙКО ВАСИЛЕВ МИ ГР. ХАСКОВО, УЛ. ДОБРУДЖА 45,
ХАЙЛОВ
ВХ. А, ЕТ. 2, АП. 10
С ТА Н К А С Т ОЙ Ч Е В А
ГР. ХАСКОВО
МИХАЙЛОВА
ДИМИТЪР АНАСТАСОВ ГР. СВИЛЕНГРА Д, УЛ. КНЯЗ БО
ХЕПОВ
РИС І № 35

БРОЙ 48

ДЪРЖАВЕН
Собственик на имота
(физическо или юриди
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22.

137019

„СВИЛЕНА – ЗЕМЕДЕЛ ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. К АПИТАН
СКА ЗЕМЯ“ ООД
ПЕТКО ВОЙВОДА 2

0,078

75

23.

137026

насл. СОФИЯ АНГЕЛО
ВА БАХАРОВА

0,728

704

0,096

93

насл. АНАСТАСИЯ МИ
ХАЙЛОВА ИВАНОВА
24.

137027

ГЕОРГИ КОСТОВ СТО
ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. СВОБОДА 4
ЯНОВ
СНЕ Ж А Н А КОС ТОВА ГР. СВИЛЕНГРАД, Ж.К. ИЗГРЕВ 8,
БОЯНОВА
ВХ. Б, ЕТ. 1, АП. 4
МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ГР. СВИЛЕНГРАД, Ж.К. ПРОСТОР 3,
КОНОПОВА
ЕТ. 2, АП. 6

25.

137056

ВАСИЛ ХРИСТОВ ВА ГР. ДИМИТРОВГРАД, МАЯКОВСКИ
СИЛЕВ
5, ВХ. Б, АП. 21

0,060

61

26.

145026

АЛЕКСАНДЪР АТАНА Г Р. С ВИ Л ЕН Г РА Д , УЛ. С Т ЕФА Н
СОВ ЧОБАНОВ
СТАМБОЛОВ 65

0,077

81

27.

145027

насл. СТЕФАН ПЕНЧЕВ
КАПИНЧЕВ

0,016

16

1,382

1486

насл. КОНСТАНТИН ГЕ
ОРГИЕВ ПЪНДЕЛОВ
ПЕНК А ГРУЕВА ПЪН
ГР. СОФИЯ, УЛ. РОЗОВА ДОЛИНА 32Б
ДЕЛОВА
28.

145029

ГЕОРГИ КОНСТАНТИ ГР. СМОЛЯН, УЛ. Д-Р ПЕТЪР БЕРОН
НОВ ПЪНДЕЛОВ
4, ВХ. В, ЕТ. 5, АП. 13
А Н Н А - М А Р И Я КОН 
СТАНТИНОВА ПЪНДЕ ГР. СОФИЯ, УЛ. РОЗОВА ДОЛИНА 32Б
ЛОВА

29.

146004

насл. ХРИСО ДИМИТРО
ЛИПСВАТ ДАННИ
ВА ФИЛЕВА

1,888

2549

30.

146005

насл. МИХ А ИЛ ГЕОР
ГИЕВ ШОМОВ

3,035

4015

31.

146006

НИКОЛА АНАСТАСОВ Г Р. С ВИ Л ЕН Г РА Д , У Л. Х РИС ТО
ШИШМАНОВ
ШИШМАНОВ 39

1,989

2631

32.

146007

МИЛКО ЛАМБОВ МЪР ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. АЛ. СТАМБО
ДЕВ
ЛИЙСКИ 34

0,205

260

33.

146010

ВАЛЕНТИНА СТАНКО ГР. СТАРА ЗАГОРА, УЛ. МАЙОР ТО
ВА ХАДЖИПЕТРОВА
ДОР КАВАЛДЖИЕВ 143, ЕТ. 4, АП. 11

0,930

900

1,447

1400

С И Й К А В А Н Г Е ЛОВ А ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. ВАСИЛ ЛЕВ
ХРИСТОВА
СКИ 34
34.

146011

насл. ЕЛЕНА ВАНГЕЛО
ВА СТАМАТОВА
А Т А Н АС В А Н Г Е ЛОВ ГР. СВИЛЕНГРА Д, УЛ. КНЯЗ БО
АТАНАСОВ
РИС І № 8

35.

146012

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. ЛЮБЕН КА
ХОДЖЕВ
РАВЕЛОВ 7

0,722

699

36.

146013

В А Л Е Н Т И Н КО С Т ОВ
ГР. СОФИЯ, УЛ. ШИПКА 21
АНТОНОВ

0,662

640

37.

146014

ДИМИТ ЪР ГЕОРГИЕВ ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. ОТЕЦ ПАИ
ДИМИТРОВ
СИЙ 22

0,200

194

С Т Р.
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38.

146015

И В А Н К А Х РИС Т ОВ А ГР. СВИЛЕНГРАД, Ж.К. ИЗГРЕВ 6,
СЛАВОВА
ЕТ. 2, АП. 4

1,444

1397

39.

146016

ПЕТЪР БОТЕВ ПЕЛЕВ

ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. ХАДЖИ ДИ
МИТЪР 4

0,722

699

1,444

1397

1,444

1397

АНГЕЛ ЯНКОВ РАЙЧЕВ
НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА
ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. Т. КИРКОВ 34
РАЙЧЕВА
40.

146017

РУМЕН АНГЕЛОВ РАЙ
ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. Т. КИРКОВ 34
ЧЕВ
ЯНКА АНГЕЛОВА НЕН
С. ЧЕРНА ГОРА, УЛ. ЧАЯ 8
КОВА
ЗЛ АТ К А АТА Н АСОВА
ГЕОРГИЕВА

41.

146018

ХРИСТО ТОДОРОВ ГЕ ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. ХР. ШИШМА
ОРГИЕВ
НОВ 33
АТАНАС ХРИСТОВ ТО ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. ХР. ШИШМА
ДОРОВ
НОВ 33
ТАТЯНА ХРИСТОВА ГЕ ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. ХРИСТО ТОП
ОРГИЕВА
РАКЧИЕВ 12

42.

146019

ВАСИЛКА ЗАРКОВА ВА ГР. СОФИЯ, Ж. К. ДИАНАБАД 11,
СИЛЕВА
ВХ. Б, ЕТ. 1, АП. 25

0,866

838

43.

146020

ЗЛ АТ К А ЗА Х А РИ ЕВА ГР. СОФИЯ, Ж. К. ФОНДОВИ ЖИ
ПЪНЧЕВА
ЛИЩА, БЛ. 217, ВХ. Г, АП. 68

0,944

913

44.

146021

СОФК А Д И М И Т РОВА
ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. В. ЛЕВСКИ 28
СТАВРЕВА

2,166

2096

45.

146022

К И Ч К А Б О Р И С О В А ГР. ХАСКОВО, УЛ. МАКЕДОНИЯ 102,
ПЕТРОВА
ЕТ. 3, АП. 33

5,054

5216

46.

146023

АНКА БОРИСОВА ВЪЛ ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. ШЕСТИ СЕП
КАНОВА
ТЕМВРИ 20

5,776

5961

47.

146024

ТОДОР ИВАНОВ ТОДО ГР. СВИЛЕНГРА Д, УЛ. ГЕНЕРА Л
РОВ
СКОБЕЛЕВ 46

4,331

4376

48.

146026 „ТОЛАЛТ“ ЕООД

0,370

470

0,917

887

0,130

194

1,805

2692

ГР. СОФИЯ

насл. ДИМИТЪР СТЕФА
НОВ СИДЕРОВ
49.

146036

В Е С Е Л Е Н Ж И В К О В ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. АЛЕКСАНДЪР
СИДЕРОВ
СТАМБОЛИЙСКИ 16
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
ГР. ВАРНА, УЛ. ГАБРОВО 34 А
СИДЕРОВ
СТАНИСЛАВА СТЕФА ГР. СОФИЯ, Ж.К. ДРУЖБА 57, ВХ. А,
НОВА СИВРИЕВА
ЕТ. 3, АП. 7
КОСТА ТРЕНДАФИЛОВ
ДЖЕВЕЛЕКОВ

50.

147030

ЕЛКА КОСТОВА ДЖЕ ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. ТОДОР КИР
ВЕЛЕКОВА
КОВ 2 А
Р О З А Л И Н К О С Т О В ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. ТОДОР КИР
ДЖЕВЕЛЕКОВ
КОВ 2 А
З Л А Т К А К О С Т О В А ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. ХРИСТО ТОП
ДЖЕВЕЛЕКОВА
РАКЧИЕВ 1

51.

147031

ГЕОРГИ ТРЕНДАФИЛОВ ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. БЪЛГАРИЯ
ДЖЕВЕЛЕКОВ
132, ВХ. А, АП. 39
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насл. ЕЛЕНА ПЕТРОВА
КАРАКАЧАНОВА
52.

147033

МИЛК А ДИМИТРОВА
ГР. ХАСКОВО
КАРАКАЧАНОВА

1,548

2309

0,012

18

0,025

38

А НДРИ А Н ГЕОРГИЕВ
ГР. ХАСКОВО
КАРАКАЧАНОВ
53.

147047

„ К А РАТ А Ш – Б Ъ Л ГА ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. ДИМИТЪР
РИЯ“ ООД
НОВАКОВ 3
МИХАИЛ НИКОЛОВ БА
ГР. СВИЛЕНГРАД
ЛЪКЧИЕВ

54.

147048

МИТРА ГЕОРГИЕВА БА Г Р. С ВИ Л ЕН Г РА Д , УЛ. С Т ЕФА Н
ЛЪКЧИЕВА
СТАМБОЛОВ 67
МАРИЯНА СТОЙЧЕВА ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. ИВАН ВА
МЕТЛАРОВА
ЗОВ 34
ЕЛЕНА СТОЙЧЕВА БА Г Р. С ВИ Л ЕН Г РА Д , УЛ. С Т ЕФА Н
ЛЪКЧИЕВА
СТАМБОЛОВ 67

ОБЩА ПЛОЩ НА ОТЧУЖДЕНИТЕ ИМОТИ: 77,375 ДК А
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ: 81 722 ЛВ.
Забележка. Обезщетението ще се изплаща след представяне от собствениците на актуални доку
менти за собственост и/или удостоверения за наследници.
7564

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРАВИЛНИК

за организацията и дейността на Обществения
съвет по правата на пациента
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С правилника се уреждат органи
зацията и дейността на Обществения съвет
по правата на пациента, наричан по-нататък
„обществения съвет“.
Чл. 2. Общественият съвет е консултативен
орган към министъра на здравеопазването по
въпросите на защита правата на пациента.
Раздел II
Функции
Чл. 3. (1) Общественият съвет:
1. наблюдава и анализира всички дейности,
свързани с правата на пациента;
2. изготвя ежегоден доклад по въпросите
на правата на пациента и го предоставя на
министъра на здравеопазването;

3. анализира прилагането на нормативната
уредба в областта на правата на пациента и
изготвя предложения за изменението и допъл
нението є, които предоставя на министъра
на здравеопазването;
4. обсъжда и дава становища по проекти
на нормативни актове, свързани с правата
на пациента, публикувани на страницата на
Министерството на здравеопазването в ин
тернет за обществено обсъждане.
(2) За осъществяване на функциите по ал. 1
общественият съвет може да:
1. установява и поддържа връзки с между
народни правителствени и неправителствени
организации, които осъществяват дейност,
свързана със защита правата на пациента;
2. обобщава предоставените му годишни
доклади за дейността на представителните
организации за защита правата на пациентите,
както и годишните им счетоводни отчети по
отношение на получена от държавата субсидия
в случаите, когато е налице такава субсидия.
(3) Информация за дейността на предста
вителните организации за защита правата на
пациентите се включва в доклада по ал. 1, т. 2.
Раздел III
Състав
Чл. 4. (1) Общественият съвет включва
седем представители на представителни ор
ганизации за защита правата на пациентите

С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН

по смисъла на чл. 86б от Закона за здравето,
един представител от организация на хората
с увреждания, който е член на Националния
съвет за интеграция на хората с увреждания,
един представител на организация за хората
с увреждания, който е член на Националния
съвет за интеграция на хората с увреждания,
и по един представител на Министерството
на здравеопазването, на Министерството на
труда и социалната политика, на Национална
та здравноосигурителна каса, на Българския
лекарски съюз, на Българския зъболекарски
съюз, на Българския фармацевтичен съюз и
на Българската асоциация на професионали
стите по здравни грижи.
(2) Поименният състав на обществения
съвет се определя със заповед на министъ
ра на здравеопазването по предложение на
управителните органи/ръководителите на
съответните организации, министерства и
ведомства по ал. 1.
Чл. 5. (1) Обществени ят съвет избира
председател и секретар на съвета.
(2) Председателят на обществения съвет
се избира между представителите на пред
ставителните организации за защита правата
на пациентите.
(3) Секретарят на обществения съвет се
избира извън квотата на представителите на
представителните организации за защита на
правата на пациентите.
Чл. 6. (1) Председателят на обществения
съвет:
1. представлява съвета пред всички органи
и организации;
2. свиква и ръководи заседанията му;
3. утвърждава проекта на дневен ред за
заседанията въз основа на внесените пред
ложения по редa на чл. 9.
(2) В отсъствие на председателя неговите
функции се изпълняват от секретаря на съвета.
Чл. 7. Секретарят на обществения съвет:
1. организира провеждането на заседанията
на съвета;
2. координира изпълнението на взетите
решения от съвета;
3. изготвя протоколите от заседанията на
съвета;
4. води регистър на протоколите от засе
данията на съвета;
5. приема и регистрира постъпващата до
кументация, свързана с работата на съвета;
6. организира изпращането на материалите
за заседанията на съвета до неговите членове
на хартиен носител и/или по електронна поща;
7. организира съхранението на архива на
съвета.
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Раздел IV
Организация на дейността
Чл. 8. (1) Общественият съвет провежда
редовни заседания най-малко веднъж на три
месеца по предварително обявен проект на
дневен ред.
(2) Извънредни заседания могат да се свик
ват от председателя по писмено искане на 1/3
от членовете на съвета или от министъра на
здравеопазването.
Чл. 9. (1) Всеки член на обществения съвет
и министърът на здравеопазването могат да
правят предложения за включване на въпроси
в дневния ред не по-рано от 7 работни дни
преди съответното заседание на съвета.
(2) Проектът на дневен ред за заседанията
на обществения съвет се утвърждава от пред
седателя въз основа на внесените предложения.
(3) Окончателният дневен ред се приема
чрез гласуване при започване на заседание
то на съвета. По отделни точки от приетия
дневен ред могат да се приемат и специфични
правила за работа по тях.
(4) Материали за заседанията на общест
вения съвет се предоставят на секретаря на
хартиен носител и/или по електронна поща
не по-рано от 5 работни дни преди датата на
заседанието. При провеждане на извънредни
заседания материалите се предоставят до
пълнително в рамките на един работен ден.
Чл. 10. (1) Членовете на обществения съвет
се уведомяват от секретаря за мястото, деня,
часа и проекта на дневен ред на заседанието
най-малко 4 работни дни преди заседанието.
Поканата се придружава с всички материали
по проекта на дневен ред на хартиен носител
и/или по електронна поща.
(2) Членовете на обществения съвет уве
домят своевременно секретаря за невъзмож
ността си да участват в насроченото заседание.
Чл. 11. (1) Участието в заседанията на
обществения съвет е лично.
(2) При невъзможност на членовете на съве
та да присъстват на заседание те могат да бъдат
замествани от лица, които са упълномощени
от управителните органи/ръководителите на
съответните организации, министерства и
ведомства по чл. 4, ал. 1.
(3) Извън случаите по ал. 2 членовете на
обществения съвет могат да изразят писмено
становище по всяка точка от проекта на дневен
ред на заседание, на което не присъстват, като
представеното становище се предоставя на
вниманието на останалите членове на съвета.
Чл. 12. (1) Заседанията на обществения
съвет са редовни, ако присъстват повече от
половината от неговите членове. При липса
на кворум се свиква ново заседание.
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(2) В заседанията на обществения съвет
могат да присъстват като наблюдатели външни
лица, поканени от членовете на обществения
съвет.
(3) По решение на обществения съвет към
него могат да се създават помощни експертни
групи.
Чл. 13. (1) Общественият съвет приема
решения по обсъжданите въпроси. Решенията
се вземат с обикновено мнозинство, но с не
по-малко от 6 гласа.
(2) Членовете на обществения съвет пред
приемат действия за изпълнение на приети
те решения на съвета в рамките на своите
правомощия.
Чл. 14. (1) На заседанията на обществения
съвет се води протокол, който се подписва
от председателя и от секретаря. Протоколът
съдържа:
1. дата на провеждане на заседанието;
2. имената на присъстващите и на отсъст
ващите членове на съвета;
3. приетия дневен ред и данни за вносите
лите по разглежданите въпроси;
4. разискваните въпроси, изразените ста
новища и взетите решения.
(2) Особените мнения на членовете на
съвета, изразени при гласуване, се предста
вят в писмена форма в тридневен срок от
провеждане на заседанието и са неразделна
част от протокола по ал. 1.
(3) Протоколите по ал. 1 се изготвят в срок
до 5 работни дни от заседанието на съвета
и се изпращат за съхранение на секретаря.
Протоколите се номерират с поредна годишна
номерация и се класифицират от секретаря в
протоколен регистър.
(4) Секретарят изпраща по електронен
път на всички членове на обществения съвет
протоколите от проведените заседания.
(5) Секретарят предоставя всички мате
риали от заседанията на обществения съвет
за архивиране в Министерството на здраве
опазването.
Чл. 15. Министерството на здравеопаз
ването осигурява място за провеждане на
заседанията на обществения съвет.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Правилникът се из
дава на основание чл. 86а, ал. 4 от Закона за
здравето и е приет на заседание на общест
вения съвет.
Министър: Ст. Константинов
7451
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МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
ПРАВИЛНИК

за устройството, организацията на работата
и финансирането на Специализирания екс
пертен съвет за опазване на недвижимите
културни ценности
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С този правилник се уреждат ус
тройството, организацията на работата и фи
нансирането на Специализирания експертен
съвет за опазване на недвижимите културни
ценности (СЕСОНКЦ), наричан по-нататък
„съвета“.
Чл. 2. Специализираният експертен съвет за
опазване на недвижимите културни ценности
е постоянно действащ орган към министъра
на културата по въпроси на опазването на
недвижимото културно наследство.
Раздел II
Дейност на съвета
Чл. 3. (1) Специализираният експертен
съвет за опазване на недвижимите културни
ценности дава становище за предоставяне на
статут на недвижими културни ценности, с
което определя тяхната окончателна класифи
кация, категоризация и режими за опазване.
Становища се дават по предложения на:
1. министъра на културата за предоставяне
на категория „световно значение“ на недвижи
ми културни ценности и на статут на групови
недвижими културни ценности с категория
„национално значение“ във връзка с чл. 14,
т. 1 и чл. 65, т. 1 и 2 от Закона за културното
наследство (ЗКН);
2. директора на Националния институт за
недвижимо културно наследство (НИНКН) за
деклариране и регистриране на обекти като
недвижими културни ценности;
3. физически и юридически лица за декла
риране на обекти като недвижими културни
ценности по чл. 58 ЗКН;
4. Светия синод на Българската православна
църква и на регистрираните вероизповедания
за регистрирането на обекти като недвижими
културни ценности по чл. 13, ал. 1 ЗКН.
(2) По искане на министъра на културата
СЕСОНКЦ дава становища по:
1. предложения на общини и на физически
и юридически лица по чл. 67, ал. 1 и 2 ЗКН
за включване на недвижима културна ценност
или съчетанието от културни и природни
ценности в Индикативната листа за култур
ното и природното наследство на Република
България;
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2. обявяване на защитени територии, когато
в определени зони има данни за наличие на
археологически обекти във връзка с чл. 79,
ал. 7 ЗКН;
3. съгласуването и приемането на плано
вете за опазване и управление на недвижими
културни ценности по чл. 81, ал. 2 и чл. 82,
ал. 1 и 2 ЗКН и съгласуването на заданията
за изработването им;
4. относно включване на археологически
резервати в списък по чл. 88, ал. 1, т. 2 ЗКН,
утвърден от министъра на културата;
5. правилата за управление на недвижими
културни ценности и докладите от регистри
раните вероизповедания за дейностите по
опазването им съгласно чл. 13, ал. 2 ЗКН;
6. искания от религиозни институции за из
вършване на обредни ритуали и богослужения
в недвижими културни ценности – държавна
собственост, съгласно чл. 79, ал. 8 ЗКН;
7. специфични изисквания за опазване на
недвижими културни ценности при учредяване
на вещно право на ползване върху земя по
чл. 162, ал. 1 ЗКН, както и при предприема
нето на действия по чл. 162, ал. 2 ЗКН;
8. годишната програма за мониторинг
върху състоянието на недвижими културни
ценности във връзка с чл. 14, т. 12, буква „в“
ЗКН, предложена от НИНКН и финансирана
от Министерството на културата чрез бюджета
на НИНКН;
9. годишната програма за идентифициране
на недвижими културни ценности по чл. 57 от
Закона за културното наследство, предложена
от НИНКН и финансирана от Министерството
на културата чрез бюджета на НИНКН;
10. опазването на недвижими културни
ценности – държавна собственост, при пре
доставянето им на концесии;
11. опазването на обекти, свързани с бъл
гарската история и култура, извън територията
на Република България;
12. разрешенията за преместване и пре
махване на недвижими културни ценности
по чл. 83, ал. 5 ЗКН;
13. въпроси на сътрудничеството в областта
на опазването на недвижими културни цен
ности със специализираните международни
организации, както и при други двустранни
и многостранни договорености;
14. програми, задания за проектиране,
устройствени и инвестиционни проучвания
и проекти, включително и проекти по чл. 74
от Закона за културното наследство;
15. методологии и технологии за консерва
ция, реставрация и интегриране на единични
и групови недвижими културни ценности и
намеси в техните граници и охранителни зони.
(3) Специализираният експертен съвет за
опазване на недвижимите културни ценности
дава становище или приема решения по въ
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проси, свързани с опазване на недвижимото
културно наследство и в други случаи, ако
това е предвидено в нормативен акт.
(4) Решенията на СЕСОНКЦ стават задъл
жителни след одобряването им от министъра
на културата.
Чл. 4. При осъществяване на функциите по
чл. 3 съветът може да прави предложения за:
1. възлагане на експертизи по въпроси из
вън неговата компетентност, но от значение
при формиране на становищата и решенията,
свързани с опазването на недвижими култур
ни ценности.
2. определяне на стратегическите цели за
управление и опазване на културното наслед
ство и план за действие по чл. 12, ал. 2 ЗКН;
3. изменение и допълнение на законода
телството в областта на опазването на недви
жимите културни ценности.
Раздел III
Структура на съвета
Чл. 5. (1) Съветът се състои от постоянни
членове, назначени със заповед на министъра
на културата, от председател и двама замест
ник-председатели. Заместник-председателите
се определ ят от състава на постоянните
членове.
(2) Постоянни членове от състава на съ
вета са:
1. ръководителят на Инспектората по опаз
ване на културното наследство;
2. директор от съответната специализирана
дирекция на Министерството на културата;
3. директорът на НИНКН;
4. директорът на Центъра за подводна
археология;
5. представители на специализираните
институти на БАН;
6. представител на Камарата на архите
ктите;
7. експерти по консервация и реставрация,
включени в регистъра по чл. 165 ЗКН;
8. други специалисти при необходимост.
Чл. 6. (1) Председателят на съвета и за
местник-председателите се определят със
заповедта по чл. 5.
(2) Председателят на съвета:
1. представлява съвета и организира дей
ността му;
2. ръководи, свиква и насрочва заседанията
и одобрява дневния ред;
3. контролира изпълнението на решенията
на съвета;
4. представя годишен доклад до министъра
на културата за работата на съвета.
(3) При невъзможност на председателя да
участва в заседание същият определя замест
ник-председател.
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Чл. 7. (1) За участие в заседанията на съ
вета и за подпомагане на дейността му със
заповедта по чл. 5 се определят юридически
експерт и технически секретар, които са
служители на Министерството на културата.
(2) Експертите по ал. 1 участват в заседа
нията без право на глас.
Чл. 8. (1) С решения на съвета могат да
бъдат създавани специализирани експертни
комисии (СЕК) по:
1. архитектурно-строителни недвижими
културни ценности;
2. археологически недвижими културни
ценности;
3. х у дожест вен и нед ви ж и м и к ул т у рн и
ценности във връзка с формиране на екс
пертно становище по конкретни въпроси на
опазването.
(2) Членовете на СЕК се определят от със
тава на съвета, като при необходимост могат
да се привличат и външни експерти.
(3) Специализираните експертни комисии
работят в съответствие със задачите и сроко
вете, поставени от СЕСОНКЦ, и предлагат
проекти за решения на съвета.
Чл. 9. (1) За участие в работата на СЕСОНКЦ
министърът на културата или председателят
на съвета могат да канят представители на
заинтересованите страни по обсъжданите
въпроси и представители на областните и об
щинските администрации, на чиято територия
се намира недвижимата културна ценност.
(2) Поканените по ал. 1 лица участват в
заседанията, на които могат да изразят ста
новище, което задължително се отразява в
протокола.
Раздел IV
Права и задължения на членовете на съвета
Чл. 10. (1) Членовете на СЕСОНКЦ имат
право:
1. на достъп до недвижимите културни
ценности за запознаване със състоянието им
съгласно изискванията на Закона за култур
ното наследство;
2. да получават съдействие от министъра
на културата за получаване на информация
от други ведомства относно опазването на
недвижимите културни ценности във връзка
с разглежданите въпроси в СЕСОНКЦ;
3. да предлагат въпроси за разглеждане в
заседанията на СЕСОНКЦ.
(2) Членовете на СЕСОНКЦ не участват в
обсъжданията и във вземането на решения по
въпроси, представляващи техен пряк интерес,
които биха довели до конфликт на интереси.
Чл. 11. (1) Членството на постоянен член
от състава на съвета се прекратява:
1. с изтичане на срока, за който е назначен;
2. при неучастие в три поредни заседания
без уважителни причини;
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3. при трайна фактическа невъзможност да
изпълнява задълженията си в продължение
на 6 месеца;
4. при прекратяване на трудовото или слу
жебното правоотношение на представителите
на Министерството на културата, на култур
ните институти и на членство в Камарата на
архитектите;
5. по писмено искане, отправено до ми
нистъра на културата;
6. при смърт.
(2) При неучастие на член на съвета в по
вече от три поредни заседания без уважителни
причини, както и при констатирана трайна
невъзможност за участие в заседанията – в
продъл жение на 6 месеца, председател ят
на съвета отправя писмено предложение до
министъра на културата за прекратяване на
членството и за определяне на нов предста
вител до завършване на мандата.
(3) При предсрочно прекратяване на член
ството в случаите по ал. 1, т. 2 – 6 се определя
нов член до завършване на мандата.
(4) Прекратяването на членството по ал. 1
се извършва със заповед на министъра на
културата.
Чл. 12. (1) Член на комисията, който не
е съгласен със становище или с решение на
съвета, подписва протокола с особено мнение.
(2) Особеното мнение се мотивира и се
прилага към протокола в 7-дневен срок от
заседанието, като се приема за неразделна
негова част.
Раздел V
Организация на работа
Чл. 13. (1) Работата на съвета се органи
зира в заседания. Заседанията се провеждат
в Министерството на културата най-малко
един път месечно.
(2) При необходимост и по решение на
съвета могат да се насрочват извънредни
заседания.
(3) Дневният ред на заседанията се одобрява
от председателя на съвета и се съгласува с
министъра на културата.
Чл. 14. (1) Заседанията на съвета се считат
за редовни, ако на тях присъстват най-малко
две трети от неговите членове. При липса на
кворум председателят насрочва ново заседание
не по-късно от три дни.
(2) Всеки от членовете на съвета, в случай
че е възпрепятстван да присъства на заседание,
може да изрази писмено становището си по
материалите от дневния ред. Становището се
прилага към протокола от заседанието.
Чл. 15. (1) Материалите, необходимите
с та новища и експер т изи т е, кои т о ще се
разглеждат и обсъждат от СЕСОНКЦ, се
предоставят предварително от вносителите в
министерството за запознаване от членовете
на съвета.
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(2) Към материалите по ал. 1 вносителите
могат да представят писмено и на електронен
носител проект за решение.
Чл. 16. (1) Решенията и становищата по
въпросите от дневния ред се приемат с общо
съгласие на присъстващите членове. При
равенство на гласовете председателят има
право на решаващ глас.
(2) За приемането на решение по проце
дурни въпроси се провежда гласуване.
(3) Решенията по ал. 2 се приемат с обик
новено мнозинство от броя на присъстващите
на заседанието членове и председателя.
Чл. 17. (1) Дейностите по организацията
на работата и административно-техническото
обслужване на съвета се извършват от тех
нически секретар, определен със заповедта
по чл. 5.
(2) Техническият секретар:
1. уведомява членовете на съвета за деня,
часа и дневния ред на заседанията най-малко
една седмица преди заседанието;
2. осигурява достъп до материалите, пред
мет на обсъждане;
3. оси г у ря ва т ех н и ческ и заседа н и я та,
като подготвя дневния ред в съответствие с
направените предложения, осигурява зала,
необходимите помощни материали и др.;
4. води протокола от заседанието, като окон
чателната редакция обсъжда с председателя
и заместниците му и го представя за подпис
ване от юридическия консултант, членовете,
заместник-председателите и председателя на
съвета и за утвърждаване от министъра на
културата;
5. подготвя док у ментите във връзка с
писменото уведомяване на заинтересованите
страни за решенията на съвета в тридневен
срок от утвърждаване на протокола от ми
нистъра на културата;
6. поддържа архив на документацията,
създадена във връзка с дейността на съвета;
7. предоставя на НИНКН оригиналите на
декларационните и регистрационните актове
за съхранение и вписване в регистрите на не
движимите културни ценности и за изпращане
на копия от тях до съответните общински
администрации.
Чл. 18. (1) Протоколът от заседанието
съдържа:
1. дата на провеждане на заседанието;
2. имената на участвалите в заседанието
членове;
3. обсъждането и приемането на дневния
ред и гласуваните промени по него;
4. постъпилите особени мнения;
5. становищата и решенията по гласувани
въпроси от дневния ред.
(2) Протоколите от заседанията се изготвят
в два екземпляра и се съхраняват в Минис
терството на културата.
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Чл. 19. Министерст вото на к ул т у рата
осигурява организационно-техническото об
служване на дейността на съвета.
Раздел VI
Финансово и материално осигуряване на
дейността
Чл. 20. Дейността на СЕСОНКЦ се фи
нансира от Министерството на културата по
отношение на:
1. командировъчни разходи на членовете
на СЕСОНКЦ и на поканените експерти,
свързани с дейността на съвета;
2. осигуряване на транспорт при мотиви
рана целесъобразност във връзка с дейността
на съвета;
3. изплащане на възнаграждения за изгот
вени експертизи, възложени по смисъла на
чл. 4, т. 1 от този правилник;
4. други разходи от материално-техническо
естество.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Правилникът се из
дава на основание чл. 64, ал. 5 от Закона за
културното наследство и влиза в сила от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър: М. Тодоров
7431

КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ
НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО
ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
ПРАВИЛНИК

за изменение и допълнение на Правилника за
устройството и дейността на КУИППД (обн.,
ДВ, бр. 43 от 2008 г.; изм., бр. 47 от 2008 г. и
бр. 83 от 2009 г.)
§ 1. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. Кабинетът към председателя се
състои от началник-кабинет, трима експерти
и двама секретар-стенографи. Кабинетът към
председателя го подпомага при изпълнение
на функциите му по чл. 16, като:
1. подготвя и организира срещи на комисия
та, свързани с изпълнение на правомощията є;
2. подготвя заседанията и изготвя проект
на дневен ред;
3. следи за изпълнение на разпореждани
ята на председателя и сроковете за тяхното
изпълнение;
4. подпомага председателя със становища
при осъществяване на правомощията му;
5. участва във вътрешни ведомствени ра
ботни групи;
6. организи ра и осъщест вява взаимо 
действието на комисията с международни
организации;
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7. разработва проекти от името на КУИППД,
с които участва в междуведомствени програми;
8. предава съгласуваните препис-извлече
ния в отдел „Информационни фондове“;
9. стенографира, възпроизвежда текстово
и организира разпечатването и размножава
нето на протоколи и препис-извлечения от
заседания на комисията;
10. съхранява стенограмите от заседанията;
11. придвижва за съгласуване изготвените
протоколи от заседания;
12. предава по съответния ред съгласуваните
протоколи в регистратура „класифицирана
информация“;
13. извършва и други задачи, възложени
му от председателя.“
§ 2. Създава се чл. 17а:
„Чл. 17а. Отдел „Методология, анализ и
отчет“ е на пряко подчинение на председателя
на комисията и го подпомага при изпълнени
ето на функциите му по чл. 16, като:
1. изготвя методически модели по повод
дейността на комисията и ги представя за
одобрение от комисията;
2. събира, обработва, систематизира, об
общава и анализира информация във връзка
с установяването на имущество, придобито
от престъпна дейност;
3. събира, обработва, анализира и предос
тавя информация за международното сътруд
ничество на комисията;
4. предоставя информация на председателя
по движението на преписките и образуваните
производства по установяване, обезпечаване
и отнемане на имущество, придобито от
престъпна дейност;
5. дава методически насоки на територи
алните дирекции, свързани с дейността им
по установяване, обезпечаване и отнемане на
имущество, придобито от престъпна дейност;
6. анализира резултатите от прилагането
на нормативните актове и прави предложе
ния пред комисията за усъвършенстването
им или за вземане на мерки за правилното
им прилагане;
7. организира провеждането на семинари
и обучения;
8. на всяко шестмесечие изисква и пре
доставя справки на други държавни органи;
9. изпълнява и други задачи, възложени
му от председателя.“
§ 3. В чл. 19 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Численият състав на комисията и
нейната администрация е 255 души.
(2) Дейността на комисията се осъщест
вява с помощта на главен секретар, обща и
специализирана администрация, която е орга
низирана във функционална и териториални
дирекции, кабинет към председателя, отдел
„Методология, анализ и отчет“, вътрешен
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финансов конт рольор, сек тор „Вът решен
одит“, сектор „Инспекторат“ и служител по
сигурността на информацията.“
§ 4. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Главният секретар се назначава от
председателя и е на негово пряко подчинение,
като за дейността си се отчита пред комисията.
Главен секретар може да бъде само лице с
висше икономическо или юридическо образо
вание и с 9 години стаж по специалността.“
2. В алинея 2 т. 6 се изменя така:
„6. изпълнява и други задачи, възложени
му от председателя.“
§ 5. В заглавието на раздел II „Звено за
вътрешен одит“ думата „звено“ се заменя с
думата „сектор“.
§ 6. В чл. 20а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Вът решни ят одит се осъществява
от сектор за вътрешен одит, състоящ се от
ръководител и вътрешни одитори, които са
на пряко подчинение на председателя на
КУИППД и са нейни служители. Секторът
за вътрешен одит осъществява вътрешен одит
на КУИППД по реда на Закона за вътрешния
одит в публичния сектор.“
2. В ал. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
а) точка 3 се отменя;
б) създава се т. 7:
„7. представя за сведение изготвените до
клади пред комисията.“
§ 7. В глава трета раздел IV „Дирекция
„Правна“ се отменя.
§ 8. В глава трета, раздел IVа навсякъде
думата „звено“ се заменя с думата „сектор“.
§ 9. В чл. 21 ал. 2 се изменя така:
„(2) Общата администрация е организирана
в следните дирекции:
1. „Административно-правно обслужване
и финанси“;
2. „Информационни фондове и управление
на собствеността“.“
§ 10. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Дирекция „Административно-правно
обслужване и финанси“ е на пряко подчинение
на главния секретар и се състои от три отдела:
отдел „Правен“, отдел „Човешки ресурси“ и
отдел „Финансово-счетоводен“.
(2) Отдел „Правен“:
1. осъществява правно-нормативно об
служване и процесуално представителство
на юридическото лице КУИППД;
2. подготвя заповеди в изпълнение на раз
пореждания на председателя на комисията;
3. отговаря за законосъобразност та на
вътрешноадминистративните актове и предла
га мерки за предотвратяване на нарушенията;
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4. изготвя отговори по постъпили сигнали
от физически и юридически лица;
5. изготвя становища по докладни записки
на ФД и ТД по въпроси, касаещи дейността им;
6. изготвя официални писма от името на
председателя до държавни и общински органи;
7. изготвя проекти на решения за предоста
вяне или за отказ от предоставяне на достъп
до обществена информация;
8. участва в работни групи във връзка с
изготвянето, изменението и допълнението на
вътрешноадминистративни актове;
9. съвместно с други служби извършва
подготовката, анализа и оценката на междуна
родните споразумения от името на комисията
и предлага сключването им;
10. съгласува международната дейност на
комисията с други държавни органи;
11. организира процедури по възлагане на
обществени поръчки.“
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Отдел „Човешки ресурси“:
1. извършва дейност по управление на
човешките ресурси;
2. организира провеждането на кадровия
процес в съответствие с устройството и упра
влението на администрацията на комисията;
3. осъществява централизирано методи
ческо ръководство по подбора, развитието и
обучението на служителите;
4. планира и организира повишаване на
квалификацията на служителите;
5. разработва и предлага за утвърждаване
проекти на структурата, длъжностно и пои
менно щатно разписание;
6. изготвя договори и заповеди във връзка с
възникването, изменението и прекратяването
на трудовите правоотношения;
7. разработва и предлага за утвърждаване
методика за атестиране на служителите;
8. образува, води и съхранява служебните
досиета на служителите в комисията;
9. разглежда заявления на служители по
кадрови въпроси и изготвя предложения по тях;
10. издава удостоверителни документи;
11. разглежда жалби и молби на служители
по кадрови въпроси и изготвя предложения
за решаването им;
12. поддържа и актуализира съществува
щите база данни и регистри, свързани с упра
вление на човешките ресурси и на незаетите
длъжности.
(4) Отдел „Финансово-счетоводен“:
1. съставя консолидиран проект на бюджет
и тригодишна бюджетна прогноза на коми
сията по Единната бюджетна класификация;
2. изготвя месечното разпределение на бю
джета по икономически елементи на Единната
бюджетна класификация;
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3. разработва методология на счетоводната
и финансовата политика на комисията по
Закона за счетоводството и нормативните
актове по бюджетната политика;
4. организира и осъществява счетоводната
отчетност по Единната бюджетна класифика
ция и по счетоводни сметки в съответствие
с изискванията на Закона за счетоводството,
Сметкоплана на бюджетните предприятия и
приложимите счетоводни стандарти;
5. осъществява дейностите по разпределя
нето, контрола и анализа за разходването на
средствата от ТД;
6. съставя касови отчети за изпълнението
на бюджета, организира, координира, обоб
щава и изготвя финансов отчет и оборотни
ведомости за всеки отчетен период;
7. анализира и администрира разходите,
извършвани от комисията;
8. контролира плащанията по сключените
договори;
9. осигурява съхранението на счетоводните
документи съгласно изискванията на Закона
за счетоводството и вътрешните правила и
инструкции;
10. изготвя и съхранява месечните ве
домости за работните заплати и извършва
плащанията по тях;
11. издава удостоверение за осигурителен
доход въз основа на ведомостите на комисията;
12. организира и извършва в установените
срокове годишните инвентаризации;
13. изготвя справки за държавни органи.“
§ 11. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1, 2 и 3 се изменят така:
„(1) Дирекция „Информационни фондове
и управление на собствеността“ е на пряко
подчинение на главния секретар и се състои
от два отдела: отдел „Информационни фон
дове“ и отдел „Управление на собствеността“.
(2) Отдел „Информационни фондове“:
1. организира и поддържа деловодната
система и архива на комисията съобразно
действащата нормативна уредба;
2. изгражда информационната и системната
среда, необходими за функционирането на
създадените автоматизирани информационни
фондове;
3. осъществява взаимодействието с автома
тизираните информационни системи на други
държавни органи и институции;
4. изготвя проекти на вътрешноведомствени
актове на комисията в областта на информаци
онно-аналитичната дейност и компютърните
информационни технологии;
5. организира и контролира служебната
кореспонденция на комисията, както и из
пълнението на нормативните изисквания за
работа с документи и други информационни
носители на класифицирана информация;
6. изгражда, поддържа и актуализира стра
ницата на комисията в интернет;
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7. конт ролира законосъобразност та на
достъпа на комисията до информационните
фондове на други държавни органи съгласно
сключените споразумения;
8. изготвя становища по докладни записки
на ТД по въпроси, касаещи дейността є;
9. участва в работни групи във връзка с
изготвянето, изменението и допълнението на
вътрешноадминистративни актове.
(3) Отдел „Управление на собствеността“:
1. организира, отговаря и осъществява
контрол за правилното, законосъобразното
и ефективното ползване и управление, под
дръжката и ремонта на недвижимите имоти и
движимите вещи, предоставени на комисията,
включително застраховането им съгласно
действащото законодателство;
2. приема, съхранява и води отчетност за
материалите, предоставени на администра
цията;
3. подготвя справки за държавни органи.“
2. Създават се ал. 4, 5, 6 и 7:
„(4) Служителят по сигурността на инфор
мацията се назначава на основание чл. 20,
ал. 2 ЗЗКИ и е на пряко подчинение на пред
седателя на комисията съгласно изискванията
по чл. 20, ал. 4 ЗЗКИ.
(5) Завеждащият регистратура класифици
рана информация е на пряко подчинение на
служителя по сигурността на информацията.
(6) Служителят по сигурността на инфор
мацията:
1. ръководи регистратура и архив за класи
фицирана информация, изпълнява възложени
те му със Закона за защита на класифицираната
информация задачи и отговаря за надлежното
създаване, обработване, съхраняване и преда
ване на класифицираната информация;
2. участва съвместно с отдел „Методология,
анализ и отчет“ в събирането, обработката,
систематизирането и анализирането на ин
формацията, която постъпва в комисията във
връзка с дейността є.
(7) В изпълнение на възложените му със
Закона за защита на класифицираната инфор
мация задачи служителят по сигурността на
информацията:
1. следи за спазването на изискванията
на Закона за защита на класифицираната
информация;
2. прилага правилата относно видовете
защита на класифицираната информация;
3. разработва план за охрана чрез фи
зически и технически средства и следи за
изпълнението му;
4. извърш ва период и ч н и п роверк и на
отчетността и движението на материалите
и документите, съдържащи класифицирана
информация;
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5. осъществява процедурата по обикнове
ното проучване по чл. 47 от Закона за защи
та на класифицираната информация и води
регистър на проучените лица;
6. следи за правилното определяне на
нивото на класификация на информацията
в комисията;
7. организи ра и п ровеж да обу чението
на служителите в комисията в областта на
защитата на класифицираната информация;
8. изпълнява и други задачи, произтича
щи от нормативни актове, регламентиращи
защитата на класифицираната информация.“
§ 12. В чл. 26 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Специализираната администрация е
организирана във функционална и територи
ални дирекции.
(2) Главният секретар, началник-кабинетът,
експертите – юристи и икономисти, към каби
нета на председателя, вътрешният финансов
контрольор, ръководителят и инспекторите
в сектор „Инспекторат“, началник-отдел и
инспекторите в отдел „Методология, анализ и
отчет“, ръководителят и вътрешните одитори
на сектор „Одит“, директорът, началник-отдел
„Правен“, началник-отдел „Финансово-счето
воден“, инспекторите юристи и счетоводите
лите в дирекция „Административно-правно
обслужване и финанси“, директорът на дирек
ция „Информационни фондове и управление
на собствеността“, директорът и инспекторите
в дирекция „Установяване, обезпечаване и
отнемане на имущество“, директорите и ин
спекторите в териториалните дирекции могат
да бъдат само лица с висше икономическо
или юридическо образование. Времето, през
което изпълняват своите функции, се зачита
за стаж по специалността им.“
§ 13. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. Функционална дирекция „Устано
вяване, обезпечаване и отнемане“ е на пряко
подчинение на главния секретар. Тя подпомага
и координира дейността и взаимодействието
на териториалните дирекции, като:
1. подготвя, изготвя становища и докладва
пред комисията, съвместно с директорите на
териториалните дирекции, проекторешенията
по внесените доклади за образуване на про
изводството за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност; за налагане
на обезпечителни мерки и за отнемане в полза
на държавата на имущество, придобито от
престъпна дейност;
2. участва при изготвяне на правни стано
вища относно постъпили жалби от проверя
ваните лица по чл. 24 ЗОПДИППД;
3. координира дейността по извършване
на оценка на стойността на установеното
имущество с оглед критериите на § 1, т. 2
ЗОПДИППД;
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4. установява имущество със значителна
стойност в чужбина, придобито от престъпна
дейност, извършена на територията на Репуб
лика България;
5. установява имущество със значителна
стойност, придобито от престъпна дейност,
извършена в чужбина, която не попада под
наказателната юрисдик ци я на Реп ублика
България;
6. установява имущество, придобито от
престъпна дейност, когато то се намира на
територията на Република България и е от
правено искане от компетентните органи на
друга държава, когато това е предвидено в
международен договор, по който Република
България е страна;
7. осъществява съвместно с териториалните
дирекции процесуалното представителство на
комисията пред компетентните съдилища в
производството по обезпечение и отнемане
на имуществото, придобито от престъпна
дейност, и исканията до съда по чл. 23, ал. 5
ЗОПДИППД и пред други държавни инсти
туции;
8. сезира и координира действи ята на
комисията с изпълнителния директор на На
ционалната агенция за приходите в случаите
по чл. 31 ЗОПДИППД, като в тези случаи
съхранява събраните в производството по
закона доказателства и при необходимост
участва в съвместни действия с органите на
Министерството на финансите;
9. участва в работни групи във връзка с
изготвянето, изменението и допълнението на
вътрешноадминистративни актове.“
§ 14. Член 28 се отменя.
§ 15. Член 29 се отменя.
§ 16. Член 30 се отменя.
§ 17. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. Комиси ята има териториа лни
звена – дирекции (ТД) с териториални бюра
(ТБ) към тях, които са с райони на действие
по области, както следва:
1. ТД – София;
2. ТД – Благоевград, с ТБ Перник;
3. ТД – Бургас, с ТБ – Сливен;
4. ТД – Варна, с ТБ – Силистра;
5. ТД – Видин, с ТБ – Враца;
6. ТД – Велико Търново, с ТБ – Габрово;
7. ТД – Ловеч, с ТБ – Плевен;
8. ТД – Пловдив, с ТБ – Пазарджик;
9. ТД – Русе;
10. ТД – Хасково, с ТБ – Стара Загора.“
§ 18. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. Териториалните дирекции:
1. извършват проверки на имуществото на
лица, за които са налице условията по чл. 3
ЗОПДИППД за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност;
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2. събират и съхраняват доказателства за
установяване на произхода и местонахожде
нието на имуществото, за което има данни,
че е придобито пряко или косвено от прес
тъпна дейност;
3. изискват съдействие и сведения от всички
държавни и общински органи във връзка с
проверяваното лице или имущество;
4. изискват и съхраняват предоставените
от проверяваните физически лица и лицата,
които представляват, управляват или кон
тролират юридическите лица, декларации по
чл. 17 ЗОПДИППД;
5. осъществяват процесуалното предста
вителство на комисията пред компетентните
съдилища във връзка с производството по
налагането на обезпечителни мерки и/или
отнемане на имущество, придобито от прес
тъпна дейност, и исканията до съда по чл. 23,
ал. 5 ЗОПДИППД и пред други държавни
институции;
6. подготвят и представят пред комисията
доклади за образуване на производство, за
налагане на обезпечителни мерки, мотивирани
заключения за отнемане на имущество или за
прекратяване на образувано производство, като
представят пред комисията всички събрани
от тях по реда на ЗОПДИППД доказателства;
7. извършват съвместни действия с органите
на Държавна агенция „Национална сигур
ност“, Министерството на вътрешните работи,
прокуратурата, следствието, Министерството
на финансите и др. по повод дейността им;
8. на основание чл. 19 ЗОПДИППД от
правят искани я до съда за разкриването
на банковата тайна по чл. 62, ал. 6, т. 4 от
Закона за кредитните институции и тайната
по чл. 35, ал. 1 от Закона за пазарите на
финансови инструменти и чл. 133 от Закона
за публичното предлагане на ценни книжа,
когато това е необходимо за целите на дей
ността на комисията;
9. отправят искания до комисията за едно
кратно удължаване на срока на извършваната
проверка по реда на чл. 15, ал. 2 ЗОПДИППД;
10. осъществяват и други функции, регла
ментирани с нормативни актове или възложени
от комисията.“
§ 19. В зак лючителните разпоредби се
създава § 3:
„§ 3. Правилникът за изменение и до
пълнение на Правилника за устройството и
дейността на КУИППД е приет с Решение
№ 285 на КУИППД, Протокол № 254 от 8
юни 2011 г. и влиза в сила от 1 юли 2011 г.“
Председател: Т. Коларов
7498
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и
отчитане на продажби в търговските обекти
чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106
от 2006 г.; доп., бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 79 от
2007 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2009 г. и бр. 49
от 2010 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 1 след думите „Национал
ната агенция за приходите (НАП)“ се добавя
„за предаване на данни“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Всяко лице е длъжно да регистрира
и отчита извършваните от него продажби на
стоки или услуги във или от търговски обект
чрез издаване на фискална касова бележка
от фискално устройство (ФУ), освен когато
плащането се извършва чрез кредитен превод,
директен дебит или наличен паричен превод,
извършен чрез доставчик на платежна услуга
по смисъла на Закона за платежните услуги
и платежните системи, или чрез пощенски
паричен превод, извършен чрез лицензиран
пощенски оператор за извършване на пощен
ски парични преводи по смисъла на Закона
за пощенските услуги.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Лице, което извършва продажби на течни
горива чрез средства за измерване на разход, е
длъжно да регистрира и отчита продажбите на
течни горива чрез издаване на фискална касова
бележка от ЕСФП, включително за платените
чрез кредитен превод, директен дебит, наличен
паричен превод или пощенски паричен превод
по ал. 1.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Всяко лице по ал. 2 е длъжно да пре
дава на НАП по установената дистанционна
връзка и данни, които дават възможност за
определяне на наличните количества горива
в резервоарите за съхранение в обектите за
търговия на течни горива. За тази цел като
средство за измерване от одобрен тип се из
ползва нивомерна измервателна система за
обем на течни горива с информационен изход
за свързване към централно регистриращо
устройство на ЕСФП, която отговаря на из
искванията, посочени в приложение № 19, и
подлежи на метрологичен контрол.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се из
меня така:
„(4) Не е задължително използването на
ЕСФП при продажби на течни горива от да
нъчен склад по смисъла на Закона за акцизите
и данъчните складове, когато плащането се
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извършва чрез кредитен превод, директен
дебит, наличен паричен превод или пощенски
паричен превод по ал. 1.“
§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думите „течни горива“
се добавя „и симулатор на нивомерна измер
вателна система“.
2. В ал. 5 думите „ДАМТН“ и „председа
теля на ДАМТН“ се заличават.
§ 4. В чл. 15, ал. 1, т. 9 думата „универса
лен“ се заменя с „квалифициран“.
§ 5. В чл. 17, ал. 1, т. 2 накрая се добавя
„както и типа на нивомерната система“.
§ 6. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 изречение второ се заличава.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В обектите за продажба на течни горива,
работещи с повече от една ЕСФП, предава
нето на данните за определяне на наличните
количества горива се извършва само от една
от тези ЕСФП, която се регистрира първа като
базова за обекта (тип 31 – приложение № 17).“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се из
меня така:
„(3) Устройството получава и отпечатва
отговор за успешна регистрация и FDRID
или съобщение за г решка съгласно при
ложение № 17 за „статус на регистрация“.
Устройството се счита за регистрирано при
полу чаване от Н А П на потвърж дение за
успешна регистрация по приложение № 17.
Бонът, издаден при успешна регистрация, се
прикрепва към паспорта на ФУ.“
4. Досегашните ал. 3 и 4 стават ал. 4 и 5.
§ 7. В чл. 19 ал. 1 се изменя така:
„(1) При промяна на обслужващата сер
визна фирма в деня на настъпване на про
мяната новата сервизна фирма отбелязва
това обстоятелство в паспорта на ФУ, издава
ново свидетелство за регистрация, променя
данните за сервизната фирма във ФУ и чрез
него изпраща съобщение към НАП съгласно
приложение № 17.“
§ 8. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „при което се демон
тира фискалната памет“ се заличават.
2. В ал. 3 се създава изречение второ: „В
този случай лицето по чл. 3 уведомява писмено
в 3-дневен срок НАП, като прилага заверено
от лицето по чл. 3 копие на протокола за
демонтаж на фискалната памет.“
§ 9. В чл. 25, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думите „е по банков път“ се заме
нят със „се извършва чрез кредитен превод,
директен дебит“.
2. В т. 2 думите „по банков път“ се заменят
с „чрез кредитен превод, директен дебит“.
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§ 10. В чл. 26, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 13:
„13. номер на обекта при ЕСФП;“.
2. Досегашната т. 13 става т. 14.
§ 11. В чл. 27, ал. 1, т. 4 цифрата „7“ се
заменя с „9“.
§ 12. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ:
„При ЕСФП едновременно с това се записват
данни от нивомерната измервателна система
и броячите на колонките.“
2. Алинея 4 се отменя.
3. Създава се ал. 9:
„(9) При отпадане на връзката между ни
вомерната система и централното регистри
ращо устройство (ЦРУ) на ЕСФП данъчният
терминал изпраща автоматично генерирано
съобщение към НАП. В деня на отпадане на
връзката лицето по чл. 3, ал. 2 отбелязва часа
на събитието в книгата за дневните финансо
ви отчети и незабавно уведомява сервизната
фирма, поддържаща нивомерната система.“
§ 13. В чл. 39а, ал. 2 след думите „търгов
ския обект“ се добавя „книгата (регистърът)
по ал. 1 и“.
§ 14. В чл. 40 ал. 2 се изменя така:
„(2) При повреда на ФУ, водеща до нулиране
на оперативната памет („НУЛИРАН R AM“),
ако след възстановяване работоспособността
на ФУ данните в R AM не са възстановени,
лицето по чл. 3 вписва на страницата за
съответната дата в книгата по чл. 39, ал. 5
данните по ал. 1 и оборота, изчислен по
КЛЕН от последния записан във фискалната
памет дневен финансов отчет до настъпване
на повредата.“
§ 15. В чл. 51, ал. 1 думата „универсален“
се заменя с „квалифициран“.
§ 16. В чл. 52 се създава ал. 3:
„(3) Срокът за ремонт при повреда на сонда
или на нивомерна система е не повече от 45 дни
от настъпване на повредата. Датата и часът
на началото и края на ремонта се вписват в
паспорта на ЕСФП. При повторна повреда на
една и съща сонда или нивомерна система в
рамките на една календарна година срокът
за ремонт е не повече от 20 дни.“
§ 17. В чл. 54, ал. 2 т. 2 се отменя.
§ 18. В приложение № 1 към чл. 8, ал. 1,
т. 1, чл. 26, ал. 1 се правят следните измене
ния и допълнения:
1. В раздел II „Изисквания към фискалната
памет“:
а) в т. 8 буква „ж“ се заличава;
б) точка 10 се отменя;
в) в т. 12, изречение първо думата „нея“
се заменя с „КЛЕН“.
2. В раздел III „Изисквания за изобразяване
и отпечатване на информацията при работа
с фискално устройство“:

ВЕСТНИК
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а) в т. 3 буква „б“ се изменя така:
„б) в края се отпечатва: контролно число
съгласно раздел IIIа, т. 4 и 5, пореден номер
на документа (брояч – но не по-малко от
ХХХХ – 4 разряда), дата, час и минута на
издаване, индивидуален номер на фискал
ното устройство и индивидуален номер на
ФП; до въвеждане в експлоатация на фи
скалното устройство на всеки документ да
се отпечатва съобщение „НЕФИСК А ЛЕН
БОН“. След въвеждане в експлоатация върху
клиентските касови бележки, отчетите на
ФП и дневния финансов отчет с нулиране
и запис във ФП да се отпечатва съобщение
„ФИСК АЛЕН БОН“ и фискално лого, а на
останалите документи да се отпечатва съоб
щение „СЛУЖЕБЕН БОН“;“
б) в т. 5 се добавят букви „н“, „о“ и „п“:
„н) графично фискално лого съгласно при
ложение № 18 и текст „ФИСК АЛЕН БОН“;
o) общо контролно число на информацията
в КЛЕН за деня, включително този отчет;
п) за ЕСФП тип 31 – данни от нивомерната
система за доставка и за налични количества
и данни за продадените количества горива от
сумарните броячи на средствата за измерване
на разход.“;
в) в т. 6 се правят следните изменения:
аа) в буква „з“ думите „и КЛЕН“ се за
личават;
бб) в буква „й“ думата „отпечатани“ се
заменя със „записани“.
3. В раздел IIIа „Контролна лента на елек
тронен носител (КЛЕН)“:
а) в т. 1 се правят следните изменения:
аа) в буква „а“ думите „книгата за днев
ните финансови отчети на първа страница“
се заменят с „паспорта на ФУ“;
бб) в буква „в“ думите „книгата за днев
ните финансови отчети на съответната дата“
се заменят с „паспорта на ФУ“;
б) в т. 2 се правят следните изменения и
допълнения:
аа) в буква „а“ след думите „флаш ЕЕPROM“
се добавя „SD карта,“;
бб) в буква „в“ след думата „надеждна“ се
добавя „хардуерна и фърмуерна“;
вв) в буква „г“ се създава изречение второ:
„Фискален бон, разпечатан от КЛЕН, носи
надпис „ФИСК АЛЕН БОН – КОПИЕ“.“
4. В раздел IIIб „Дистанционна връзка и
данъчен терминал (ДТ)“:
а) заглавието на раздела се изменя така:
„IIIб. Дистанционна връзка, данъчен тер
минал (ДТ) и предаване на данни“;
б) в т. 1 се правят следните изменения и
допълнения:
аа) буква „е“ се изменя така:
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„е) фискалните устройства подават по ус
тановената дистанционна връзка:
• данни за вписване на устройството при
въвеждане в експлоатация;
• данни за промяна на регистрационни
данни;
• дневен отчет с нулиране на ФУ за всеки
ден на определен от НАП период; първона
чално зададеният период от време е 30 дни
за ЕК АФП и ФПр, а за ЕСФП – ежедневно;
• дневните отчети без нулиране на ФУ с
определена от НАП честота за зададен от
НАП период от време;
• данни за отписване на ФУ (дерегистрация).
ЕСФП тип 31 за продажби на течни горива
подава и:
• данни за регистрация на средствата за из
мерване: нивомерната измервателна система,
резервоарите, конфигурация на пистолетите
на колонките (въведени ръчно през ЕСФП);
• данни за промяна на регистрационните
данни на средствата за измерване на ЕСФП;
• данни от нивомерната система за доставка
на горива, коригирани с продадените количе
ства по време на доставката, и за наличните
количества горива (подавани автоматично от
нивомерните системи или ръчно въведени,
когато данните не могат да бъдат прочетени
от нивомерната система);
• данни за доставени количества горива
по документ, въведени ръчно през ЕСФП;
• данни за продадени количества горива
от сумарните броячи на колонките (автома
тично от електронните броячи или ръчно от
механичните броячи);
• автоматично подаване на данни за нару
шаване и възстановяване на комуникация с
колонка и/или нивомерна система;“
бб) създава се буква „к“:
„к) запитване от ФУ при загуба на основни
данни от комуникацията с НАП.“;
в) създава се т. 3:
„3. Видове данни за определяне на на
личните и продадените количества горива,
предавани от ЕСФП по установената дистан
ционна връзка:
а) данни от нивомерната система за дос
тавка на горива и за наличните количества
горива (подавани автоматично от нивомерните
системи или ръчно въведени, когато данните
не могат да бъдат прочетени от нивомерната
система);
б) данни за продадените количества горива
от сумарните броячи на средствата за измер
ване на разход (автоматично от електронните
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броячи или ръчно въведени от ЕСФП пока
зания на механичните броячи при липса на
електронни броячи);
в) данни за доставени количества горива
по документ за доставка при приключване
на доставката.“
5. В раздел IV „Специфични функционални
изисквания към фискалните устройства“ се
правят следните изменения:
а) буква „а“ се изменя така:
„а) автоматично подаване на достоверна
информация към централно регистриращо
устройство с ФП от измервателни средства
за разход на течни горива за реализирания
оборот от продажби на течните горива и от
нивомерната система;“
б) буква „б“ се заличава.
6. В раздел V „Задължителна форма и
клавишна последователност“, буква „г“ , в
образците на дневен финансов отчет след
„ФИСК АЛЕН БОН
ХХ000065 01000065“

навсякъде се добавя ред „Сервиз 111111111
до 20-06-12“.
§ 19. В приложение № 2 към чл. 8, ал. 1,
т. 2 в раздел VI „Специфични изисквания
към ЕСФП“ се правят следните изменения
и допълнения:
1. В буква „а“ след думите „измервателните
средства за“ се добавя „обем и“.
2. Буква „б“ се изменя така:
„б) да бъде изградена на модулен прин
цип, който включва задължително следните
компоненти:
– статична измервателна система (ниво
мерна измервателна система) за обем на течни
горива с информационен изход за свързване
към централно регистриращо устройство,
която е средство за измерване от одобрен тип;
– измервателни средства за разход на
течни горива с информационен изход за
свързва не к ъм цен т ра л но рег ис т ри ра що
устройство; типът измервателни средства за
разход на течни горива, включени в състава
на системата, да е одобрен като средство за
измерване на разход на течни горива съгласно
стандартите;
– централно регистриращо устройство с
фискална памет, отговарящо на общите тех
нически изисквания от т. 1 до т. 13;
– технически съоръжения за връзка меж
ду централното регистриращо устройство и
измервателните средства за разход на течни
горива.“
§ 20. В приложение № 3 към чл. 8, ал. 3 и
чл. 15, ал. 1, т. 2, чл. 56, ал. 1 т. 5 се изменя
така:
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„5. Средства за измерване на разход (бен
зино-/газоколонки, нивомерна система и др.)
(попълва се само за ЕСФП).“
§ 21. В приложение № 6 към чл. 11, ал. 1
след ред „3. Тип колонки:……….“ се добавя ред
„4. Нивомерна система……………………“
§ 22. В края на приложение № 7 към чл. 11,
ал. 6 се добавя ред
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........................................

(попълва се само за ЕСФП за продажба на
течни горива)“

се добавят редове:

„с нивомерна система тип .....................................
.......................................................................................
(попълва се само за ЕСФП за продажба на
течни горива)

„3. ................................................, ДР№ ....................“

Рег ис т ра ц ионен номер на ус т ройс т во т о
(FDRID)……………………………….“

(тип на нивомерната система)

§ 25. В приложение № 12 към чл. 22,
ал. 3 след ред „Индивидуален № на ФУ ..
..................................... Индивидуален № на
ФП ........................................ “ се добавя ред
„Рег ис т ра ц ионен номер на ус т ройс т во т о
(FDRID)……………………………….“
§ 26. Приложение № 17 към чл. 10, ал. 10,
чл. 18, ал. 1 и 2 и чл. 22, ал. 1 се изменя така:

§ 23. В края на приложение № 8 към чл. 11,
ал. 6 се добавя ред
„5. ................................................., ДР№....................“
(тип на нивомерната система)

§ 24. В приложение № 11 към чл. 17, ал. 2
в т. 3 след редове
„ с бензино- (газо-) колонки тип

„Приложение № 17
към чл. 10, ал. 10, чл. 18,
ал. 1, 2 и 3, чл. 19
и чл. 22, ал. 1
I. Данни за обмен с НАП
Приложението описва данните в табличен вид, които ще се обменят между НАП и фискалните
устройства в XML формат. НАП предоставя валидиращи XML схеми на заинтересованите лица.
1. Описание за данните, подавани при регистрация, промяна на основни данни или дерегистрация.
Поле

XML елемент

Тип

Номенклатура

Задължителен

Забележка

Тип на регистра RType
ция

Изброим

1 – регистрация
2 – промяна
3 – дерегистрация

Да

Тип на ФУ

FDType

Изброим

1.
2.
3.
4.

Да

ЕИК

EIK

Символен

ЕИК тип

EIKType

Изброим

0
1
2
3

Индивидуален но FDIN
мер на ФУ

Символен

8 символа

ДА

Индивидуален но FMIN
мер на фискалната
памет на ФУ

Символен

8 символа

Не се праща от
ИАСУТД

Р е г и с т р а ц и о н е н FDRID
номер на устрой
ството

Символен

Над 6 символа

П р и п р о м я н а Генерира се от
или дерегистра НАП
ция

ЕКАФП
ФПр
ЕСФП
ИАСУТД

Да
–
–
–
–

БУЛСТАТ
ЕГН
ЛНЧ
служебен номер

Да

И АС У ТД т у к
слагат ID на
ИАСУТД
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Задължителен

Забележка

Причина за дере RCFD
гистрация

Изброим

Номер на свиде FDCert
телство

Символен

При рег ис т ра
ция

СИМ карта ID

Символен

ДА

Телефонен номер MSISDN

Символен

При рег ис т ра Използва се за
ция
SMS

Оператор

Изброим

0 – Mtel
1 – Globul
2 – Vivacom

При рег ис т ра Използва се за
ция
SMS

Наименование на OrgName
лицето по чл. 3

Символен

200 символа

При рег ис т ра
ция

Номер на обект

PSNum

Символен

До 4 символа

При рег ис т ра Всички обекти
ция
за даден ЕИК се
номерират уни
кално. Всички
ФУ в един обект
се регистрират с
номера на съот
ветния обект

Тип на обекта

PSType

Изброим

IMSI

OPID

I. Демонтаж на фи При дерегистра
ск а л ната па ме т на ция
ФУ с е извърш ва в
следните случаи:
1. препълване на фи
скалната памет;
2. смяна на собстве
ника;
3. прекратена регис
трацията на ФУ по
инициатива на лицето
по чл. 3;
4. бракуване на ФУ;
5. повреда на фискал
ната памет, която не
позвол ява разчи та
нето є;
6. грешка в блок на
фискалната памет;
7. грешка при въвеж
дане в експлоатация
на ФУ;
8. след прик лючва
не на изпитване на
ЕСФП в реални ус
ловия.
II. Прекратяване на
дейността без демон
та ж на фиска лната
памет
9. временно преуста
новяване на дейност
та на лицето по чл. 3
10. други

При рег ис т ра Типовете обек
ция и промяна ти са описани в
таблица 1
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Поле

XML елемент

Код ЕКАТТЕ

SEKATTE

Тип

ВЕСТНИК
Номенклатура

БРОЙ 48
Задължителен

Символен

При рег ис т ра
ция

Наименование на Settl
населеното място

Символен

При рег ис т ра
ция

Код район

AEkatte

Символен

При рег ис т ра
ция

Район

Area

Символен

При рег ис т ра
ция

Код на улица

StreetCode

Символен

При рег ис т ра
ция

Улица

Street

Символен

Номер

StrNo

Символен

Блок

Block

Символен

Вход

En

Символен

Етаж

Fl

Символен

Апартамент

Ap

Символен

Забележка

При регистрация се въвежда информация за улица и
номер или информация за
ж.к. и блок, вход

Наименование на PSName
обекта

Символен

При рег ис т ра
ция

Дата на въвеждане SOD
в експлоатация

Дата

При рег ис т ра Ф о рм ат 2 010 ция
02-16T16:47:31

ЕИК на сервизна Service EIK
организация

Символен

Да

ЕИК тип на сер S e r v i c e
визната организа Type
ция

E I K Изброим

0
1
2
3

–
–
–
–

БУЛСТАТ
ЕГН
ЛНЧ
служебен номер

Дата на изтичане/ Service Contract Дата
п рек ратяване на Expiration
сервизния договор

Да

При регистра
ция

Ф о рм ат 2 010 02-16T16:47:31

1а. Описание за данните, подавани от ЕСФП, свързани с нивомерна система и подаващи данни за
броячите на колонките (тип 31) при регистрация, промяна на основни данни или дерегистрация.
Поле

XML елемент

Тип

Номенклатура

Задължите
лен

Тип на регис RType
трация

Изброим

1 – регистрация
2 – промяна
3 – дерегистрация

Да

Тип на ФУ

FDType

Изброим

31. ЕСФП с н и вомерна Да
система

ЕИК

EIK

Символен

ЕИК тип

EIKType

Изброим

Да
0
1
2
3

–
–
–
–

БУЛСТАТ
ЕГН
ЛНЧ
служебен номер

Да

Забележка
При промяна
на конфигу
рацията на
резервоарите,
колонките и
пистолетите се
изпраща ця
лата обновена
конфигурация
В един обект
има задъл
жително една
ЕСФП 31
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Задължите
лен

Забележка

Индивидуален FDIN
номер на ФУ

Символен 8 символа

ДА

Индивидуален FMIN
номер на фи
ск а л ната па
мет на ФУ

Символен 8 символа

Да

Рег ист рац ио  FDRID
нен номер на
устройството

Символен Над 6 символа

При промяна Генерира се от
или дерегис НАП
трация

П р и ч и н а з а RCFD
дерегистрация

Изброим

I. Демонтаж на фискалната При дерегис
памет на ФУ се извършва трация
в следните случаи:
1. препълване на фискал
ната памет;
2. смяна на собственика;
3. прекратена регистраци
ята на ФУ по инициатива
на лицето по чл. 3;
4. бракуване на ФУ;
5. повреда на фискалната
памет, която не позволява
разчитането є;
6. грешка в блок на фи
скалната памет;
7. грешка при въвеждане в
експлоатация на ФУ;
8. след приключване на
изпитване на ЕСФП в ре
ални условия.
II. Прекратяване на дей
ността без демонтаж на
фискалната памет
9. временно преустановява
не на дейността на лицето
по чл. 3
10. други

Използва се при
смяна на типа
ЕСФП от 31 на
3 и обратно

Номер на сви FDCert
детелство

Символен

При регистра
ция

СИМ карта ID IMSI

Символен

ДА

Телефонен но MSISDN
мер

Символен

При регистра Използва се за
ция
SMS

Оператор

OPID

Изброим

Наименова
ние на лице
то по чл. 3

OrgName

Символен 200 символа

При регистра
ция

Номер на
обект

PSNum

Символен До 4 символа

При регистра Всички обекти
ция
за даден ЕИК се
номерират уни
кално. Всички
ФУ в един обект
се регистрират
с номера на съ
ответния обект

0 – Mtel
1 – Globul
2 – Vivacom

При регистра Използва се за
ция
SMS
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Задължите
лен

Забележка

Тип на обекта PSType

Изброим

При регистра Типовете обек
ция и промя ти са описани в
на
таблица 1

Код ЕКАТТЕ SEKATTE

Символен

При регистра
ция

Наименова
Settl
ние на насе
леното място

Символен

При регистра
ция

Код район

AEkatte

Символен

При регистра
ция

Район

Area

Символен

При регистра
ция

Код на улица

StreetCode

Символен

При регистра
ция

Улица

Street

Символен

Номер

StrNo

Символен

Блок

Block

Символен

Вход

En

Символен

Етаж

Fl

Символен

Апартамент

Ap

Символен

При регистрация се въвежда информация за улица и
номер или информация за
ж.к. и блок,
вход

Н а и м е н о в а  PSName
ние на обекта

Символен

При регистра
ция

Дата на въвеж SOD
дане в експло
атация

Дата

При регистра Формат 2 010 ция
02-16T16:47:31

ЕИК на сер ServiceEIK
визна органи
зация

Символен

При регистра
ция

ЕИ К т и п н а ServiceEIKType
сервизната ор
ганизация

Изброим

Дата на
Service Contract
изтичане/
Expiration
прекратяване
на сервизния
договор

Дата

При регистра Формат 2 010 ция
02-16T16:47:31

Номер резер TNo
воар

Цифров

При регистра
ция

Резервоар – FTNom
вид гориво
според ком
бинирана но
менклатура

Символен

Да

Виртуален ре
зервоар при
метан с нулеви
стойности

Резервоар –
FTT
вид гориво
според тип
гориво и тър
говската но
менклатура

Цифров

Да

Тип гориво X
1 – бензин
2 – дизел
3 – пропан-бу
тан
4 – метан
YY – търговска
номен к лат у ра
на л и це т о по
чл. 3

0
1
2
3

–
–
–
–

БУЛСТАТ
ЕГН
ЛНЧ
служебен номер

3 цифри (XYY)

При регистра
ция

БРОЙ 48

ДЪРЖАВЕН

Поле

XML елемент

Тип

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

Номенклатура

Задължите
лен

Обем на го
ривото при
реална тем
пература

VolAct

Цифров

Да

Обем на го
ривото при
15 °С

Vol15C

Цифров

Да

Ниво на го
ривото в ре
зервоара при
реална тем
пература

FL

Цифров

Да

Реална тем
пература

Tmpr

Цифров

Да

Резервоар –
калибриране
от акредити
рана лабора
тория

IsCalib

Изброим

Срок за ка
либриране

CalibDate

Забележка

Точност до
0,1 °С

1 – да
2 – не

Дата

Д ат а Ф о р м ат
2010-02-16

……………………
Номер пис
толет

NNo

Цифров

Да

Номер ко
лонка

DNo

Цифров

Да

Номер резер TNo
воар

Цифров

Да

Показания на CVal
електронен
брояч на пис
толета

Цифров

Да

При механич
ни броячи стой
нос т та се въ
вежда на ръка
(10 цели числа)
в л и т ри , п ри
метан в кило
грами

…………………….
2. Описание на полетата, подавани от НАП като отговор при регистрация, промяна на основни данни
и дерегистрация.
Поле
Тип на ФУ

XML еле
мент
FDType

Тип
1.ЕКАФП

Номенклатура

Задължителен

Забележка

Да

Да

8 символа

При ФУ

Не се изпраща
при ИАСУТД

Да

При ИАСУТД се
изпраща ID на
ИАСУТД

2.ФПр
3.ЕСФП
4.ИАСУТД
31. ЕСФП с
нивомерна
система
Индивидуален FMIN
номер на фи
скалната памет
на ФУ

Символен

Индивидуален
номер на ФУ

Символен

FDIN

С Т Р.
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Поле

ДЪРЖАВЕН
XML еле
мент

Тип

ВЕСТНИК

Номенклатура

БРОЙ 48
Задължителен

СИМ карта ID

IMSI

Символен

Да

Телефонен но
мер

MSISDN

Символен

Да

Оператор

OPID

Изброим

ЕИК

EIK

Символен

ЕИК тип

EIKType

Изброим

0
1
2
3

Тип на
регистрация

RType

Изброим

1 – регистрация,
2 – промяна,
3 – дерегистрация

Статус на
регистрацията

Status

Изброим

0 – успешно
Да
1 – Грешка при вали
дация на съобщението
2 – Грешка при БУЛ
СТАТ
3 – Несъществуващо
свидетелство за одобря
ване на модел/тип ФУ
4 – Не с ъ ще с т ву в а щ
производител
5 – Не с ъ о т в е т с т вие
между идентификато
рите на производителя
6 – Корекция на поле,
което не може да се
коригира
7 – Грешен номер на
ФУ/ИАСУТД.
8 – Грешен номер на
фискална памет.
9 – Грешен IMSI
10 – Грешен MSISDN
11 – Грешен FDRID
12 – Ус т р ойс т во т о е
вече отрегистрирано
99 – Други

0 – Mtel
1 – Globul
2 – Vivacom

Забележка

Да

Да
–
–
–
–

БУЛСТАТ,
ЕГН,
ЛНЧ,
служебен номер

Да

Да

Възможни са
допълнени я на
видовете грешки

С ъ о бщен ие з а ErrMsg
грешка

Символен

Не

Регистрационен FDRID
номер на устрой
ството

Символен

Да

Генериран от
НАП

Дата на вп ис AD
ва не на ФУ в
р ег ис т ри т е н а
НАП

Дата

Да

Формат 2010-0216T16:47:31

Текуща дата

Дата

Да

Формат 2010-0216T16:47:31

CT

Номер на нова TID
Z задача

Цифров

Праща
НАП

се

от

Начална дата на SD
Z задачата

Дата

Формат 2010-0216T16:47:31

БРОЙ 48
Поле

ДЪРЖАВЕН
XML еле
мент

Тип

ВЕСТНИК

Номенклатура

С Т Р. 4 9
Задължителен

Забележка

Период на ци Days
кличност на Z
задачата

Символен

Данните се
изпращат през
интервала, спе
цифициран тук,
като времето
почва да се от
броява от SD
(началните дата
и час на зада
чата). Важно е
часът да бъде
спазван

Номер на X за TID
дачата

Символен

Начална дата на SD
X задачата

Дата

Формат 2010-0216T16:47:31

Интервал мину Min
ти за изпълнение
на X задачата

Символен

След настъпване
на ED (крайна
дата) ФУ прес
тава да изпраща
X данни

Крайна дата на ED
X задачата

Дата

Формат 2010-0216T16:47:31

3. Описание на полетата при предаване на X отчет към НАП в XML схема.
Поле
Идентификатор
на задачата, по
която работи
ФУ

XML
елемент
TID

Тип

Номенклатура

Задължителен

Забележка

Цифров

Да

В з и м а с е о т SM S
съобщение и ли о т
отговор на НАП

Регистрационен FDRID
номер на ус
тройството

Символен

Да

Генериран от НАП

Индивидуален
номер на ФУ

FDIN

Символен

Да

Индивидуален
номер на ФП

FMIN

Символен

Да

СИМ карта ID

IMSI

Символен

Причина за из RC
пращане

Изброим

Вид грешка

Символен

FDError

Да
0 – Норма лна ра Да
бота по X задачата,
3 – Грешка при раз
читане на команда
4 – Друго
Ако ФУ не разчита
пода дената м у ко
манда, тук е място
то, където се указва
причината за това.
(RC=3)
Ако този елемент е
наличен, не може да
има последващи XR
елементи

С Т Р.
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Поле

ДЪРЖАВЕН
XML
елемент

Тип

ВЕСТНИК

Номенклатура

БРОЙ 48

Задължителен

Забележка

Дата на изпра SD
щане

Дата

Да

Брояч на отчети XC
те в рамките на
Х задачата

Цифров

Да

Дат а и час на XD
генериране на Х
отчета

Дата

Да

Вид гориво спо FTT
ред тип гориво
и търговската
номенклатура

Цифров

Да

Име гориво 1

Символен

При сума, по-голя
ма от нула в поле S

Количество про Vol
дадено гориво

Цифров

Да

Оборот гориво 1 S

Цифров

При сума, по-голя 0.00
ма от 0

Вид гориво спо FTT
ред тип гориво
и т ърговската
номенклатура

Цифров

Да

Име гориво ХХ N

Символен

При сума, по-голя
ма от нула в поле S

Количество про Vol
дадено гориво

Цифров

Да

Оборо т г ори во S
ХХ

Цифров

При сума, по-голя 0.00
ма от 0

Брой клиенти

NC

Цифров

При сума, по-голя Целочислен
ма от 0

Брой отстъпки

ND

Цифров

При сума, по-голя Целочислен
ма от 0

Сума отстъпки

SD

Цифров

При сума, по-голя 0.00
ма от 0

Брой надбавки

NEC

Цифров

При сума, по-голя Целочислен
ма от 0

Сума надбавки

SEC

Цифров

При сума, по-голя 0.00
ма от 0

Брой корекции

NCorr

Цифров

При сума, по-голя Целочислен
ма от 0

Сума корекции

SCorr

Цифров

При сума, по-голя 0.00
ма от 0

Брой сл. въве
дени

NOIn

Цифров

При сума, по-голя Целочислен
ма от 0

Сума сл. въве
дени

SOIn

Цифров

При сума, по-голя 0.00
ма от 0

Брой сл. изве
дени

NOOut

Цифров

При сума, по-голя Целочислен
ма от 0

N

Взима се от часовни
ка на ФУ
Формат 2010-0216T16:47:31

Формат 2010-0116T16:47:31
XYY

…………………..

БРОЙ 48
Поле

ДЪРЖАВЕН
XML
елемент

Тип

ВЕСТНИК

Номенклатура

С Т Р. 5 1

Задължителен

Забележка

Сума сл. изве
дени

SOOut

Цифров

При сума, по-голя 0.00
ма от 0

В брой

SCash

Цифров

При сума, по-голя 0.00
ма от 0

С чек

SChecks

Цифров

При сума, по-голя 0.00
ма от 0

Талони

ST

Цифров

При сума, по-голя 0.00
ма от 0

Сума по външ
ни талони

SOT

Цифров

При сума, по-голя 0.00
ма от 0

Сума по амба
лаж

SP

Цифров

При сума, по-голя 0.00
ма от 0

Сума по
вътрешно об
служване

SSelf

Цифров

При сума, по-голя 0.00
ма от 0

Сума по
повреди

SDmg

Цифров

При сума, по-голя 0.00
ма от 0

Сума по кре
дитни/дебитни
карти

SCards

Цифров

При сума, по-голя 0.00
ма от 0

Сума по банко SW
ви трансфери

Цифров

При сума, по-голя 0.00
ма от 0

Резерв 1

SR1

Цифров

При сума, по-голя 0.00
ма от 0

Резерв 2

SR2

Цифров

При сума, по-голя 0.00
ма от 0

Оборот А

TA

Цифров

При сума, по-голя 0.00
ма от 0

Оборот Б

TB

Цифров

При сума, по-голя 0.00
ма от 0

Оборот В

TV

Цифров

При сума, по-голя 0.00
ма от 0

Оборот Г

TG

Цифров

При сума, по-голя 0.00
ма от 0

Оборот Д

TD

Цифров

При сума, по-голя 0.00
ма от 0

Оборот Е

TE

Цифров

При сума, по-голя 0.00
ма от 0

Оборот Ж

TJ

Цифров

При сума, по-голя 0.00
ма от 0

Оборот З

TZ

Цифров

При сума, по-голя 0.00
ма от 0

Общ дневен обо DT
рот

Цифров

Да

Номер на КЛЕН KNo

Символен

Да

Номер на после LCN
ден б он п р ед и
пускане на отчет

Цифров

Резервоар 1 обем VolAct
на горивото при
реална темпера
тура

Цифров

Да

Да

0.00

Целочислен

С Т Р.
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Поле

ДЪРЖАВЕН
XML
елемент

Тип

ВЕСТНИК

Номенклатура

Задължителен

Резервоар 1 обем Vol15C
на горивото при
15 °С

Цифров

Да

Ниво на гориво
то в резервоар 1
при реална тем
пература

Цифров

Да

Цифров

Да

Р е з е р в о а р Х Х VolAct
обем на горивото
при реална тем
пература

Цифров

Да

Р е з е р в о а р Х Х Vol15C
обем на горивото
при 15 °С

Цифров

Да

Ниво на гориво
то в резервоар
ХХ при реална
температура

Цифров

Да

FL

Реална темпера Tmpr
тура

БРОЙ 48
Забележка

…………………

FL

Реална темпера Tmpr
Цифров
Да
тура
4. Описание на полетата при предаване на Х отчет към НАП от ИАСУТД
Поле

XML
елемент

Тип

Номенкла
тура

Задължителен

Забележка

Идентификатор на X TID
задачата

Цифров

Да

Регистрационен но
мер

FDRID

Символен

Да

СИМ карта ID

IMSI

Символен

Причина за изпра
щане

RC

Изброим

Вид грешка

FDError

Символен

Дата на изпращане

SD

Дата

Да

Формат 2 010 - 0 2 16T16:47:31

Брояч на X отчетите XC
за текущата X задача

Цифров

Да

Пореден номер в по
следователността на
X отчетите

Дата и час на гене
риране на отчета

Дата

Да

XD

Взема се от SMS съ
общението, указващо
задачата, или от от
говор на НАП

Да
0 – Норма л Да
на работа по
X задачата,
3 – Грешка
при разчи
тане на ко 
манда
4 – Друго
Ако ФУ не разчита
пода дената м у ко 
манда, тук е място
то, където се указва
п ри ч и ната за т ова
(RC=3)
Ако този елемент е
наличен, не може да
има последващи XR
елементи

БРОЙ 48

ДЪРЖАВЕН

Поле

XML
елемент

Тип

ВЕСТНИК
Номенкла
тура

С Т Р. 5 3

Задължителен

Забележка

Идентификатор на
ИАСУТД

IASUTDID

Символен

Да

Оборот А

TA

Цифров

При сума, по-го 0.00
ляма от 0

Оборот Б

TB

Цифров

При сума, по-го 0.00
ляма от 0

Оборот В

TV

Цифров

При сума, по-го 0.00
ляма от 0

Оборот Г

TG

Цифров

При сума, по-го 0.00
ляма от 0

Оборот Д

TD

Цифров

При сума, по-го 0.00
ляма от 0

Оборот Е

TE

Цифров

При сума, по-го 0.00
ляма от 0

Оборот Ж

TJ

Цифров

При сума, по-го 0.00
ляма от 0

Оборот З

TZ

Цифров

При сума, по-го 0.00
ляма от 0

Брой клиенти

NC

Цифров

Да

Брой отстъпки

ND

Цифров

При сума, по-го Целочислен
ляма от 0

Сума отстъпки

SD

Символен

При сума, по-го 0.00
ляма от 0

Брой корекции

NCorr

Символен

При сума, по-го Целочислен
ляма от 0

Сума корекции

SCorr

Символен

При сума, по-го 0.00
ляма от 0

В брой

SCash

Цифров

При сума, по-го 0.00
ляма от 0

С чек

SChecks

Цифров

При сума, по-го 0.00
ляма от 0

Талони

ST

Цифров

При сума, по-го 0.00
ляма от 0

Сума по външни та
лони

SOT

Цифров

При сума, по-го 0.00
ляма от 0

Сума по амбалаж

SP

Цифров

При сума, по-го 0.00
ляма от 0

Сума по вътрешно
обслужване

SSelf

Цифров

При сума, по-го 0.00
ляма от 0

Сума по повреди

SDmg

Цифров

При сума, по-го 0.00
ляма от 0

Сума по кредитни/
дебитни карти

SCards

Цифров

При сума, по-го 0.00
ляма от 0

Сума по банкови
трансфери

SW

Цифров

При сума, по-го 0.00
ляма от 0

Плащане НЗОК

SR1

Цифров

При сума, по-го 0.00
ляма от 0

Резерв 2

SR2

Цифров

При сума, по-го 0.00
ляма от 0

Номер на КЛЕН

KNo

Символен

Да

Целочислен

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

Поле
Номер на последен
бон преди пускане
на отчета

XML
елемент
LCN

Тип

ВЕСТНИК
Номенкла
тура

Цифров

БРОЙ 48

Задължителен
Да

Забележка
Целочислен

5. Описание на полетата на Z отчет, подаван към НАП.
Поле
IId на Z задачата

XML
елемент
TID

Тип

Номенклатура

Задължителен

Забележка

Цифров

Да

Целочислен
Взема се от SMS
съобщението, указ
ващо задачата, или
от отговор на НАП

Регистрационен но FDRID
мер на устройството

Символен

Да

Генериран от НАП

Индивидуален номер FDIN
на ФУ

Символен

Да

Индивидуален номер FMIN
на ФП

Символен

Да

СИМ карта ID

Символен

IMSI

Да

Причина за изпра RC
щане

Изброим

Вид грешка

FDError

Символен

Ако ФУ не разчита
подадената му ко
манда, тук е място
то, където се указва
причината за това
(RC=3)
Ако този елемент е
наличен, не може
да има последващи
XR елементи

И ден т ифи к ат ор на RZPTID
ZPurge задача

Символен

При поле RC=1 Ако RC=1, тук се
изпраща ID на
Z P u rge з а д ач ат а.
Той е на л и чен в
SMS командата

Дата на изпращане

Дата

Да

Формат 2010-0216T16:47:31

Брояч на Z отчетите ZC

Цифров

Да

Съответства на No
блок от фискалната
памет при ЕКАФП
и брояч на при ИА
СУТД, той винаги
трябва да е пореден

Дата и час на генери ZD
ране на отчета

Дата

Да

Ф о р м а т 2 010 - 0116T16:47:31

SD

0 – Нормална рабо Да
та по задачата по
подразбиране
1 – Работа в резул
тат на ZP (ZPurge
задача)
2 – Изпращане
на данни поради
последващо от
писване
3 – Грешка при раз
читане на команда
4 – Друго

БРОЙ 48
Поле

ДЪРЖАВЕН
XML
елемент

Тип

ВЕСТНИК

Номенклатура

С Т Р. 5 5
Задължителен

Забележка

Вид гориво 1 според FTT
тип гориво и търгов
ската номенклатура

Цифров

Да

Име гориво 1

Символен

При с у ма , по голяма от нула
в поле S

Количество продаде Vol
но гориво 1

Цифров

Да

Оборот гориво 1

Цифров

При с у ма , по - 0.00
голяма от 0

Вид гориво ХХ според FTT
тип гориво и търгов
ската номенклатура

Цифров

Да

Име гориво ХХ

Символен

При с у ма , по голяма от нула
в поле S

Количество продаде Vol
но гориво ХХ

Цифров

Да

Оборот гориво ХХ

S

Цифров

При с у ма , по - 0.00
голяма от 0

Брой клиенти

NC

Цифров

При с у ма , по голяма от 0

Брой отстъпки

ND

Цифров

При с у ма , по голяма от 0

Сума отстъпки

SD

Цифров

При с у ма , по - 0.00
голяма от 0

Брой надбавки

NEC

Цифров

При с у ма , по голяма от 0

Сума надбавки

SEC

Цифров

При с у ма , по - 0.00
голяма от 0

Брой корекции

NCorr

Цифров

При с у ма , по голяма от 0

Сума корекции

SCorr

Цифров

При с у ма , по - 0.00
голяма от 0

Брой сл. въведени

NOIn

Цифров

При с у ма , по голяма от 0

Сума сл. въведени

SOIn

Цифров

При с у ма , по - 0.00
голяма от 0

Брой сл. изведени

NOOut

Цифров

При с у ма , по - Целочислен
голяма от 0

Сума сл. изведени

SOOut

Цифров

При с у ма , по - 0.00
голяма от 0

В брой

SCash

Цифров

При с у ма , по - 0.00
голяма от 0

С чек

SChecks

Цифров

При с у ма , по - 0.00
голяма от 0

Талони

ST

Цифров

При с у ма , по - 0.00
голяма от 0

Сума по външни та SOT
лони

Цифров

При с у ма , по - 0.00
голяма от 0

Сума по амбалаж

Цифров

При с у ма , по - 0.00
голяма от 0

N

S

………………..

N

SP

С Т Р.
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Поле

ДЪРЖАВЕН
XML
елемент

Тип

ВЕСТНИК

Номенклатура

БРОЙ 48
Задължителен

Забележка

Су ма по вът решно SSelf
обслужване

Цифров

При с у ма , по - 0.00
голяма от 0

Сума по повреди

Цифров

При с у ма , по - 0.00
голяма от 0

Сума по кредитни/ SCards
дебитни карти

Цифров

При с у ма , по - 0.00
голяма от 0

С у м а п о б а н к о в и SW
трансфери

Цифров

При с у ма , по - 0.00
голяма от 0

Плащане НЗОК

SR1

Цифров

При с у ма , по - 0.00
голяма от 0

Резерв 2

SR2

Цифров

При с у ма , по - 0.00
голяма от 0

Оборот А

TA

Цифров

При с у ма , по - 0.00
голяма от 0

Оборот Б

TB

Цифров

При с у ма , по - 0.00
голяма от 0

Оборот В

TV

Цифров

При с у ма , по - 0.00
голяма от 0

Оборот Г

TG

Цифров

При с у ма , по - 0.00
голяма от 0

Оборот Д

TD

Цифров

При с у ма , по - 0.00
голяма от 0

Оборот Е

TE

Цифров

При с у ма , по - 0.00
голяма от 0

Оборот Ж

TJ

Цифров

При с у ма , по - 0.00
голяма от 0

Оборот З

TZ

Цифров

При сума по-го 0.00
ляма от 0

Общ дневен оборот

DT

Цифров

Да

Номер на КЛЕН

KNo

Символен

Да

SDmg

0.00

Номер на последен LCN
бон преди пускане на
Z отчета

Цифров

Су марни ят оборот, SGT
наличен във ФП

Цифров

Да

0.00

Номер на бона на ChN
отчета

Цифров

Да

Целочислен

Контролно число

Символен

Да

Резервоар 1 обем на VolAct
горивото при реална
температура

Цифров

Да

Резервоар 1 обем на Vol15C
горивото при 15 °С

Цифров

Да

Ниво на горивото в
резервоар 1 при ре
ална температура

FL

Цифров

Да

Реална температура

Tmpr

Цифров

Да

Резервоар ХХ обем на VolAct
горивото при реална
температура

Цифров

Да

Резервоар ХХ обем Vol15C
на горивото при 15 °С

Цифров

Да

CS

Целочислен

…………………

БРОЙ 48
Поле

ДЪРЖАВЕН
XML
елемент

Тип

ВЕСТНИК

Номенклатура

С Т Р. 5 7
Задължителен

Ниво на горивото в
р е з ервоар Х Х п ри
реална температура

FL

Цифров

Да

Реална температура

Tmpr

Цифров

Да

Номер пистолет

NNo

Цифров

Да

Номер колонка

DNo

Цифров

Да

Номер резервоар

TNo

Цифров

Да

Показания на елек CVal
т р он н и я б р о я ч н а
пистолета

Цифров

Да

Забележка

При механични
броячи стойността
се въвежда на ръка

………………….
Номер пистолет

NNo

Цифров

Да

Номер колонка

DNo

Цифров

Да

Номер резервоар

TNo

Цифров

Да

Показания на елек CVal
т р он н и я б р о я ч н а
пистолета

Цифров

Да

При механични
броячи стойността
се въвежда на ръка

6. Описание на полетата на Z отчет при предаване към НАП от ИАСУТД.
Поле
Id на Z задачата

XML
елемент
TID

Тип

Номенклатура

Задължителен

Цифров

Да

Регистрационен но FDRID
мер на устройството

Символен

Да

СИМ карта ID

Символен

IMSI

Забележка
Взима се от SMS
съобщението, указ
ващо задачата, или
от отговор на НАП

Да

Причина за изпра RC
щане

Изброим

0 – нормална рабо
та по задачата по
подразбиране,
Да
1 – работа в резул
тат на ZP (ZPurge
задача)
2 – изпращане на
данни поради пос
ледващо отписване
3 – грешка при раз
читане на команда
4 – друго

Вид грешка

FDError

Символен

Ако ФУ не разчита
подадената му ко
манда, тук е място
то, където се указва
причината за това
(RC=3)
Ако този елемент е
наличен, не може да
има последващи XR
елементи

И ден т ификат ор на RZPTID
ZPurge задача

Символен

При поле RC=1 Ако RC=1, тук се из
праща ID на ZPurge
задачата. Той е на
личен в SMS коман
дата

С Т Р.
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Поле

Дата на изпращане

ДЪРЖАВЕН
XML
елемент
SD

Тип

ВЕСТНИК

Номенклатура

БРОЙ 48
Задължителен

Забележка

Дата

Да

Ф о р м а т 2 010 - 0 2 16T16:47:31

Брояч на Z отчетите ZC

Цифров

Да

Съответства на No
блок от фискалната
памет при ЕКАФП
и брояч на при ИА
СУТД, той винаги
трябва да е пореден

Дата и час на генери ZD
ране на отчета

Дата

Ф о р м а т 2 010 - 0 2 16T16:47:31

И ден т ификат ор на IASUTDID Символен
ИАСУТД

Да

Оборот А

TA

Цифров

При су ма, по - 0.00
голяма от 0

Оборот Б

TB

Цифров

При су ма, по - 0.00
голяма от 0

Оборот В

TV

Цифров

При су ма, по - 0.00
голяма от 0

Оборот Г

TG

Цифров

При су ма, по - 0.00
голяма от 0

Оборот Д

TD

Цифров

При су ма, по - 0.00
голяма от 0

Оборот Е

TE

Цифров

При су ма, по - 0.00
голяма от 0

Оборот Ж

TJ

Цифров

При су ма, по - 0.00
голяма от 0

Оборот З

TZ

Цифров

При су ма, по - 0.00
голяма от 0

Общ дневен оборот DT

Цифров

Да

0.00

Брой клиенти

NC

Цифров

Да

Целочислен

Брой отстъпки

ND

Цифров

При су ма, по - Целочислен
голяма от 0

Сума отстъпки

SD

Цифров

При су ма, по - 0.00
голяма от 0

Брой корекции

NCorr

Цифров

При су ма, по - Целочислен
голяма от 0

Сума корекции

SCorr

Цифров

При су ма, по - 0.00
голяма от 0

В брой

SCash

Цифров

При су ма, по - 0.00
голяма от 0

С чек

SChecks

Цифров

При су ма, по - 0.00
голяма от 0

Талони

ST

Цифров

При су ма, по - 0.00
голяма от 0

Сума по външни та SOT
лони

Цифров

При су ма, по - 0.00
голяма от 0

Сума по амбалаж

Цифров

При су ма, по - 0.00
голяма от 0

Сума по вътрешно SSelf
обслужване

Цифров

При су ма, по - 0.00
голяма от 0

Сума по повреди

Цифров

При су ма, по - 0.00
голяма от 0

SP

SDmg

БРОЙ 48

ДЪРЖАВЕН

Поле

XML
елемент

Тип

ВЕСТНИК

Номенклатура

С Т Р. 5 9
Задължителен

Забележка

Сума по кредитни/ SCards
дебитни карти

Цифров

При су ма, по - 0.00
голяма от 0

С у м а п о б а н к о в и SW
трансфери

Цифров

При су ма, по - 0.00
голяма от 0

Плащане НЗОК

SR1

Цифров

При су ма, по - 0.00
голяма от 0

Резерв 2

SR2

Цифров

При су ма, по - 0.00
голяма от 0

Номер на КЛЕН

KNo

Символен

Да

Номер на последен LCN
бон преди пускане
на отчета

Цифров

Да

Номер на бон на от ChN
чета

Цифров

Да

Контролно число

Символен

Да

CS

Целочислен

7. Описание на полетата в отговор на НАП при предаване на X или Z отчет.
Поле

XML
елемент

Тип

Номенкла
тура

Задължителен

Забележка

Регистрационен номер на FDRID
устройството

Цифров

Да

Идентификационен номер TID
на задача

Цифров

Да

Дата на получаване в НАП AD

Дата

Да

Формат 2010-0216T16:47:31

Текуща дата

Дата

Да

Формат 2010-0216T16:47:31

Стойността на брояча от ZC
последния получен Z отчет

Цифров

При отговор на Z
задача

Стойността на брояча от XC
последния получен X отчет

Цифров

При отговор на X
отчет

Статус

Status

Изброим

Съобщение за грешка

ErrMsg

Символен

CT

Гене ри р а н
НАП

от

0 – успешно
1 – грешка при
валидация на
съобщението
7 – грешен
номер на ФУ/
ИАСУТД
8 – грешен но
мер на фискал
на памет
9 – грешен
IMSI
11 – грешен
FDRID
99 – други

Идентификационен номер TID
на Z задача

Цифров

При поставяне на
нова Z задача по
подразбиране

Начална дата

Дата

При поставяне на Формат 2010-02нова Z задача по 16T16:47:31
подразбиране

SD

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН
Поле

XML
елемент

Период дни

Days

Тип

ВЕСТНИК
Номенкла
тура

БРОЙ 48
Задължителен

Забележка

Цифров

При поставяне на
нова Z задача по
подразбиране

Идентификационен номер TID
на X задача

Цифров

При поставяне на
нова задача за Х
отчет

Начална дата

SD

Дата

При поставяне на Формат 2010-02нова задача за Х 16T16:47:31
отчет

Период минути

MIN

Цифров

При поставяне на
нова задача за Х
отчет

Крайна дата

ED

Дата

При поставяне на Формат 2010-02нова задача за Х 16T16:47:31
отчет

8. Описание на полетата при съобщение за доставка на гориво по данни от нивомерната система на
ЕСФП (31) към НАП.
Поле

XML еле
мент

Тип

Номенклатура

Задължи
телен

Р е г и с т р а ц и о н е н FDRID
номер на устрой
ството

Символен

Да

Индивидуален но FDIN
мер на ФУ

Символен

Да

Индивидуален но FMIN
мер на ФП

Символен

Да

СИМ карта ID

IMSI

Символен

Да

Номер резервоар

TNo

Цифров

Да

Резервоар – вид го FTNom
риво според тип го
риво и търговската
номенклатура

Цифров

3 цифри (XYY)

Да

Обем в литри на
доставеното гориво
в резервоар при ре
ална температура

VolAct

Цифров

Да

Обем в литри на до
ставеното гориво в
резервоар при 15 °С

Vol15C

Цифров

Да

Забележка
Генериран от НАП

Тип гориво X
1 – бензин
2 – дизел
3 – пропан-бутан
YY – търговска номенклату
ра на лицето по чл. 3
6 цели числа

6 цели числа

…………………
9. Описание на полетата при съобщение за доставка на гориво по документи от ЕСФП (31) към НАП.
Поле
Регистрационен
номер на устрой
ството

XML
елемент
FDRID

Тип

Номенкла
тура

Задължителен

Символен

Да

Индивидуален но FDIN
мер на ФУ

Символен

Да

Индивидуален но FMIN
мер на ФП

Символен

Да

Забележка
Генериран от НАП

БРОЙ 48
Поле

ДЪРЖАВЕН
XML
елемент

Тип

СИМ карта ID

IMSI

Символен

Номер резервоар

ВЕСТНИК

Номенкла
тура

С Т Р. 6 1

Задължителен

Забележка

Да

TNo

Цифров

Да

Резервоар – вид го FTT
риво според тип го
риво и търговската
номенклатура

Цифров

3 цифри (XYY) Да

Тип гориво X
1 – бензин
2 – дизел
3 – пропан-бутан
YY – търговска номенкла
тура на лицето по чл. 3

Обем в литри на до
ставеното гориво в
резервоар при 15 °С

Vol15C

Цифров

Да

При доставка на пропанбутан не се попълва

Маса на доставе
ното гориво в ре
зервоар

W

Цифров

Да

Попълва се при доставка
на пропан-бутан

Плътност на доста D
веното гориво в ре
зервоар при реална
температура

Цифров

АДД номер

AddNo

Попълва се при доставка
на пропан-бутан

Цифров

Да

АДД дата на изда AddDate
ване на документа

Дата

Да

ЕИ К и з дат е л н а AddEIK
документа

Цифров

Да

Формат 2010-02-16

…………………
10. Описание на полетата при съобщение за прекъсване/възстановяване на връзката на централното
регистриращо устройство с нивомерната система в състава на ЕСФП (31) към НАП.
Поле

XML еле

Тип

Номенклатура

Задължителен

Забележка

мент
Регистрационен но FDRID

Символен

Да

мер на устройството

Ге н е р и р а н о т
НАП

Индивидуален но FDIN

Символен

Да

Символен

Да

Символен

Да

мер на ФУ
Индивидуален но FMIN
мер на ФП
СИМ карта ID

IMSI

Нивомерна система Gauge
Резервоар ХХ

TNo

Цифров

EType

Изброим

………………
Тип на събитието

0 – нарушена връзка Да
1 – възстановена
връзка

Съобщението за нарушаване на връзката се подава автоматично от ЕСФП в случаите, когато в ин
тервал от 15 минути не са получени данни от нивомерната система.
Съобщението за възстановяване на връзката се подава автоматично от ЕСФП в случаите, когато в
интервал от 15 минути има стабилна връзка с нивомерната система.
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11. Описание на полетата при съобщение за прекъсване/възстановяване на връзката на централното
регистриращо устройство със средствата за измерване в състава на ЕСФП (31) към НАП.
Поле

XML
елемент

Тип

Номенклатура

Задължителен

Регистрационен но FDRID
мер на устройството

Символен

Да

Индивидуален но FDIN
мер на ФУ

Символен

Да

Индивидуален но FMIN
мер на ФП

Символен

Да

СИМ карта ID

IMSI

Символен

Да

Номер колонка

DNo

Цифров

Да

Номер пистолет

NNo

Цифров

Да

EType

Изброим

Забележка
Ген е р и р а н о т
НАП

………………..
Тип на събитието

0 – нарушена
връзка
1 – възстановена
връзка

Да

Съобщението за нарушаване на връзката се подава автоматично от ЕСФП в случаите, когато в ин
тервал от 30 минути няма комуникация с колонката.
Съобщението за възстановяване на връзката се подава автоматично от ЕСФП в случаите, когато в
интервал от 15 минути има стабилна комуникация с колонката.
II. SMS съобщения, изпращани от НАП към ФУ
1. SMS съобщение за промяна в периодичността на изпращане на дневните отчети с нулиране
(Z отчети), съхранявани в паметта на данъчния терминал.
Номер

Описание на полето

Максимална дъл
жина
(брой знаци)

Формат

1.

IMSI номер на получател

16

Символен

2.

Тип на задачата (Z)

2

Символен

3.

ID на задача (TID)

16

Числов

4.

Начална дата и час

19

Дата и час (2010-02-16T16:47:31)

5.

Продължителност в дни

3

Цифров

Отделните полета се намират на отделни редове в SMS.
IMSI номерът служи за проверка за съвпадение от страна на ФУ с IMSI номера на неговата
SIM. Ако няма съвпадение, съобщението се отхвърля.
2. SMS съобщение за изпращане на неизпратените Z отчети (ZPurge).
Номер

Описание на полето

1.

IMSI номер на получател

2.
3.

Максимална дължина
(брой знаци)

Формат

16

Символен

Тип на задачата (ZP)

2

Символен

ID на задача (TID)

16

Числов

При получаване на тази задача устройството изпраща към данъчния сървър всички натрупани и не
изпратени Z отчети. Периодичността на задачата по подразбиране не се променя. В изпращаните данни
като идентификатор на задача присъства TID на задачата по подразбиране, а тук изложеното TID при
съства като допълнително поле в данните. По-подробно това е описано в структурата на изпращаните
данни със Z отчети.
3. SMS съобщение за изпращане на периодични X отчети – наблюдение на търговския обект.
Номер

Описание на полето

Максимална дължи
на (брой знаци)

Формат

1.

IMSI номер на получател

16

Символен

2.

Тип на задачата (X)

2

Символен

3.

ID на задача (TID)

16

Числов
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Максимална дължи
на (брой знаци)

Формат

4.

Начална дата и час

19

Дата и час (2010-02-16T16:47:31)

5.

Продължителност в минути

4

Цифров

6.
Крайна дата и час
19
Дата и час (2010-02-17T16:47:31)
Отделните полета се намират на отделни редове в SMS (разделени с препоръчвания символ/и).
При настъпване на крайната дата и час задачата се деактивира автоматично (без да се изпраща нищо).
Устройството изпълнява работата по задачата си по подразбиране, максимално независимо от X
задачата (ако има такава).
При постъпване на нова X задача преди приключване на старата старата се деактивира и влиза в
сила новата.
III. Запитване от ФУ при загуба на основни данни от комуникацията с НАП
1. Описание на полетата при запитване от ФУ към НАП при загуба на основни данни от комуника
цията с НАП
Поле
ЕИК
ЕИК тип
Индивидуален но
мер на ФУ
Индивидуален но
мер на ФП
СИМ карта ID
Телефонен номер
Оператор

XML еле
Тип
мент
EIK
Символен
EIKType
Изброим

Номенклатура

0 – БУЛСТАТ, 1 – ЕГН,
2 – ЛНЧ, 3 – служебен
номер

Задължителен
Да
Да

FDIN

Символен

Да

FMIN

Символен

Да

IMSI
MSISDN
OPID

Символен
Символен
Изброим

Да
Да
Да

0 – Mtel, 1 – Globul,
2 – Vivacom

Забележка

2. Връщане на отговор от НАП към ФУ при загуба на основни данни от комуникацията с НАП
Поле
ЕИК
ЕИК тип
Индивидуален номер
на ФУ
Индивидуален номер
на ФП
СИМ карта ID
Телефонен номер
Оператор

XML
елемент
EIK
EIKType

Тип
Символен
Изброим

FDIN

Символен

Да
0 – БУЛСТАТ, 1 – ЕГН, Да
2 – ЛНЧ, 3 – служебен
номер
Да

FMIN

Символен

Да

IMSI
MSISDN
OPID

Символен
Символен
Изброим

Да
Да
Да

Текущо време
CT
Статус на операцията Status

Дата и час
Изброим

Съобщение за грешка ErrMsg

Текст

Номенклатура

0 – Mtel, 1 – Globul,
2 – Vivacom

Задължителен

Да
0 – Успешно
Да
1 – Грешка при валида
ция на съобщението
5 – Несъответствие меж
ду идентификаторите на
производителя
7 – Грешен номер на ФУ/
ИАСУТД
8 – Г р ешен номер на
фиск ална памет
9 – Грешен IMSI
10- Грешен MSISDN
11 – Грешен FDRID
99 – Друго
Не

Забележка
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Поле

XML
елемент
Дата и час на регис RegDate
трация
Тип на ФУ

Тип

ВЕСТНИК
Номенклатура

Дата и час

FDType
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Задължителен

Забележка

Да
1. ЕКАФП
Да
2. ФПр
3. ЕСФП
4. ИАСУТД
31. ЕСФП с нивомерна
система

Регист рационен но FDRID
мер от НАП

Цифров

Идентификатор на те TID
куща задача (X и Z)

Цифров

Начало на изпълнение SD
на задачата с точност
до минута

Дата и час

Интервал на Z задача Days
(в дни)

Цифров

Интервал на Z задача MIN
(в минути)

Цифров

Време на преустановя ED
ване на X задача

Дата и час

Текуща стойност на ZC
брояча на Z отчети

Цифров

Текуща стойност на XC
брояча за X отчети

Цифров

Да

Таблица 1. Описание на кодовете за вид обект, подавани в поле PSType, подавани при регистрация и
промяна на основни данни към НАП в XML схема
Код

Вид дейност

1

Обект за продажба на автомобили и мотоциклети

2

Обект за ТЕ с части и принадлежности за автомобили и мотоциклети

3

Обект за ТЕ с горива, смазочни материали

4

Обект за ТЕ с хранителни стоки

5

Обект за ТЕ с тютюневи изделия, алкохол

6

Обект за ТЕ със зърно, семена, фуражи

7

Обект за ТЕ с текстил, облекла, обувки

8

Обект за ТЕ с мебели, електрически уреди, осветителни тела

9

Обект за ТЕ с други стоки, некласифицирани другаде

10

Обект за ТД с части и принадлежности за автомобили и мотоциклети

11

Обект за ТД с автомобилни горива и смазочни материали

12

Обект за ТД с месни изделия

13

Обект за ТД с тютюневи изделия и/или алкохол

14

Обект за ТД с хляб и хлебни изделия

15

Обект за ТД с плодове и зеленчуци

16

Обект за ТД с риба и рибни продукти

17

Обект за ТД с разнородни хранителни стоки

18

Обект за ТД с фармацевтични стоки

19

Обект за ТД с ортопедични стоки, медицинско оборудване, медицински инструменти и др.

20

Обект за ТД с парфюмерийни и козметични стоки
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21

Обект за ТД с текстил, кинкалерия

22

Обект за ТД с облекло

23

Обект за ТД с обувки и/или чанти

24

Обект за ТД с мебели

25

Обект за ТД с електрически уреди и осветителни тела

26

Обект за ТД с железария, бои, химически препарати

27

Обект за ТД с печатна литература и/или канцеларски стоки

28

Обект за ТД със стоки втора употреба

29

Обект за ТД с антики и произведения на изкуството

30

Обект за ТД с бижутерия и часовници

31

Обект за ТД с компютри, офис техника

32

Обект за ТД с разнородни нехранителни стоки

33

Обект за ТД с други стоки, некласифицирани другаде

34

Обект за техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети

35

Обект за ремонт на електрически уреди и осветителни тела

36

Обект за ремонт на мебели

37

Обект за ремонт на облекла и обувки

38

Обект за ремонт на бижутерия и часовници

39

Обект за ремонт на компютърна и офис техника

40

Обект за ремонт на други стоки, некласифицирани другаде

41

Обект за настаняване на туристи – хотели

42

Друг обект за настаняване

43

Питейно заведение

44

Ресторант

45

Заведение само за хранене

46

Обект за продажба на жп билети

47

Обект за продажба на самолетни билети

48

Обект за продажба на билети за автобуси

49

Обект за продажба на билети за морски и речен транспорт

50

Обект за продажба на билети за разнородни видове транспорт

51

Такси или маршрутка

52

Обект за предоставяне услуги по превоз на товари

53

Обект за предоставяне на услуги от туроператор

54

Обект за предоставяне на пощенски и куриерски услуги

55

Обект за предоставяне на далекосъобщителни услуги

56

Обект за предоставяне на финансови услуги

57

Обект за предоставяне на застрахователни услуги

58

Обект за предоставяне на брокерски услуги

59

Обект за предоставяне на услуги от имотни посредници

60

Обект за отдаване под наем на превозни средства

61

Обект за отдаване под наем на други машини, съоръжения, техника
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Вид дейност

62

Обект за оказване на услуги, свързани с компютърните технологии – консултации, разработка
на софтуер, обработка на данни

63

Обект за научноизследователска и развойна дейност

64

Обект за предоставяне на счетоводни и одиторски услуги

65

Обект за предоставяне на юридически услуги

66

Обект за предоставяне на рекламни/печатни услуги

67

Обект за предоставяне на консултантски услуги, некласифицирани другаде

68

Обект за предоставяне на образователни услуги

69

Обект за предоставяне на медицински услуги

70

Обект за предоставяне на ветеринарни услуги

71

Кина, театри, концертни зали

72

Цирк, панаири, увеселителни паркове, ботанически градини, зоопаркове

73

Библиотеки, музеи, галерии

74

Стадиони, спортни зали, спортни площадки, басейни и други обекти за физическа култура и спорт

75

Обекти за залагания и хазарт

76

Обект за предоставяне на услуги по почистване на обекти и лични вещи

77

Обект за обмен на валута в брой

78

Обект за ТЕ със строителни материали

79

Обект за ТЕ с лекарствени средства

80

Обект за ТЕ с дрехи втора употреба

81

Обект за ТЕ с безалкохолни напитки

82

Обект за ТЕ с плодове и зеленчуци

83

Обект за ТЕ с цветя

84

Обект за ТЕ с компютри, компоненти и аксесоари за компютри

85

Обект за ТД с изделия от благородни метали

86

Обект за ТД с промишлени стоки

87

Обект за ТД със строителни материали

88

Обект за ТД с цветя

89

Обект за ТД с очила и оптика

90

Обект за ТД с фаянс, теракота, тапети

91

Обект за ТД с подови настилки, килими

92

Обект за ТД с детски дрехи, играчки, др.

93

Обект за ТД със спално бельо, хавлиени изделия, др.

94

Обект за ТД със сувенири

95

Обект за продажба на мобилни апарати и аксесоари

96

Обект за продажба на хранителни добавки, стимуланти, фитнес уреди, др.

97

Обект за продажба на ловни и риболовни стоки

98

Обект за продажба на велосипеди и велосипедни части

99

Обект за продажба на пердета, завеси, др.

100 Автомивка
101 Заложна къща
102 Погребална агенция
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103 Автошкола
104 Гадателство и ясновидство
105 Платен паркинг
106 Кабелна телевизия
107 Каса на електроразпределително дружество
108 Сватбен магазин
109 Зоомагазин
110 Музикален магазин
111 Каса/офис на мобилни оператори
112 Разносна търговия
113 Охранителна дейност
114 Обект за ремонт на мобилни апарати
115 Дискотека
116 Сладкарница
117 Обект за продажба на закуски
118 Пицария
119 Обект за предоставяне на шивашки услуги
120 Обект за предоставяне на тапицерски услуги/ремонт на мебели
121 Обект за предоставяне на фото- и видеоуслуги
122 Обект за предоставяне на копирни услуги
123 Обект за услуги по превод и легализация
124 Обект за предоставяне на фризьорски и козметични услуги
125 Строителни услуги
126 Обект за други услуги, некласифицирани другаде

§ 27. Създава се приложение № 19 към
чл. 3, ал. 3:
„Приложение № 19
към чл. 3, ал. 3
Технически и метрологични изисквания към
нивомерните измервателни системи
I. Общи положения
1.1 Нивомерната измервателна система се из
ползва за измерване на наличния обем течност
в резервоара и измерване на обема течност при
получаване (доставка) и предаване (продажба).
1.2 Приложението определя техническите и
метрологичните изисквания, приложими към
нивомерните измервателни системи за измерване
обема на течности при работни и базови условия,
които са обект на метрологичен контрол. Също
така предвижда изискванията за метрологичен
контрол на частите (компонентите) на измерва
телната система.
1.3. Нивомерната измервателна система се
състои от:
(а) неподвижен резервоар за измерване, снаб
ден със спомагателни и допълнителни устройства;

“

(б) електронен автоматичен нивомер;
(в) температурни сензори/термометри.
1.3.1 Неподвижните резервоари са предназ
начени за съхранение при атмосферно налягане
на светли петролни продукти или под налягане
на втечнени въглеводородни газове (LPG). Те се
използват за измерване на обема на съдържащата
се в тях течност, чийто вискозитет не превишава
20 mPa.s при работна температура, и трябва да
отговарят на изискванията на това приложение.
За целите на измерването те трябва да имат ка
либровъчни таблици за определяне на вместимос
тите им с посочени неопределености, издадени от
акредитирани лаборатории.
1.3.2 Електронните автоматични нивомери са
средства за автоматично измерване и показване на
нивото на течността в неподвижни резервоари с
постоянни характеристики. Електронният автома
тичен нивомер използва електронни средства и/или
е оборудван с електронни устройства и включва
най-малко сензор за ниво на течността, преобра
зувател и калкулатор с показващо устройство.
1.4. Измерване на обема с нивомерна измер
вателна система се осъществява чрез:
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1) измерването на ниво с електронен автома
тичен нивомер се базира на следните принципи:
(а) поплавъци/бутала с електронен детектор
(магнитни или магнито-стриктивни);
(б) ултразвуков нивомер;
(в) радарен (микровълнов) нивомер;
(г) други безконтактни нивомери;
2) измерването на температура се извършва чрез
температурни сензори/термометри, разположени
по такъв начин, че да позволяват да бъде опре
делена средната температура на обема течност в
резервоара; допуска се температурните сензори да
бъдат монтирани в нивомерната сонда;
3) изчисляването на обема при работни и ба
зови условия (базовата температура е 15 °С) се
извършва чрез калкулатор, който използва данни
от калибровъчната таблица на резервоара, табли
цата за коригиране на обема при привеждане към
базови условия и нивото на течността, измерено
от електронния нивомер за определяне на обема
на течността в резервоара.
II. Изисквания към резервоарите и електронните
автоматични нивомери
1. Изисквания към неподвижните резервоари
1.1 Технически характеристики на резервоарите
1.1.1 Резервоарите трябва да бъдат изградени в
съответствие с инженерните изисквания. Тяхната
конструкция, положение и условията на употреба
трябва да отговарят на нормативните изисквания
за съхранение на съдържащи се в тях течности по
отношение на характеристиките на тези течности.
1.1.2 Резервоарите трябва да отговарят на
следните общи изисквания, които имат за цел да
гарантират точността на измерване на обема на
съдържащата се в тях течност:
(а) преградите и укрепващите елементи, които
могат да бъдат монтирани в резервоара, трябва да
имат подходяща форма и трябва да бъдат снабдени
с подходящи отвори, така че пълненето, източването
и проверката на резервоара да не се възпрепятства;
(б) долната референтна точка и горната рефе
рентна точка трябва да бъдат конструирани така,
че техните положения да остават на практика по
стоянни; въздействието, дължащо се на пълнене и
изпразване на резервоара, и вариации в условията
на околната среда трябва да са минимализирани.
1.1.3 Резервоарите трябва да бъдат калибрирани
и да бъдат снабдени с информационна табелка за
идентификация на резервоара.
1.1.4 Табелката с данни трябва да бъде израбо
тена от метал и надписът да остава непроменен
при нормални условия на употреба. Табелката
трябва да бъде закрепена на монолитна част на
резервоара, така разположена, че да бъде лесно
видима и четима, да не подлежи на изменения и
да не може да бъде отстранена без разрушаване
на пломбите, които носят знаците от проверка.
1.1.5 На табелката трябва да бъдат нанесени
най-малко следните данни:
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(а) датата на изграждане на резервоара;
(б) производител;
(в) номинален капацитет;
(г) максимална височина на запълване;
(д) референтна височина.
1.1.6 Резервоарите трябва да имат калибро
въчна таблица за определяне и измерване на
обема на течността в резервоара. Калибрирането
на резервоарите се извършва от акредитирани
лаборатории съгласно изискванията на стандарт
БДС EN ISO/IEC 17025 от орган по акредитация,
който е страна по Многостранното споразумение
EA-MLA за област калибриране.
1.1.7 Резервоарите трябва да бъдат оборудвани
с отвор за измерване и потопяема базова плоча.
Вътрешният диаметър на отвора за измерване не
трябва да бъде по-малък от 50 милиметра. Пото
пяема базова плоча не се изисква, когато дъното
на резервоара е достатъчно стабилно и няма риск
от образуване на утайка или тази утайка може да
бъде отчетена от нивомера.
1.1.8 Вътрешността на резервоара за измерване
трябва да бъде достъпна за целите на контрола
чрез наблюдателен отвор, при условие че безопас
ността или други предписания не го изключват.
1.1.9 За предотвратяване на непреднамерени
манипулации достъпът до вътрешността на резерво
ара трябва да бъде предотвратен чрез пломбиране
на наблюдателния отвор и отвора за измерване.
1.1.10 Резервоарът може да бъде разделен на
няколко отделения за измерване. Всяко отделение
се разглежда като отделен резервоар и трябва да
отговаря на изискванията на настоящото прило
жение.
1.2 Метрологични характеристики на резер
воарите
1.2.1 Максималната допустима неопределеност
при калибриране се прилага за стойности между
долната граница на вместимост и номиналната
вместимост, посочени в таблицата за калибри
ране. Максималната допустима неопределеност,
изчислена за k=2, положителни или отрицателни,
трябва да бъде равна на:
(а) 0,2% от показания обем за вертикални
цилиндрични резервоари;
(б) 0,3% от показания обем за хоризонтални
или цилиндрични наклонени резервоари;
(в) 0,5% от показания обем за други резервоари
и резервоари за втечнени газове под налягане.
1.2.2 Максималната допустима неопределеност,
посочена в т. 1.2.1, не включва неопределеността
на количеството под потопяемата базова плоча,
което е посочено в калибровъчната таблица на
резервоара.
2. Изисквания към електронните автоматични
нивомери
2.1 Технически характеристики
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2.1.1 Показанията за нивото на течността в
резервоара или нивото на свободното пространство
над течността в резервоара трябва да бъдат изра
зени в единици за дължина съгласно Наредбата за
единиците за измерване, разрешени за използване в
Република България и трябва да бъдат придружени
от наименованието или символа на единицата.
Показването на информация, която не е обект на
метрологичен контрол, е разрешено, при условие
че не може да бъде объркана с метрологичната
информация.
2.1.2 Нивомерът трябва да показва нивото на
течността в резервоара. Други измерени стойности,
като например нивото на свободното пространство
над течността в резервоара, могат да бъдат пока
зани на същия дисплей, но тези данни трябва да
бъдат заменени с нивото на течността в резервоара
в рамките на 10 s.
2.1.3 Отчитането на резултатите трябва да бъде
надеждно, лесно и недвусмислено при експлоата
ционни условия.
2.1.4 Представянето на резултатите от измер
ването трябва да съдържа имената или символите
на единиците за дължина, в които са изразени.
2.1.5 Електронните нивомери могат да работят
със спомагателни устройства, които са неразделна
част от тях и са предназначени да изпълняват
отделни функции, директно участващи в обра
ботване, предаване или показване на резултатите
от измерване.
2.1.6 Спомагателните устройства могат да бъдат:
(а) устройства за повтарящо се показание;
(б) печатащи устройства;
(в) запаметяващи устройства;
(г) преобразуващи устройства.
2.1.7 Изискванията на точки от 2.1.1 до 2.1.4
се прилагат и за печатащите устройства.
2.1.8 Спомагателните устройства не трябва да
оказват влияние на измерването и не трябва да
имат характеристики, които да улесняват непра
вомерно използване на електронните нивомери.
2.1.9 За идентифициране нивомерите трябва
да бъдат оборудвани с табелка, съдържаща наймалко следната информация:
(а) името на производителя или търговска
марка;
(б) обозначение за типа;
(в) сериен номер и годината на производство;
(г) знака за одобрен тип;
(д) идентификация на резервоара.
2.1.10 Надписите върху табелката трябва да са
незаличими и с размер, форма и яснота, позво
ляващи лесно четене при работните условия на
нивомера.
2.1.11 Табелката трябва да бъде надеждно
закрепена и да не може да бъде отстранена без
разрушаване, a ако това условие не е изпълнено,
то трябва да бъде осигурено нейното пломбиране.
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2.1.12 Нивомерите трябва да имат място за
поставяне на знаците от проверка, което да е
видимо и да позволява лесното им поставяне.
Трябва да бъде невъзможно отстраняването на
знака без разрушаване.
2.1.13 На пломбиране подлежат онези части,
които могат да повлияят върху точността на из
мерване и които не трябва да бъдат достъпни за
потребителя.
2.2. Изисквания за монтиране
2.2.1 Монтирането на електронните нивомери
трябва да осигурява вярно, лесно, достъпно и
разбираемо отчитане на показанието.
2.2.2 За бързо затихване на повърхностните
вълни на течността сензорът за ниво може да се
монтира в „обсадна“ тръба.
2.2.3 Електронните нивомери трябва да бъдат
оборудвани и монтирани по такъв начин, че да
могат да бъдат проверявани, когато са монтирани
на резервоара и резервоарът е в експлоатация.
2.2.4 За резервоари, които не са под налягане,
сензорът за нивото на течността трябва да бъде в
непосредствена близост до отвора за измерване.
2.2.5 Референтните точки „долна референтна
точка“ и „горна референтна точка“ трябва да бъдат
ясно определени и обозначени.
2.2.6 Сензорът за ниво на течността трябва да
се монтира по такъв начин, че работата му да не
бъде възпрепятствана от конструктивните елементи
на резервоара.
2.2.7 Електронните нивомери трябва да се
монтират на резервоара по такъв начин, че от
клонението на референтната дължина, поради
движението на обвивката на резервоара, дъното
на резервоара, покрива на резервоара, остава
в рамките на максимално допустимите грешки
(MДГ) на нивомера след монтиране.
2.2.8 Ако е осигурен сензор за корекция, той
трябва да бъде разположен по такъв начин, че да
се получи достоверна стойност при измерването.
2.2.9 Специфични изисквания към нивомерни
измервателни системи за измерване на ниво с
поплавък.
2.2.9.1 Поплавъкът не трябва да променя своята
маса и обем под влиянието на измервания про
дукт. Налягането в резервоара не трябва да води
до промяна в обема на поплавъка.
2.2.9.2 Формата на поплавъка трябва да бъде
проектирана така, че да не се задържа течност, с
изключение на течния слой, причинен от капилярни
ефекти. Освен това не трябва да се образува газ
или въздушна възглавница под поплавъка.
2.3 Метрологични характеристики
2.3.1 Електронните нивомери трябва да бъдат
проектирани и произведени така, че техните грешки
да не превишават максимално допустимите грешки.
2.3.2 Максимално допустимата грешка (МДГ) на
електронните нивомери се определя на два етапа:
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(а) преди монтиране, чрез изпитване при пред
писани условия и
(б) след монтиране, чрез сравняване на пока
занията на електронните нивомери с измереното
референтно ниво.
2.3.3 Максимално допустимите грешки, поло
жителни или отрицателни, при условия на функ
циониране са посочени в таблица 1.
Таблица 1. Максимално допустими грешки
Описание

МДГ

Преди монтиране

1 mm

След монтиране

4 mm

2.3.4 Максимално допустимите грешки в таб
лица 1 се прилагат за показанията на нивото на
течността в резервоара или нивото на свободното
пространство над течността в резервоара в зави
симост от принципа на измерване на нивомера.
2.3.5 Грешката от хистерезис при смяна на
посоката на движение на нивото не трябва да
надвишава 1 mm.
2.3.6 МДГ „преди монтиране“ се прилагат за
нивомера, преди той да бъде монтиран на резер
воара, при одобряване на тип и при първоначална
проверка.
2.3.7 МДГ „след монтиране“ се прилагат за
нивомера след монтиране на резервоара, при
одобряване на тип, първоначална и последваща
проверка.
2.3.8 Изпитванията за точност „преди монти
ране“ се извършват при най-малко 10 нива.
Последователните нива на измерване нара
стват от нула до стойност, близка до обхвата на
измерване, и по същия начин, когато намаляват,
трябва, доколкото е възможно, да се разпределят
равномерно върху обхвата на измерване.
3. Изисквания към нивомерните измервателни
системи
3.1 Технически характеристики
3.1.1 За превръщането на резултатите от измерва
нето на ниво в обема калкулаторът за обработване
на данни трябва да съхранява калибровъчната таб
лицата на резервоара по двойки стойности ниво/
обем за всяко измервателно отделение. Броят и
интервалът на тези двойки стойности се подбират
според реалната геометрия на резервоара. Средните
стойности са изчислени чрез подходящи интерпо
лации. Екстраполация не е допустима.
3.1.2 Калибровъчната таблица на резервоара
трябва да се определи за всяко отделение на из
мервателния резервоар чрез обемни, геометрични,
комбинация от двата и други признати методи.
Изчисляване на калибровъчната таблица на
резервоара само въз основа на конструктивната
документация не е разрешено.
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3.1.3 Обхватът на нивото в калибровъчната
таблица на резервоара трябва да съдържа всич
ки положения на запълване, които се срещат в
практическата работа.
3.1.4 Калибровъчната таблица на резервоара,
определена по време на калибриране, се съхра
нява в калкулатора на нивомерната измервателна
система по начин, непозволяващ манипулация.
3.2 Метрологични характеристики
3.2.1 Нивомерните измервателните системи
трябва да бъдат проектирани и произведени така,
че техните грешки да не превишават максимално
допустимите грешки, посочени в таблица 3, при
следната температура на околната среда:
минимум - 25 °C
максимум + 55 °C.
3.2.2 Класове на точност и максимално допус
тими грешки
В зависимост от областта на приложение на
нивомерните измервателни системи, монтирани на
неподвижни резервоари, са класифицирани в два
класа на точност съгласно таблица 2. Съответните
максимално допустими грешки (неопределеност)
на показанията за обем в калибровъчните таблици
са посочени в ред Б на таблица 3.
Таблица 2. Класове на точност в зависимост
от областта на приложение
Класове
на точ
ност
0.5

Тип измервателна система

•

•
1.0

•

Измервателни системи за теч
ности с вискозитет, който не
надвишава 20 mPa.s при работна
температура;
Измервателни системи за преза
реждане на самолети.
Измервателни системи за втечне
ни газове под налягане, измервани
при температура, равна или поголяма от минус 10 °C.

Таблица 3. Класове на точност, максимално
допустими грешки и неопределености
Класове на точност
Статична из
мервателна
система (A)

0.5

1.0

±0.5 %

±1.0 %

Неподвижен (±0.2 %)* ±0.3 %
±0.5 %
резервоар за
измерване
(Б)
* за вертикални резервоари
3.2.3 Условия за прилагане на максимално
допустимата грешка
3.2.3.1 Максимално допустимите грешки в ред А
на таблица 3 се прилагат за измервателни системи
при условията на функциониране за:
(а) одобряване на тип;
(б) първоначална проверка;
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(в) последващи проверки.
3.2.3.2 Максимално допустимите грешки (нео
пределеност) в ред Б на таблица 3 се прилагат за:
(а) калибриране на резервоара при одобряване
на типа на нивомерна измервателна система при
условия на функциониране;
(б) калибриране на резервоара при първона
чалната проверка на нивомерната измервателна
система;
(в) рекалибриране на резервоара при послед
ваща проверка на нивомерната измервателна
система.
3.2.3.3 Изисквания за измерване на темпера
турата
За целите на преобразуване на обема мак
симално допустимата грешка за определяне на
температурата е ± 0,5°С.
Минималният брой на температурните дат
чици е:
Височина на резер
воара

Брой на температурните
датчици

До 9 метра

4

От 9 метра до
15 метра

5

Над 15 метра

6

3.3 Метрологичен контрол
3.3.1 Нивомерните измервателни системи се
пускат на пазара и/или в действие след одобряване
на типа и първоначална проверка и подлежат на
последващи проверки.
3.3.2 Одобряване на типа
3.3.2.1 Редът за одобряване на типа се извършва
съгласно разпоредбите на Наредбата за средствата
за измерване, които подлежат на метрологичен
контрол.
3.3.2.2 Провеждане на изпитването
А) Изпитване на електронните автоматични
нивомери
1) преди монтиране, чрез изпитване при пред
писани условия и
2) след монтиране на функциониращ резервоар.
Б) Изпитване на термометъра
В) Изпитване на нивомерна измервателна
система
1) калибриране на резервоара
2) определяне на обема на течността в ре
зервоара по данни от калибровъчната таблица и
нивото, определено от електронните нивомери.
3.3.2.3 Провеждане на първоначалната проверка
А) Първоначална проверка на електронните
автоматични нивомери
1) преди монтиране, чрез проверка при пред
писани условия и
2) след монтиране на функциониращ резервоар.
Б) Първоначална проверка на термометъра
В) Първоначална проверка на нивомерна из
мервателна система
1) калибриране на резервоара
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2) определяне на обема на течността в ре
зервоара по данни от калибровъчната таблица и
нивото, определено от електронните нивомери.
3.3.2.4 Провеждане на последваща проверка
А) Проверка на електронните автоматични
нивомери в монтирано положение на функцио
ниращ резервоар
Б) Проверка на термометъра
В) Проверка на нивомерна измервателна
система – определяне на обема на течността в
резервоара по данни от калибровъчната таблица
и нивото, определено от електронните нивомери.
3.3.2.5 Провеждане на последваща проверка
след ремонт се извършва по реда за първоначална
проверка.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 28. Лицата по чл. 3, ал. 2 привеждат дейността
си в съответствие с изискванията на тази наредба
в срок до 31 март 2012 г.
§ 29. В срок до две години след изтичане на
срока по § 28 при първоначална проверка на ниво
мерните измервателни системи могат да се приемат
калибровъчни таблици на резервоарите от неакре
дитирани лаборатории или от производителя им.
§ 30. Нивомерните измервателни системи
подлежат на последваща периодична проверка
всяка година.

§ 31. Първоначалната проверка на вече мон
тирани електронни автоматични нивомери от
одобрен тип нивомерни измервателни системи
се извършва само в монтирано положение на
функциониращ резервоар.
§ 32. Рекалибриране на резервоарите се
извършва:
1. на пет години;
2. след ремонт на резервоара;
3. при последваща проверка на нивомерната
измервателна система, показала грешка, поголяма от максимално допустимата грешка, и
грешката на електронния автоматичен нивомер е
в границите на максимално допустимата грешка.
§ 33. В § 59, ал. 1 от преходните и заклю
чителните разпоредби към Наредбата за из
менение и допълнение на Наредба № Н-18 от
2006 г. за регистриране и отчитане на продажби
в търговските обекти чрез фискални устройства
(ДВ, бр. 49 от 2010 г.) т. 2 се изменя така:
„2. Регистрираните по ЗДДС лица, непопа
дащи в т. 1:
а) които извършват търговия на дребно с ле
карствени продукти в аптеки и дрогерии съгласно
Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина – в срок до 31 август 2011 г.;
б) търговците на зърно, регистрирани по Закона
за съхранение и търговия със зърно – в срок до
30 ноември 2011 г.;
в) всички останали – в срок до 31 март 2012 г.;“.

§ 34. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: С. Дянков
7519
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БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за изменение на Наредба № 2 от
2006 г. за лицензите, одобренията и разре
шенията, издавани от Българската народна
банка по Закона за кредитните институции
(обн., ДВ, бр. 6 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 36
от 2009 г.)
§ 1. В чл. 1, т. 1 думите „и за дейност като
дружество за електронни пари“ се заличават.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 3 се отменя.
2. Алинея 4 се отменя.
§ 3. В чл. 3, ал. 1 думите „и за дружество
за електронни пари“ се заличават.
§ 4. В глава втора раздел ІІ „Лиценз за дру
жество за електронни пари“ се отменя.
§ 5. В чл. 34, ал. 1 думите „за банка, за дру
жество за електронни пари, на банка от трета
държава за извършване на банкова дейност
на територията на Република България чрез
клон“ се заличават.
§ 6. В чл. 35 т. 2 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 7. Тази наредба се издава на основание § 13
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за кредитните институции и е приета с
Решение № 51 от 09.06.2011 г. на Управителния
съвет на Българската народна банка.
Управител: Ив. Искров
7432

Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 9 от 2008 г. за оценка и класифи
кация на рисковите експозиции на банките
и за установяване на специфични провизии
за кредитен риск (обн., ДВ, бр. 38 от 2008 г.;
изм. и доп., бр. 21 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 12 се създава ал. 4:
„(4) За експозиции, по отношение на които
е настъпило едно или повече от условията за
класифициране като загуба, ал. 3 се прилага
до изтичането на 12 месеца от настъпване на
условието.“
§ 2. В § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В буква „б“ подбуква „гг“ се отменя.
2. В буква „в“след думата „ипотека“ се до
бавя „в полза на банката“ и се поставя точка,
а текстът до края се заличава.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Тази наредба се издава на основа
ние чл. 43 във връзка с § 13 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
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кредитните институции и е приета с Решение
№ 50 от 09.06.2011 г. на Управителния съвет
на Българската народна банка.
§ 4. Първият отчет по тази наредба съгласно
настоящите изменения следва да бъдe предста
вен в БНБ с данни към 30 юни 2011 г.
7433

Управител: Ив. Искров

Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 3 от 2009 г. за условията и реда
за изпълнение на платежни операции и за
използване на платежни инструменти (oбн.,
ДВ, бр. 62 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 4 ал. 3 се отменя.
§ 2. В чл. 10, ал. 1 думата „банковата“ се
заменя с „платежната“.
§ 3. В чл. 12, ал. 2 думите „международен
банков“ се заменят с „бизнес“.
§ 4. В чл. 13, ал. 1, т. 5 думите „междуна
роден банков“ се заменят с „бизнес“.
§ 5. В чл. 16, ал. 3, т. 1 накрая се добавя
„по ал. 1“.
§ 6. В чл. 18, ал. 1 се правят следните из
менения:
1. В т. 4 думите „международен банков“ се
заменят с „бизнес“.
2. В т. 14 думите „международен банков“ се
заменят с „бизнес“.
§ 7. В чл. 33, ал. 2 думите „чл. 88, ал. 3“ се
заменят с „чл. 78а, ал. 5“.
§ 8. В чл. 34 думите „чл. 88, ал. 3“ се заменят
с „чл. 78а, ал. 5“.
§ 9. В чл. 35, ал. 2 след думата „система“
се добавя „с окончателност на сетълмента“, а
думите „сетълмент-сметките“ се заменят със
„сметките за сетълмент“.
§ 10. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Всеки участник в RINGS е длъжен да
притежава бизнес идентификационен код (BIC)
и да открие и поддържа сметка за сетълмент
в БНБ.“
2. В ал. 3 думите „сетълмент-сметките“ се
заменят със „сметките за сетълмент“.
§ 11. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „сетълмент-сметката“ се
заменят със „сметката за сетълмент“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите„сетълмент-смет
ките“ се заменят със „сметките за сетълмент“;
б) в т. 1 след думите „сетълмент от“ се доба
вя „системни“, а думите „на платежни системи
и системи за сетълмент на ценни книжа“ се
заличават.
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3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Сетълментът в БНБ е окончателен
след момента на неотменимост, определен в
правилата и процедурите на RINGS.“
§ 12. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „превод към RINGS“
се добавя „съобразно графика на RINGS“, а
накрая думите „съобразно графика на RINGS“
се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При плащания на клиенти на банки
чрез RINGS банката на получателя заверява
сметката на получателя незабавно след по
лучаване на средствата по нейната сметка за
сетълмент в БНБ.“
§ 13. В чл. 39, ал. 1 думите „сетълмент-смет
ките“ се заменят със „сметките за сетълмент“.
§ 14. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „нормалното
протичане“ се заличават;
б) в т. 1 навсякъде думите „сетълмент-смет
ките“ се заменят със „сметките за сетълмент“,
след думите „подадени от“ се добавя „системни“,
а думите „на платежни системи и системи за
сетълмент на ценни книжа“ се заличават;
в) точка 3 се изменя така:
„3. създава механизми за осигуряване на
достатъчна наличност по сметките за сетълмент
с оглед финализиране на плащанията, иници
ирани от системните оператори, включително
чрез създаване на гаранционни схеми със сред
ства от сметките за сетълмент на участниците
в RINGS.“
2. В ал. 2 думите „операторите на всички
други платежни системи и системи за сетъл
мент на ценни книжа, опериращи на терито
рията на страната“ се заменят със „системните
оператори“.
§ 15. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „подадени от“ се доба
вя „системни“, а думите „на платежни системи
и системи за сетълмент на ценни книжа“ се
заличават.
2. В ал. 2 думите „сетълмент-сметките на
банките и клоновете на банки – участници“
се заменят със „сметките за сетълмент на
участниците“.
3. В ал. 3 накрая се добавя „в България.“
4. В ал. 5 думите „и клоновете на банки“
се заличават.
5. В ал. 7 в основния текст думите „опе
раторите на платежни системи и системи за
сетълмент на ценни книжа“ се заменят със
„системните оператори“.
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6. В ал. 8 след думите „подадена от“ се доба
вя „системен“, а думите „на платежна система
и система за сетълмент на ценни книжа“ се
заличават.
§ 16. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 след думите „към RINGS от“ се
добавя „системен“, думите „на платежна сис
тема и система за сетълмент на ценни книжа“
се заличават, а думите „сетълмент-сметки“ се
заменят със „сметките за сетълмент“.
2. Създава се нова т. 7:
„7. „Системен оператор“ е субект или су
бекти, които носят юридическа отговорност
за функционирането на платежна система или
система за сетълмент на ценни книжа, която
извършва сетълмент в RINGS.“
3. Досегашните т. 7 и 8 стават съответно
т. 8 и 9.
Заключителна разпоредба
§ 17. Тази наредба се издава на основание
чл. 48, ал. 3 и § 10 от преходните и заключи
телните разпоредби на Закона за платежните
услуги и платежните системи и е приета с Ре
шение № 52 от 09.06.2011 г. на Управителния
съвет на Българската народна банка.
7434

Управител: Ив. Искров

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 12-ПВР
от 18 юни 2011 г.
за утвърждаване образците на изборните кни
жа за произвеждане на изборите за президент
и вицепрезидент на Република България на
23 октомври 2011 г.
На основание чл. 12, ал. 1 и 2 от Изборния
кодекс и Решение от 15 юни 2011 г. на 41-ото
Народно събрание Централната избирателна
комисия
РЕШИ:
Утвърждава образците на изборните книжа
за произвеждане на изборите за президент и
вицепрезидент на Република България на 23 ок
томври 2011 г. с номера от 1 до 82, приложени
към настоящото решение и представляващи
неразделна част от него.
Решението се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател: Кр. Медарова
Секретар: С. Солакова
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Приложение № 1
Избирателна секция №
Район ……………………......................
№ …...................................................................
Община …………………….….……........................., административен район ………….....…….......................………,
населено място ……………….……….............................…., кметство …………….......…….…., секция № ……....……
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за избиране на президент и вицепрезидент на републиката
на 23 октомври 2011 г.
(по чл. 55 във връзка с чл. 52, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс)

№

Име

ЕГН
(попълва СИК)

Документ за са
моличност
(попълва СИК)

Адрес

Подпис на
избирателя

Забележки

Кмет/Кметски наместник:
Секретар на община/район:
Избирателните списъци се съставят от общинските администрации по населените места, в
които се води регистър на населението (органите по чл. 40, ал. 1 от Изборния кодекс).
Избирателните списъци се съставят по постоянен адрес на избирателите и включват българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под
запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и:
1. имат постоянен адрес в района на избирателната секция;
2. имат постоянен адрес в района на друга избирателна секция и са поискали вписване по чл. 53,
ал. 1 от ИК в секцията, в чийто район е настоящият им адрес;
3. се ползват от разпоредбата на § 9а от преходните и заключителните разпоредби на Закона за българските лични документи и нямат заявен постоянен адрес. Тези избиратели се включват
в избирателния списък по отразения в зеления им паспорт адрес. (Само родените преди 31.12.1931 г.
нямат задължение да подменят документите си за самоличност и за тази категория граждани са валидни
зелените паспорти).

В избирателните списъци се вписват по азбучен ред имената на избирателя и постоянният
адрес. Когато избирателят е направил искане по чл. 53, ал. 1 от ИК, се вписва настоящият адрес.
Всеки избирател се вписва само в един избирателен списък.
В графата „Име“ се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на
избирателя.
Графите за вписване на единния граждански номер и номера на документа за самоличност
остават празни и се попълват от секционните избирателни комисии (СИК).
От избирателните списъци се заличават имената на гражданите, които:
1. до изборния ден са загубили правото си да избират или са починали;
2. са заминали извън Република България не по-малко от два месеца преди изборния ден и не са
се завърнали до предаването на списъците на секционните избирателни комисии. Заличаването става
по заявление на напусналите страната или служебно по данни, предоставени от Министерството
на вътрешните работи. Министерството на вътрешните работи предоставя на Главна дирекция
„Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството данни за автоматизираното заличаване на лицата от избирателните
списъци 55 дни и 15 дни преди изборния ден;
3. са вписани в списъците на лицата, заявили желание да гласуват извън страната;
4. са поискали вписване по чл. 53, ал. 1 от ИК по настоящ адрес на територията на друго
населено място;
5. са служебно заети по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на ИК и им е издадено удостоверение за
гласуване на друго място по чл. 49, ал. 2 от ИК;
6. на които е издадено удостоверение по § 5, т. 1 от ДР на ИК за гласуване в определено населено място, различно от това на секцията;
7. се намират в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други
социални заведения и са включени в избирателния списък по местонахождение на съответното заведение по чл. 42 от ИК;
8. са задържани в места за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане,
по отношение на които няма влязла в сила присъда и са включени в избирателния списък по чл. 45,
ал. 1 от ИК;
9. са включени в списъка за гласуване с подвижна избирателна урна;
10. са включени в избирателните списъци на плавателни съдове по чл. 43 от ИК.
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Заличаването от избирателните списъци става преди отпечатването им автоматизирано,
а след отпечатването им – с хоризонтална черта така, че заличеното име да се чете.
В избирателните списъци се вписват и:
1. лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение,
след представяне на съответния документ в общината, района или кметството;
2. българските граждани, живеещи извън Република България, които са били заличени от избирателните списъци и са се завърнали в страната преди изборния ден – по тяхно искане за вписване от
органите по чл. 40, ал. 1 от ИК до предаването на списъците на секционните избирателни комисии.
В избирателните списъци се дописват имената на гражданите, които имат право да гласуват
в съответната секция, но са пропуснати.
Преди предаване на избирателните списъци на СИК, след последното име списъците се подписват от кмета на общината, съответно кмета на кметството или кметския наместник, и
секретаря на общината. В градовете с районно деление списъците се подписват от кмета и от
секретаря на района.
Графите за вписване на единния граждански номер и на вида и номера на документа за самоличност в списъка се попълват от секционната избирателна комисия в изборния ден.
В допълнителната страница на избирателния списък секционната избирателна комисия вписва:
1. лицата, които са пропуснати в избирателния списък и не фигурират в списъка на лицата,
които не могат да бъдат дописвани в изборния ден;
2. българските граждани, живеещи извън Република България, които са били заличени от
избирателните списъци и са се завърнали в страната след предаване на избирателните списъци на
секционните избирателни комисии – по тяхно искане за вписване в изборния ден от секционните
избирателни комисии, след представяне на документ за самоличност и на декларация по образец,
че не са гласували и няма да гласуват на друго място;
3. лицата, заети в произвеждането на изборите като членове на секционна избирателна комисия или охрана на съответната секция (чл. 194 от ИК).
В допълнителната страница на избирателния списък не се вписват лицата, които фигурират
в списъка по чл. 187, ал. 1, т. 7 от ИК.
При вписването секционната избирателна комисия попълва графа „Име“, като се вписва последователно собственото, бащиното и фамилното име на избирателя по документа за самоличност,
и графите „ЕГН“, „Документ за самоличност“ и „Адрес“.
Когато СИК установи разлика между данните в документа за самоличност и данните в избирателния списък, данните от документа за самоличност се записват в графата „Забележки“ на
избирателния списък.
Когато избирателят е допуснат да гласува с придружител, името и единният граждански
номер на придружителя се вписват в графа „Забележки“ на избирателния списък срещу името на
избирателя. Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите, след което придружителят се подписва.
Когато избирателят е с увреждане, което не му позволява да се подпише, в полето за подпис
член на секционната избирателна комисия отбелязва „гласувал“ и се подписва. Това обстоятелство
се отбелязва в графата „Забележки“ и в протокола на секционната избирателна комисия.
Списъкът от имена на избиратели, вписани от секционната избирателна комисия в допълнителната страница на избирателния списък (след чертата), се подписва от председателя и от
секретаря на СИК.
Избирателният списък се отпечатва въз основа на Националния регистър на населението от
Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в МРРБ.
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ОБЯВЯВАНЕ)
за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
(по чл. 54, ал. 1 от Изборния кодекс)
Община …………………….….……................., административен район ……….................................………..………,
населено място ……………….…….............................……., кметство ……………......…….…., секция № ……....……
Име

Адрес

Кмет/Кметски наместник:
Секретар на община/район:
Избирателният списък се обявява от органите по чл. 40, ал. 1 от ИК не по-късно от 40 дни
преди изборния ден на видно място в района на съответната избирателна секция.
В графата „Име“ се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на
избирателя.
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Списъкът се отпечатва централизирано от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в МРРБ.
Списъкът се подписва от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или от
кметския наместник, и от секретаря на общината. В градовете с районно деление списъците се
подписват от кмета и от секретаря на района.
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(за публикуване на интернет страницата на общината)
за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
(по чл. 54, ал. 4 от Изборния кодекс)
Община …………………….….……......................................., административен район ………….............……..………,
населено място …………..................…….…………., кметство ………................…….…….…., секция № ……....……
адрес на избирателна секция ......................................................................................................................
Име на избирателя

Кмет/Кметски наместник:
Секретар на община/район:
Избирателният списък се публикува на интернет страницата на съответната община не покъсно от 40 дни преди изборния ден.
Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ и кметът на съответната община осигуряват възможност
всеки избирател да може да прави справка в избирателния списък по единен граждански номер.
В графата „Име“ се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на
избирателя.
Избирателна секция №
Район ……………………......................
№ …......................................................................
община …………………….….……............................................., административен район ...................................,
населено място ………………......................……......., кметство ………….................…….…., секция № ……....……
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за гласуване с подвижна избирателна урна за избиране на президент и вицепрезидент
на републиката на 23 октомври 2011 г.
(по чл. 205, ал. 1 във връзка с чл. 176 от Изборния кодекс)
№

Име

ЕГН
(попълва СИК)

Документ за
самоличност
(попълва СИК)

Адрес

Подпис на
избирателя

Забележки

Кмет/Кметски наместник:
Секретар на община/район:
Избирателният списък за гласуване с подвижна избирателна урна се съставя при наличие на не помалко от 10 избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното
си право в изборното помещение и с постоянен адрес (настоящ адрес, когато е подадено заявление
по чл. 53, ал. 1 от ИК) на територията на общината (района), които са заявили желанието си да
гласуват с подвижна избирателна урна не по-късно от 30 дни преди изборния ден.
Избирателният списък за гласуване с подвижна избирателна урна се съставя от органите по
чл. 40, ал. 1 от ИК.
В него по азбучен ред се вписват имената на избирателите, подали заявление по реда на чл. 176,
ал. 1 от ИК до органите по чл. 40, ал. 1 от ИК по постоянен адрес или настоящ адрес, когато е
направено искане по чл. 53, ал. 1 от ИК, и са приложили документ от ТЕЛК (НЕЛК).
Имената на избирателите, включени в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна
урна, се заличават от избирателния списък, където са били включени.
Членовете на подвижната СИК, които обслужват подвижната избирателна урна, но не по-малко
от четирима, получават този списък от председателя на ОИК.
В графа „Забележки“ на списъка членовете на комисията вписват часа на гласуване на избирателя.
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Приложение № 2
Избирателна секция №

Район ……………………......................
№ …..............................................................................
Община …………………….….……................................., административен район ………...................................………..
населено място ………..................……….…………., кметство ……………................…….…., секция № …..................….
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за избиране на президент и вицепрезидент на републиката
на 23 октомври 2011 г.
(по чл. 203, ал. 3, чл. 206, ал. 1 и чл. 207, ал. 2 от Изборния кодекс)
№

Име

ЕГН

Постоянен
адрес

Документ
за самоличност

Подпис
на
избирателя

Забележки

Председател:
Секретар:
Допълнителният избирателен списък се съставя от секционната избирателна комисия в
изборния ден.
В списъка секционната избирателна комисия вписва:
1. избирателите с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, които гласуват в
секция, различна от секцията им по постоянен адрес;
2. избирателите с удостоверение за гласуване на друго място по чл. 49, ал. 2 от ИК;
3. избирателите ученици или студенти – редовно обучение;
4. избирателите,������������������������������������������������������������������������
на които е издадено удостоверение по § 5, т. 1 от допълнителните разпоредби на ИК за гласуване в определено населено място, където са включени в избирателните
списъци за изборите за общински съветници и кметове.
Избирателите удостоверяват самоличността си с документ за самоличност пред секционната избирателна комисия и представят съответно:
· декларация по чл. 203, ал. 3 от ИК;
· декларация по чл. 207, ал. 1, т. 3 от ИК;
· удостоверение за гласуване на друго място (по чл. 49, ал. 2 от ИК);
· удостоверение за гласуване в определено населено място по § 5, т. 1 от ДР на ИК;
· надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място на избирателната
секция за съответната учебна година ученическа книжка или за съответния семестър
студентска книжка.
Декларациите и удостоверенията се прилагат към допълнителния избирателен списък и са
неразделна част от него.
Броят на избирателите, вписани в допълнителния избирателен списък, трябва да е равен на
броя на приложените декларации и удостоверения за гласуване на друго или в определено място. В
графата „Име“ се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на избирателя.
Когато избирателят е с увреждане, което не му позволява да се подпише, в полето за подпис
член на комисията отбелязва „гласувал“ и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата
„Забележки“ и в протокола на секционната избирателна комисия.
Когато избирателят е допуснат да гласува с придружител, името и единният граждански
номер (ЕГН) на придружителя се вписват в графа „Забележки“ на избирателния списък срещу името
на избирателя. Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на
придружителите, след което придружителят се подписва.
Списъкът се подписва от председателя и от секретаря на секционната избирателна комисия.
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Приложение № 3
Избирателна секция №
Район ……………………......................
№ …..............................................................................
Община …………………….….……................................., административен район …………..........................……..………,
населено място ……………….….....................………., кметство ………...............…….…….…., секция № …......…....……
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и
други социални заведения
(по чл. 42 и чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс)
№

Име

ЕГН
(попълва СИК)

Документ за само
личност
(попълва СИК)

Адрес

Подпис на
избирателя

Забележки

Ръководител на заведението/дома:
Избирателните списъци в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и
други социални заведения се съставят от ръководителя на заведението и дома.
Ръководителят на заведението или дома не по-късно от 48 часа преди началото на изборния
ден уведомява органите по чл. 40, ал. 1 от Изборния кодекс за вписаните в списъка лица, за да бъдат
заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес преди предаване на избирателните списъци на СИК.
Избирателните списъци включват българските граждани, които са навършили 18 години към
изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от
свобода и се намират в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други
социални заведения в деня на произвеждане на изборите и имат постоянен адрес на територията на
Република България.
В избирателните списъци се вписват по азбучен ред имената на избирателя и постоянният адрес. Всеки избирател се вписва само в един избирателен списък.
В графата „Име“ се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на избирателя.
Графите за вписване на единния граждански номер и вида и номера на документа за самоличност
остават празни и се попълват от секционните избирателни комисии в изборния ден.
При вписването секционната избирателна комисия попълва графа „Име“, като се вписва
последователно собственото, бащиното и фамилното име на избирателя по документа за самоличност,
и графите „ЕГН“, „Документ за самоличност“ и „Адрес“.
Когато СИК установи разлика между данните в документа за самоличност и данните в
избирателния списък, данните от документа за самоличност се записват в графата „Забележки“ на
избирателния списък.
Когато избирателят е допуснат да гласува с придружител, името и единният граждански номер
на придружителя се вписват в графа „Забележки“ на избирателния списък срещу името на избирателя.
Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите, след
което придружителят се подписва.
Когато избирателят е с увреждане, което не му позволява да се подпише, в полето за подпис
член на секционната избирателна комисия отбелязва „гласувал“ и се подписва. Това обстоятелство се
отбелязва в графата „Забележки“ и в протокола на секционната избирателна комисия.
Приложение № 4
Избирателна секция №
Район ……………………......................
№ …..............................................................................
Община …………………….….…….............................................., административен район ………….............……..………,
населено място …………......................…….…………., кметство …………….…..........….…., секция № ……...............……
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ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на
23 октомври 2011 г. за гласуване на плавателни съдове, плаващи под българско знаме
(по чл. 43 и чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс)
№

Име

ЕГН
(попълва СИК)

Документ за само
личност
(попълва СИК)

Адрес

Подпис на
избирателя

Забележки

Капитан на плавателния съд:
Избирателните списъци на плавателните съдове под българско знаме се съставят и подписват
от капитана на плавателния съд.
Капитанът на плавателния съд уведомява органите по чл. 40, ал. 1 от Изборния кодекс за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес преди
предаване на избирателните списъци на СИК.
Избирателните списъци включват българските граждани, които са навършили 18 години към
изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и се намират на плавателния съд под българско знаме в деня на произвеждане на изборите, както
и имат постоянен адрес на терторията на Република България.
В избирателните списъци се вписват по азбучен ред имената на избирателя и постоянният
адрес.
Всеки избирател се вписва само в един избирателен списък.
В графата „Име“ се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на избирателя.
Приложение № 5
Избирателна секция №
Район ……………………......................
№ ….............................................................................
Община …………………….….……..............................., административен район …………............................……..………,
населено място ……………….…........................………., кметство ……..................……….…….…., секция № ……....……
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на
на 23 октомври 2011 г. при гласуване извън страната
(по чл. 44 и чл. 55, във връзка с чл. 52, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс)
№

Име

ЕГН
(попълва СИК извън страната)

Лична карта/
Постоянен ад
паспорт/военна рес в Републи
карта
ка България
(попълва СИК извън страната)

Подпис на
избирателя

Забележки

Ръководител на дипломатическо/консулско представителство:
Избирателните списъци на лицата, заявили желание да гласуват извън страната, се съставят
и подписват от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република
България.
Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България
изпращат информация до Министерството на външните работи, съдържаща имената, единния граждански номер и постоянния адрес в Република България на заявилите желание да гласуват български
граждани. Министерството на външните работи изпраща обобщените данни от всички държави до
Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството не по-късно от 15 дни преди изборния ден, за да бъдат заявителите заличени от избирателните списъци за гласуване в Република България, уведомява органите по
чл. 40, ал. 1 от Изборния кодекс за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните
списъци по постоянния им адрес преди предаване на избирателните списъци на СИК извън страната.
Избирателните списъци включват българските граждани, които са навършили 18 години към
изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от сво-
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бода и са заявили желанието си да гласуват не по-късно от 25 дни преди изборния ден в писмена форма
чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено лично, чрез писмо или в електронна форма до
дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.
Избирател, който не е включен в списъка по ал. 1, се вписва в списъка от секционната избирателна
комисия извън страната след представяне на документ за самоличност (лична карта/паспорт/военна
карта) и на декларация по образец, че отговаря на условията по чл. 3, ал. 1 или 2 от ИК. В списъка се
вписват всички данни на избирателя от документа му за самоличност.
Списъкът от имена на избиратели, вписани от секционната избирателна комисия за гласуване
извън страната в допълнителната страница на избирателния списък (след чертата), се подписва от
председателя и от секретаря на СИК извън страната.
В избирателните списъци се вписват по азбучен ред имената на избирателя и постоянният
адрес.
Всеки избирател се вписва само в един избирателен списък.
В графата „Име“ се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на избирателя.
Графите за вписване на единния граждански номер и вида и номера на документа за самоличност остават празни и се попълват от секционните избирателни комисии (СИК) за гласуване извън
страната.
СПИСЪК
на лицата, заявили желание да гласуват в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 23 октомври 2011 г. в ........................................
(държава)
(по чл. 44, ал. 1 във връзка с ал. 6 от Изборния кодекс)

(ЗА ОБЯВЯВАНЕ)

№

Име

Избирателна секция №

Адрес на избирателната секция

Подпис: ............................................
(Ръководител на дипломатическото/консулското представителство)
В графата „Име“ се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на избирателя.
Списъците се съставят и подписват от ръководителите на дипломатическите и консулските
представителства на Република България. Те се публикуват от министъра на външните работи и
от ръководителите на дипломатическите/консулските представителства не по-късно от 18 дни
преди изборния ден съответно на интернет страницата на Министерството на външните работи и на дипломатическото/консулското представителство. Ръководителите на дипломатическите/
консулските представителства осигуряват възможност всеки избирател да може да прави справка
в списъка по ЕГН.
Настъпилите промени в списъците се публикуват незабавно.
Приложение № 6
Избирателна секция №
Район ……………………......................
№ …..............................................................................
Община …………………….….……......................................, административен район ……….....................………..………,
населено място ……………..........................….…………., кметство …….........……….…….…., секция № ……...........……
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на
23 октомври 2011 г. в места за изтърпяване на наказание лишаване
от свобода или задържане
(по чл. 45 и чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс)
№

Име

ЕГН
(попълва СИК)

Документ за само
личност
(попълва СИК)

Адрес

Подпис на
избирателя

Забележки

Ръководител на мястото за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане:
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Избирателните списъци за гласуване в местата за изтърпяване на наказанието лишаване от
свобода и за задържане се съставят от ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието
лишаване от свобода и за задържане.
Ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане
уведомяват органите по чл. 40, ал. 1 от ИК за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес (адреса на пребиваване) преди предаване на избирателните
списъци на секционните избирателни комисии.
Избирателните списъци включват българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода.
В избирателните списъци се вписват по азбучен ред имената на избирателя и постоянният адрес.
Всеки избирател се вписва само в един избирателен списък.
В графата „Име“ се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на избирателя.
Приложение № 7
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
……………………………………………………......……….
ОБЛАСТ …………………...........…………..…………….
ЗАЯВЛЕНИЕ
(по чл. 50, ал. 1, изречение 1 от Изборния кодекс)

от …………………………………………………..……....………….........................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН …........................…., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД, № ……………..,
изд. на ..................................... от …………………………., постоянен адрес ………………………………….……………............
Моля да бъде отстранена следната непълнота/грешка в избирателния списък за изборите за
президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.:
……………………………………………...……………………………………….............….................................................................…….…
…………………………………………………...…………………………............................................................................…………..….……
(непълнотата/грешката се описва)

Съгласен(а) съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на избо
рите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Дата ………………. 2011 г.						
Подпис:
Заявленията се приемат най-късно седем дни преди изборния ден. Кметът разглежда заявлението
в двудневен срок и се произнася с решение, което обявява незабавно на публично място. Всеки заинтересуван
избирател може да обжалва решението пред районния съд в двудневен срок. Съдът разглежда жалбата
в открито заседание в двудневен срок с призоваване на жалбоподателя и кмета и постановява решение,
което не подлежи на обжалване и се обявява незабавно.
Приложение № 8
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
…………………………......………………………………….
ОБЛАСТ ……………...……...........……………………….
ЗАЯВЛЕНИЕ
(по чл. 46, ал. 3 и 4 и чл. 56, ал. 2 от Изборния кодекс )

от …………………………………………………..……....…………………..............................................................................…,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД, № …………………..,
изд. на ........................................... от …………………………., постоянен адрес ……………………………..……………………....
Желая да бъда дописан(а) в избирателния списък на секцията по постоянен адрес, където имам
право да гласувам в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Съгласен(а) съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на избо
рите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Дата ………………. 2011 г.						
Подпис:
Дописването се извършва от органите по чл. 40, ал. 1 от Изборния кодекс до предаването на
списъците на секционните избирателни комисии по писмено искане на избирателя или в изборния
ден – от секционната избирателна комисия, по искане на избирателя, след представяне на документ
за самоличност.
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Приложение № 9
Вх. № …......................../ .................. 2011 г.
(попълва се от длъжностното лице в общината, района или кметството)

Име и подпис на длъжностното лице:
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
……………….…………………….…….…………………….
ОБЛАСТ …….………………………….…………………….
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
(по чл. 49, ал. 2 във връзка с § 1, т. 13 ДР от Изборния кодекс)

от …………………………………………………............................................................................…………………………………,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД, № …………………..,
изд. на ........................................... от …………………………., постоянен адрес …………………………………...………………....
Моля да ми бъде издадено удостоверение за гласуване на друго място в изборите за президент
и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Заявявам, че съм служебно зает(а) в произвеждането на изборите в качеството си на ………………
………………………………………………………………………………...................................................................................................
(кандидат за президент/вицепрезидент/член на ЦИК/ОИК/наблюдател)

Декларирам, че няма да гласувам в секцията си по постоянен адрес и ще гласувам само веднъж.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателната отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите
за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
………………. 2011 г.					

Подпис:

Удостоверенията за гласуване на друго място се издават от органите по чл. 40, ал. 1 от Изборния кодекс в един екземпляр не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Получилите удостоверения лица
се заличават от избирателния списък по постоянен адрес. Не се издават удостоверения за гласуване на
друго място на лица, пребиваващи извън страната.
Приложение № 10
ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
.……………….…………………….…….……………………
ОБЛАСТ …….………………………….……………………
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ДРУГО МЯСТО
в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
(по чл. 49, ал. 3 от Изборния кодекс)

№ ......................./............... 2011 г.
Г-н (г-жа) ………………………………………………………………...................................................................……………..,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД, № …………………..,
изд. на ........................................... от …………………………., постоянен адрес …………………………………………………....,
има право да гласува в избрана от него (нея) избирателна секция в изборите за президент и вицепре
зидент на републиката на 23 октомври 2011 г. Същият/същата е заличен/а от избирателния списък по
постоянен адрес.
Подпис:
(кмет/кметски наместник)
Печат
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Удостоверението за гласуване на друго място се прилага към допълнителния избирателен списък в
секцията, където гласува избирателят, и е неразделна част от него.
Удостоверенията имат единна номерация за цялата страна, включваща номера на изборния район (района), на чиято територия се издават, номера на съответната избирателна секция, в която
трябва да гласува лицето според постоянния си адрес, и поредния номер в регистъра за издаване на
удостоверения за гласуване на друго място на съответната общинска администрация.
Удостоверението за гласуване на друго място се получава лично срещу подпис или чрез пълномощник
с изрично нотариално заверено пълномощно.
Приложение № 11
ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
……………….…………………….…….…………………….
ОБЛАСТ …….………………………….……………………
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
ЗА ИЗДАДЕНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ДРУГО МЯСТО
(по чл. 49, ал. 7 от Изборния кодекс)
№

Номер на
удостоверението

Дата на изда
ване на удос
товерението

Име

ЕГН

Подпис на лицето или на
пълномощник с нотариал
но заверено пълномощно

Забе
лежка

№ ................................

Подпис:
Кмет/Кметски наместник:
Печат
В графа „№“ се отбелязва поредният номер на вписване на удостоверението в регистъра.
В графа „Номер на удостоверението“ се вписва: в квадратчетата – номер на секцията по постоянен адрес, а под тях – поредният № (номер) на удостоверението, издадено от общината/района/
кметството.
В графа „Име“ се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на избирателя.
Регистърът е в два идентични екземпляра – по един за общинската администрация и за ОИК, и
е изработен на индигирана двупластова хартия.
В графа „Забележка“ се отбелязва дали удостоверението е получено лично или чрез пълномощник.
Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията на Закона за
защита на личните данни.
Приложение № 12
Вх. № …………………………../………………. 2011 г.
(попълва се от длъжностното лице в общината/района/кметството)

Име и подпис на длъжностното лице:
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
…….………………………….…………………….…….
ОБЛАСТ …….………………………….………………
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за гласуване в определено населено място
(по § 5, т. 1 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс)

от …………………………………………………....……………………………........................................................................……,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД, № ……….…………..,
изд. на .................................... от …………………………., постоянен адрес …......………………………………………………......,
настоящ адрес ….……………………....…………...................................................................................……..……………..…….,
дата на адресната регистрация по настоящ адрес …….………..............................................……………………………..
Желая да гласувам в изборите за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент
на републиката на 23 октомври 2011 г. в населеното място, където съм включен в избирателния списък
за изборите за общински съветници и кметове.
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Декларирам, че няма да гласувам в секцията по постоянния ми адрес и ще гласувам само
веднъж в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Съгласен(а) съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на избо
рите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
………………. 2011 г.					

Подпис:

Заявлението се подава от избирател, който е включен в избирателните списъци за изборите за
президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове в различни населени
места и не може с искане за гласуване по настоящ адрес да гласува на всички видове избори в едно и
също населено място. Заявлението се подава до органа по чл. 40, ал. 1 от ИК по постоянен адрес не покъсно от 14 дни преди изборния ден. Органът по чл. 40, ал. 1 от ИК издава удостоверение за гласуване
в определено населено място в един екземпляр.
Органът по чл. 40, ал. 1 от ИК предава информация за издадените удостоверения на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното
развитие и благоустройството не по-късно от 12 дни преди изборния ден за автоматизирано заличаване
на избирателя от избирателния списък по постоянен адрес.
Приложение № 13
ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
.………………...........….………………....................................
ОБЛАСТ ……..........…………………..…………...................
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ОПРЕДЕЛЕНО НАСЕЛЕНО МЯСТО
в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
(по § 5, т. 1 от ДР във връзка с чл. 49 от Изборния кодекс)

№ на секцията по постоянен адрес
№ ......................./............... 2011 г.
Г-н (г-жа) ………………………...................................................…......................................................……………….,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД, № …………………..,
изд. на ........................................... от …………………………., постоянен адрес …………………………………………………......,
настоящ адрес .........................................................................................................................................................,
има право да гласува в …………………………………………………………..……………..............................................................
(населено място)

в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г., където е вписан в
избирателния списък за гласуване за общински съветници и кметове.
Същият/същата е заличен/а от избирателния списък.
Подпис:
Кмет/Кметски наместник:
Печат
Удостоверението за гласуване в определено населено място се издава от органа по чл. 40, ал. 1 от
ИК на избирател, който е включен в избирателните списъци за изборите за президент и вицепрезидент
на републиката и за общински съветници и кметове в различни населени места и не може с искане за
гласуване по настоящ адрес да гласува на всички видове избори в едно и също населено място, когато избирателят е заявил желание да гласува в населеното място, където е включен в избирателните списъци
за изборите за общински съветници и кметове не по-късно от 14 дни преди изборния ден. В удостоверението се посочва населеното място, за което се издава.
Удостоверенията за гласуване в определено населено място се получават лично срещу подпис или
чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.
Удостоверението за гласуване в определено населено място се прилага и става неразделна част
от допълнителния избирателен списък за изборите за президент и вицепрезидент на републиката в секцията, където избирателят е вписан в избирателния списък за общински съветници и кметове.
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Приложение № 14
ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
.………………….………………....................................
ОБЛАСТ ………………………..…………...................
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
ЗА ИЗДАДЕНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ОПРЕДЕЛЕНО НАСЕЛЕНО МЯСТО
(по § 5, т. 1 от ДР във връзка с чл. 49, ал. 7 от Изборния кодекс)

№

Номер на
удостоверението

Дата на
издаване на
удостове
рението

Име

ЕГН

Подпис на лицето или
на пълномощник с нота
риално заверено пълно
мощно

Забе
лежка

№ ................................

Подпис:

Кмет/Кметски наместник:
Печат
Регистърът е в два идентични екземпляра – по един за общинската администрация и за ОИК, и
е изработен на индигирана двупластова хартия. Всеки екземпляр се подпечатва.
Общинските администрации и кметствата представят на ОИК копието от регистъра за издадените удостоверения за гласуване в определено населено място не по-късно от 12 дни преди изборния ден.
В графа „№“ се отбелязва поредният номер на вписване на удостоверението в регистъра.
В графа „Номер на удостоверението“ се вписва:
а) в квадратчетата – номерът на секцията на избирателя по постоянен адрес;
б) под номера на секцията се вписва поредният номер на удостоверението, издадено от общината/района/кметството.
В графата „Име“ се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на избирателя.
В графата „Забележка“ се отбелязва дали удостоверението е получено лично или чрез пълномощник.
Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване на изискванията на Закона
за защита на личните данни.
Приложение № 15
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
...........……….………………....................................................
ОБЛАСТ …………………………..….…...................……......
ЗАЯВЛЕНИЕ
(по чл. 53, ал. 1 от Изборния кодекс)

от ……………………………………........................................................................……………....…………………………………,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД № …………………..,
изд. на ........................................... от …………………………………, настоящ адрес ……………………………………………………..,
постоянен адрес ………………………..................................................................…………………………....……..……………………
Желая да бъда вписан(а) в избирателния списък по настоящия си адрес за изборите за
президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Съгласен(а) съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на избо
рите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
………………. 2011 г.					
Подпис:
Исканията се правят не по-късно от 14 дни преди изборния ден пред органите по чл. 40, ал. 1 от
ИК по настоящия адрес на избирателя. Органът по чл. 40, ал. 1 от ИК по настоящ адрес незабавно
уведомява общинската администрация по постоянния адрес на избирателя и предава информация
за подадените искания на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“
на Министерството на регионалното развитие и благоустройството не по-късно от 12 дни преди
изборния ден за автоматизирано включване на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес и
заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес.
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След вписването на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава
удостоверение за гласуване на друго място.
Когато след издаване на удостоверение за гласуване на друго място общинската администрация
по постоянния адрес на избирателя получи съобщение за вписването му в избирателния списък по
настоящ адрес, тя незабавно уведомява общинската администрация по настоящия адрес за издаденото
удостоверение за гласуване на друго място. В този случай избирателят се заличава от избирателния
списък по настоящ адрес от общинската администрация по настоящ адрес, като в графа „Забележки“
се отбелязва основанието за заличаването – „издадено удостоверение за гласуване на друго място“.
Приложение № 16
ДО
ПОСОЛСТВОТО/КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
В .........................................................................................
ЗАЯВЛЕНИЕ
(по чл. 44, ал. 2 от Изборния кодекс)

от ………………………………………………....……….….................................................................., ЕГН..........................,
(собствено, бащино и фамилно име по паспорт/лична карта или военна карта)

....................................................................................................................................................................................
(адрес на пребиваване в съответната държава)

.....................................................................................................................................................................................
(постоянен адрес в Република България)

Желая да гласувам в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
в ...............................................................................................................................................................................
(населеното място в съответната държава)

Съгласен(а) съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите
за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
………………. 2011 г.
Подпис:
В едно заявление може да е вписано само едно лице. Заявлението се подписва саморъчно и се подава
лично, чрез писмо или в електронна форма до дипломатическото или консулското представителство
на Република България в съответната държава не по-късно от 25 дни преди изборния ден.
Избирателните секции извън страната се образуват:
1. в населените места, където има дипломатическо или консулско представителство – при наличие на
не по-малко от 20 избиратели, заявили желание да гласуват не по-късно от 25 дни преди изборния ден;
2. в населените места, където няма дипломатическо или консулско представителство – при наличие
на съгласие от приемащата държава и на не по-малко от 100 избиратели, заявили желание да гласуват не
по-късно от 25 дни преди изборния ден.

Приложение № 17

ДО
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
………………………….……………...........................…
(населено място, държава)

ДЕКЛАРАЦИЯ
(по чл. 44, ал. 3 от Изборния кодекс)

Подписаният(ата) ..................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН .....................................................,
постоянен адрес в Република България ............................................................................................................,
адрес на пребиваване в съответната държава ……………….................................................………………………………,
лична карта/паспорт/военна карта № ................................., издаден/а на ......................... от .....................
ДЕКЛАРИРAМ,
че отговарям на условията по чл. 3, ал. 1 от Изборния кодекс и желая да гласувам в изборите за
президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
................................ 2011 г.					
Подпис:
Право да избират президент и вицепрезидент на републиката имат българските граждани, които са
навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват
наказание лишаване от свобода.
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Приложение № 18
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА
.....................……………………………………………………
ОБЛАСТ ……….....………...........…………………..……...
ЗАЯВЛЕНИЕ
(по чл. 56, ал. 1, изр. 2 от Изборния кодекс)

от …………………………………………………....………..............................................................................…………………………,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД № …………………..,
изд. на ........................................... от …………………………. постоянен адрес ………………………………………………….......
Желая да бъда заличен/а от избирателния списък за изборите за президент и вицепрезидент на
републиката на 23 октомври 2011 г.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите
за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
………………. 2011 г.					

Подпис:

Заявлението се подава от български граждани, които са заминали извън Република България не
по-малко от два месеца преди изборния ден и не са се завърнали до предаването на избирателните
списъци на секционните избирателни комисии.
Приложение № 19
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
……………................……………………………………………..
ОБЛАСТ ……….........……….....………………………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
за гласуване с подвижна избирателна урна
(по чл. 176, ал. 1 от Изборния кодекс)

от …………………………………......………………....………………….............................................................……...........…………,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД, № …………………..,
изд. на ........................................... от …………………………. постоянен адрес …………………………………………………......
настоящ адрес .......................................................................................…………..........................……..……………..…….
Желая да упражня правото си на глас в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на
23 октомври 2011 г. с подвижна избирателна урна.
Прилагам копие от документ № ……………..…, на ТЕЛК/НЕЛК ………………………………………………………………
…………...………………………
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
………………. 2011 г.					

Подпис:

Заявлението се подава не по-късно от 30 дни преди изборния ден от избиратели с трайни увреждания,
които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да
гласуват с подвижна избирателна урна. То трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено
чрез писмо, факс или електронна форма до органите по чл. 40, ал. 1 от ИК по постоянния адрес или
настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 53, ал. 1 от ИК. В заявлението се посочват имената
на избирателя, ЕГН, постоянният адрес или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 53,
ал. 1 от ИК, и се прилага копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК.
На територията на всяка община (район – в градовете с районно деление) се назначава най-малко
една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, заявили
желание да гласуват с подвижна избирателна урна.
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Приложение № 20
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№...................../.......................2011 г.
(във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 5 и § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс)

Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № …....................... от ……….....................
...................... 2011 г. г-н (г-жа)…………………………………………………..........................................................................…,
							
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН …………….……….., е назначен(а) за ……..…………..…………………….....................................................…….……......
(председател/ зам.-председател/секретар или член)

на общинската избирателна комисия в община …….....................…………., област …….................………….…......
за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за изборите за общински съветници и
кметове на 23 октомври 2011 г.
Председател:
Секретар:
Приложение № 21
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№......../...............2011 г.
(във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 5 и чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс)

Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № ….. от .............. 2011 г.
г-н (г-жа) ……………………………………………………………………...........................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ….……............…....., е назначен(а) за ………….........................................................…..…………………………..……...
(председател/зам.-председател/секретар или член)

на секционната избирателна комисия в секция № ……..........................................…………….....…………...………,
населено място ……………..................………....……, държава ………........................................………............................,
за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Председател:
Секретар:
Приложение № 22
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№...................../.......................2011 г.
(във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 5, изр. 2 и чл. 34, ал. 11 от Изборния кодекс)

Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № ................. от ……….................
2011 г. г-н (г-жа) ……………......................................................................................……………………………..………………..,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ……….………....., е назначен(а) за ……………..……..……...................................................…………………….…….......
(председател/зам.-председател/секретар или член)

на секционна избирателна комисия в секция № ...…… в община ……......……, област ……………….…. за
изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в изборите за общински съветници и кметове
на 23 октомври 2011 г.
			
							

Председател:
Секретар:
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Приложение № 23
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ……..........………………………………...
ОБЛАСТ ………...........……………………………….
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№......../...............2011 г.

(във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 3 и § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс)

Общинската избирателна комисия удостоверява, че с Решение № …..... от ........... 2011 г.
г-н (г-жа) ………………………………………….......................................……....................................................................…….,
					
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН……………...., е назначен/а за …………………………..……………............................................................……………..……
(председател/зам.-председател/секретар или член)

на секционната избирателна комисия в секция № …………............................................……….....…………...………,
населено място ……………………....……, кметство ………………...……...….….………, район ………………………..…..........,
община ………....……..………….......................................................................................................................................,
за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за изборите за общински съветници и
кметове на 23 октомври 2011 г.
Председател:
Секретар:
Приложение № 24
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за наблюдател
№........./................2011 г.
(по чл. 26, ал. 1, т. 26 във връзка с § 1, т. 18, б. „а“ от ДР на Изборния кодекс)

Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № ................../.................. 2011 г.
…………….……................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име)

от ..................................................................................,
(държава)

е регистриран(а) за наблюдател на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на
23 октомври 2011 г. в качеството на
……...............................................................................................................................................................................
(представител на Европейския парламент/чуждестранен парламент/Организацията за сигурност
и сътрудничество в Европа/чуждестранна партия или движение/както и лица, посочени от партия или
коалиция от партии, участващи в изборите, и поканени чрез МВнР)

................................. 2011 г.
Председател:
Секретар:
Приложение № 25
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за наблюдател
№........./................2011 г.
(по чл. 26, ал. 1, т. 26 във връзка с § 1, т. 18, б. „б“ от ДР на Изборния кодекс)

Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № ....................../.............. 2011 г.
г-н (г-жа) ..................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
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ЕГН....................................................., е регистриран(а) за наблюдател на изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. като упълномощен член на:
.........................................................................................................................................…........................................
..................................................................................................….............................................................................…
(българска неправителствена организация)

................................. 2011 г.
Председател:
Секретар:
Приложение № 26
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ……………….……………..
ОБЛАСТ …………………………….
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за застъпник

(по чл. 29, ал. 1, т. 10 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс)

№........./................2011 г.
Общинската избирателна комисия удостоверява, че с Решение № .............../............. 2011 г.
г-н/г-жа ....................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН .........................................., е регистриран(а) за застъпник на кандидатите
за президент ...........................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

и вицепрезидент .....................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
............................... 2011 г.
Председател:
Секретар:
Приложение № 27
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на партия
(по чл. 82, ал. 1 от Изборния кодекс)
...................................................................................................................................................................................,
(пълно или съкратено наименование на партията според съдебната є регистрация)
представлявана от ..............................................................................., ЕГН........................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

Заявявам(е) за регистрация .............................................................................................................................

(пълно или съкратено наименование на партията според съдебната є регистрация)

за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Заявявам/е за отпечатване върху бюлетината следното наименование на партията: …………………………
……………………………………………………………………………................................................................................................…..
Регистрацията на партията е подкрепена от ….....…….. (…………………….……………)
(с цифри)

(с думи)

избиратели съгласно приложения списък.
Представям следните документи (чл. 82, ал. 1 и 3 от ИК):
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
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Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Подпис/и:
…………………………………….........................……………...
(представляващ/и партията/упълномощено/и
лице/а)
Печат на партията
Заявлението за регистрация се представя в ЦИК по решение на централното ръководство на
партията (компетентно съгласно устава) не по-късно от 60 дни преди изборния ден.
Заявлението се подписва от лицето, представляващо партията според актуалната є съдебна
регистрация.
Когато партията се представлява от няколко лица, заявлението се подписва от всички
представляващи.
Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от представляващия/ите
партията.
Към заявлението за регистрация партията представя:
1. заверен препис от решението на Софийския градски съд за вписване на партията в регистъра на
политическите партии;
2. удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от датата на насрочване на
изборите;
3. заверено от партията копие от броя на „Държавен вестник“, в който е обнародвано решението за
регистрацията на партията, или други документи според изискванията на действащото към момента
на регистрацията є законодателство;
4. заверен от партията препис от решението на централното є ръководство, компетентно
съгласно устава є, за регистрация на партията за участие в изборите за президент и вицепрезидент
на републиката;
5. образец от подписа на представляващия/ите партията;
6. образец от печата на партията;
7. банков документ за внесен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК;
8. списък, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 7000
избиратели, подкрепящи регистрацията;
9. удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии за
внесени финансови отчети на партията за всяка от последните три години, а за новорегистрираните
партии – от датата на съдебната им регистрация;
10. заверен от Софийския градски съд препис от устава;
11. удостоверение от съда за подадени заявления за спазване на изискванията на чл. 19а от Закона
за политическите партии;
12. удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;
13. пълномощно от представляващото/ите партията лице/а в случаите, когато документите се
подават от упълномощено/и лице/а.
Приложение № 28
СПИСЪК
на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия за участие в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката
(по чл. 82, ал. 3, т. 7 от Изборния кодекс)

Подписаните, подкрепяме регистрацията на партия ............................................................................
.....................................................................................................................................................................................
(пълно или съкратено наименование на партията по съдебна регистрация)

за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
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Подписаните, даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
(Горният текст се изписва в началото на всеки лист преди полагане на подписите. Листовете се номерират
последователно.)

№

Име

ЕГН

Подпис

В графата „Име“ се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на избирателя.
Списъкът трябва да съдържа имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко
от 7000 избиратели, подкрепящи регистрацията.
Приложение № 29
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на коалиция от партии
(по чл. 84 от Изборния кодекс)

....................................................................................................................................................................................,
(пълно или съкратено наименование на коалицията от партии според решението за образуването є)

представлявана от
.................................................................................................................................., ЕГН.......................................
(собствено, бащино и фамилно име)

.................................................................................................................................., ЕГН.......................................
(собствено, бащино и фамилно име)

Заявявам(е) за регистрация ........................................................................................................................

(пълно или съкратено наименование на коалицията от партии според решението за образуването є)

за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Пълното/съкратеното наименование на коалицията за отпечатване върху бюлетината е ..............
.....................................................................................................................................................................................
Прилагам/е следните документи (чл. 84, ал. 2 и 4 от ИК): ................................................................
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Съгласен/ни съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Подпис ………………
(представляващ/и коалицията/упълномощено/и лице/а)
Печат на коалицията (ако има такъв)
Заявлението за регистрация се представя в ЦИК не по-късно от 50 дни преди изборния ден.
Към заявлението за регистрация коалицията от партии представя:
1. удостоверение за регистрация по чл. 26, ал. 1, т. 10 от ИК за всяка от участващите в нея партии;
2. решение за образуване на коалицията от партии, подписано от лицата, представляващи партиите;
3. образец от подписите на лицето/ата, представляващо/и коалицията от партии;
4. образец от печата на коалицията от партии, ако има такъв;
5. удостоверение за новооткрита банкова сметка на името на една от включените в състава є
партии, която ще обслужва само предизборната кампания;
6. пълномощно от лицето/ата, представляващо/и коалицията от партии, в случаите, когато
документите се подават от упълномощено/и лице/а.
Заявлението се подписва от лицето/ата, представляващо/и коалицията от партии според решението
за образуването є. Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от
представляващия/ите коалицията.
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Приложение № 30
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
от инициативен комитет

(по чл. 97, ал. 5, т. 1 от Изборния кодекс)

1. .............................................................................................., ЕГН.................................................................,
постоянен адрес ......................................................................................................................................................
2. .............................................................................................., ЕГН..................................................................,
постоянен адрес .......................................................................................................................................................
3. .............................................................................................., ЕГН..................................................................,
постоянен адрес .......................................................................................................................................................
...................................................................................................................………………................................………….......
.....................................................................................................................................................................................
21. ............................................................................................ ЕГН...................................................................,
постоянен адрес .......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Заявяваме за регистрация инициативен комитет за издигане на кандидати в изборите за президент
и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г., както следва:
1. За президент:
.................................................................................................................., ЕГН .....................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

постоянен адрес ......................................................................................................................................................
2. За вицепрезидент:
................................................................................................................., ЕГН .......................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

постоянен адрес ......................................................................................................................................................
Представяме следните документи (чл. 97, ал. 8 от ИК):
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, лице за контакти: ..................................
.....................................................................................................................................................................................
Съгласни сме личните ни данни да бъдат обработвани от ЦИК във връзка с регистрацията на
инициативния комитет за участие в изборите.
Подписи:
1. ............................................................
2. ............................................................
3. ............................................................
.................................................................
21. ...........................................................
За издигане на независим кандидат за президент и вицепрезидент се създава инициативен комитет
от не по-малко от 21 души избиратели с постоянен адрес на територията на Република България.
Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет.
Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го представлява.
Лицето, представляващо инициативния комитет, подава в ЦИК не по-късно от 60 дни преди
изборния ден заявление за регистрация, подписано от всички членове на инициативния комитет.
Към заявлението се прилагат:
1. решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го
представлява;
2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
3. декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на
условията по чл. 3 от ИК;
4. декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва
и предоставя личните данни на включените в подписката за подкрепа на независимия кандидат лица
за други цели, освен предвидените в ИК;
5. удостоверение за новооткрита банкова сметка на лицето, представляващо инициативния
комитет, която ще обслужва само предизборната кампания.
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Приложение № 31
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕГИСТЪР
на партиите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври
2011 г.
(по чл. 26, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс)
1.

№ по ред, дата, час на постъпване

2.

Партия

3.

Адрес, телефон, електронен адрес
и лице за контакти

4.

Приложени документи

5.

Забележки

6.

Предал документите

7.

Приел документите

8.

Регистрация – решение на ЦИК № ….
Удостоверение № ........ от ...........2011 г.

9.

Получено от партия, дата

№

Дата

Час

При установяване на непълноти ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни,
но не по-късно от крайния срок за регистрация. Дадените указания за отстраняване на констатирани
непълноти се отразяват в графата „Забележки“.
Приложение № 32
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕГИСТЪР
на коалициите от партии за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на
23 октомври 2011 г.
(по чл. 26, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 85, ал. 4 от Изборния кодекс)
1.

№ по ред, дата, час на постъпване

2.

Коалиция

3.

Адрес, телефон, електронен адрес
и лице за контакти

4.

Партии, участващи в състава на коалицията

5.

Приложени документи

6.

Забележки

7.

Предал документите

8.

Приел документите

9.

Регистрация – решение на ЦИК № ..............
Удостоверение № ........ от ...........2011 г.

№

Дата

Час
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10.

Получено от коалиция, дата

11.

Заявление за промени в състава на коалицията – дата,
час на постъпване

12.

Приложени документи

13.

Забележки

14.

Предал документите

15.

Приел документите

16.

Промени в състава на коалицията – решение на ЦИК
№ .........
Удостоверение № ........ от ...........2011 г.

17.

Получено от коалиция, дата

С Т Р. 9 5

№

Дата

Час

При установяване на непълноти ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни,
но не по-късно от крайния срок за регистрация. Дадените указания за отстраняване на констатирани
непълноти се отразяват в графата „Забележки“.
Приложение № 33
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕГИСТЪР
на инициативните комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на
23 октомври 2011 г.
(по чл. 26, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс)

1.

№ по ред, дата, час на постъпване

2.

Инициативен комитет

3.

Адрес, телефон, електронен адрес
и лице за контакти

4.

Приложени документи

5.

Забележки

6.

Предал документите

7.

Приел документите

8.

Регистрация – решение на ЦИК № …..
Удостоверение № ........ от ...........2011 г.

9.

Получено от инициативен комитет, дата

№

Дата

Час

При установяване на непълноти ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни,
но не по-късно от крайния срок за регистрация. Дадените указания за отстраняване на констатирани
непълноти се отразяват в графата „Забележки“.
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Приложение № 34
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за регистрация на партия
(по чл. 26, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 82, ал. 1 от Изборния кодекс)

№.............../..................2011 г.
Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № ......…...... от ……….. 2011 г.
партия ……………..……………….......…..........................................................................................………………………………...
(наименование на партията според регистрацията є в ЦИК)

е регистрирана за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври
2011 г.
				
								

Председател:
Секретар:
Приложение № 35

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за регистрация на коалиция от партии
(по чл. 26, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 84, ал. 1 от Изборния кодекс)

№..................../..................2011 г.
Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № …........ от …...……… 2011 г.
коалиция ………………………........…………....................................................................................………………................…,
(наименование на коалицията от партии)

в която участват следните партии, регистрирани в ЦИК по реда на чл. 82 от Изборния кодекс:
1. …………………………….………………….......................................................................…………………….......…………...…….
2. …………………………….………………….......................................................................…………………….......…………...…….
……………………….……………………….........................................................................…………………………….......…………….
(наименование на партиите, според регистрацията в ЦИК)

е регистрирана за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври
2011 г.
				
Председател:
Секретар:
Приложение № 36
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за регистрация на инициативен комитет
(по чл. 26, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс)

№............/................2011 г.
Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № .............../............... 2011 г. е
регистриран инициативен комитет в състав:
1. …………………………………………….…………..........…......……………, ЕГН ..................................................……………….......,
(собствено, бащино и фамилно име)

2. ……………………………………………......…………….…..........…………, ЕГН ..................................................……………….......,
(собствено, бащино и фамилно име)

……………………………………………................................................................……………………….………………………………………….
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21. ………………………………..........…………….....……………..……………, ЕГН .................................................………………......,
(собствено, бащино и фамилно име)

…………………………………………………….……………………………………………………...............................................................……..
…………………………………………………………….………………………………...............................................................…………………..
за издигане на ..........................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата)

за кандидат за президент на Република България
и на ..........................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата)

за кандидат за вицепрезидент на Република България
в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
						
									

Председател:
Секретар:
Приложение № 37

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ
(по чл. 97, ал. 8, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 1 от Изборния кодекс)

Подписаният(ата) ..................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ............................., № на л. к. или зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД
№ ............................, изд. на ........................ от ......................, постоянен адрес ............................................
...................................................................................................................................................................................,
член на инициативен комитет за издигане на ..................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

за кандидат за президент на Република България и на ...................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

за кандидат за вицепрезидент на Република България в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката на 23 октомври 2011 г.,
ДЕКЛАРИРАМ:
1. навършил съм 18 години;
2. не съм поставен под запрещение и не изтърпявам наказание лишаване от свобода.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите
за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
............................... 2011 г.					

Подпис:

Декларацията се подписва от всеки член на инициативен комитет. Декларациите на членовете
на инициативния комитет се представят със заявлението за регистрация в ЦИК.
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Приложение № 38
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ
(по чл. 97, ал. 8, т. 4 от Изборния кодекс)

Подписаният/ата ..............................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ............................., лична карта или зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД
№ ............................, изд. на........................ от ......................, постоянен адрес ................................................
член на инициативен комитет за издигане на ………..................................................………………………………………
(собствено, бащино и фамилно име)

за кандидат за президент на Република България и на ...................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
за кандидат за вицепрезидент на Република България в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката на 23 октомври 2011 г.,
Декларирам, че няма да обработвам и да предоставям личните данни на включените в подписката
за подкрепа на независимите кандидати лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите
за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
............................... 2011 г.					
Подпис:
Всеки член на инициативния комитет подписва отделна декларация. Декларациите на членовете на
инициативния комитет се представят със заявлението за регистрация в ЦИК.
Приложение № 39
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
от партия/коалиция от партии за промени в състава на коалиция от партии
(по чл. 85, ал. 1 и 4 от Изборния кодекс)
....................................................................................................................................................................................,
(пълно или съкратено наименование на партията/коалицията от партии според регистрацията є в ЦИК)

представлявана от ......................................................................................, ЕГН.................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

Заявявам/е за вписване в регистъра на коалициите от партии, регистрирани за участие в изборите
за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г., следните промени в състава на
коалиция ...................................................................................................................................................................,
(пълно или съкратено наименование на коалицията от партии според регистрацията є в ЦИК)

настъпили след регистрацията є в Централната избирателна комисия.
…………………………………………………………………...........................................................……………………………………….............
………………………………………………………………….............................................................…….………………………………………….
Представям/е следните документи: …..........................................……………………………………………………………….
………………………………………………….....…........................................................………………….………………………………………….
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакти:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Съгласен/а съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Подпис/и: …………………………..…………….……….
(представляващ/и партията/коалицията/упълномощено/и лице/а)

Печат на партията или коалицията (ако има такъв)
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Промени в състава на коалиция от партии, настъпили след регистрацията є в ЦИК, се извършват
след подаване на заявление не по-късно от 50 дни преди изборния ден. Със заявлението се представя и
решение за промени, което трябва да отговаря на условията за образуване на коалицията от партии.
В случай че в коалицията от партии се включват нови партии, те представят не по-късно от 50
дни преди изборния ден документите по чл. 84, ал. 4, т. 1 от ИК.
В случай че една или повече партии напуснат коалицията от партии, нейната регистрация се запазва,
ако в състава є са останали най-малко две партии. Промените, настъпили в състава на коалиция от партии,
се отбелязват в регистъра на ЦИК след подаване на заявление от лицето, представляващо партията, или
от представляващите коалицията от партии лица, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден. В същия
срок ЦИК заличава от наименованието на коалицията партиите, напуснали състава є.
Приложение № 40
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за промени в състава на коалиция от партии

(по чл. 26, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 85 от Изборния кодекс)

№..................../..................2011 г.
Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № … от ...…… 2011 г. са вписани
промени в състава на коалиция ………..........….....................................................................……………………….......,
(наименование на коалицията от партии)

регистрирана за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври
2011 г. с решение №……. от …...…… 2011 г., както следва:
…………………………………………………………………………………………..........................................................................…………..
…………………………………………………………………………………………..........................................................................…………..
Председател:
Секретар:

Приложение № 41

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката
(по чл. 112, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс)

от централното ръководство на партия/коалиция .......................................................................................,

(точно наименование на партията или коалицията според регистрацията в ЦИК)

представлявана от .................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

Предлагам(е) Централната избирателна комисия да регистрира за участие в изборите
за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. издигнатите от
............................................................ кандидати:
(партия/коалиция от партии)

1. за президент на Република България:
................................................................................................................................., ЕГН........................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

постоянен адрес ......................................................................................................................................................
2. за вицепрезидент на Република България:
................................................................................................................................., ЕГН .......................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

постоянен адрес ......................................................................................................................................................
Прилагам/е следните документи (по чл. 112, ал. 2 от ИК):
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Представляващ/и партията/коалицията:
(подпис)
Печат (ако има такъв)
......................... 2011 г.
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Към предложението партията (коалицията) прилага:
1. решението на партията или коалицията от партии, взето от компетентния съгласно устава на
партията или решението за образуване на коалицията от партии орган, за издигането и подреждането
на кандидатите в кандидатската листа;
2. декларация от всеки един от кандидатите, че е живял през последните 5 години в страната и
че отговаря на условията по чл. 95, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4, ал. 2 от
Изборния кодекс;
3. декларация по образец от кандидатите, че отговарят на условията по чл. 112, ал. 1 от ИК (че са
предложени за регистриране само от една партия или коалиция от партии);
4. заявление от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани;
5. пълномощно от лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията от партии
пред ЦИК в случаите, когато документите се подават от упълномощени лица.
Приложение № 42
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инициативен комитет за регистрация на кандидати
за президент и вицепрезидент на републиката
(по чл. 112, ал. 2, т. 2 от Изборния кодекс)

Подписаният/ата ..............................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
представляващ/а инициативния комитет, регистриран с решение на ЦИК № ………… от …………………..…:
предлагам Централната избирателна комисия да регистрира за участие в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. следните кандидати:
1. за президент на Република България:
....................................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ...........................................,
постоянен адрес .......................................................................................................................................................
2. за вицепрезидент на Република България:
....................................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ...........................................,
постоянен адрес .......................................................................................................................................................
Издигането на кандидатите е подкрепено от .............................
(...............................)
(с цифри)

(с думи)

избиратели съгласно приложения списък.
Прилагам следните документи (по чл. 112, ал. 2 от ИК):
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
........................ 2011 г.

Подпис на представляващото
инициативния комитет лице:

...............................
Към предложението от името на инициативния комитет се прилагат:
1. банков документ за внесен депозит по чл. 79, ал. 1 от Изборния кодекс;
2. списък с имената, ЕГН и подписите на най-малко 7000 избиратели, подкрепящи издигането на
кандидатите, положени пред член на инициативния комитет;
3. декларация от всеки един от кандидатите, че е живял през последните 5 години в страната и
че отговаря на условията по чл. 95, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4, ал. 2 от
Изборния кодекс;
4. декларация по образец от кандидатите, че отговарят на условията по чл. 112, ал. 1 от ИК (че са
предложени за регистриране само от инициативния комитет);
5. заявление от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от инициативния комитет.

БРОЙ 48

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 1

Приложение № 43
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ

(по чл. 112, ал. 2, т. 3 и § 1, т. 1 от ДР от Изборния кодекс)

Подписаният(ата) ............................................................................................................................................,
роден(а) в гр. (с.) .................................................................................., ЕГН .....................................................,
постоянен адрес ......................................................................................................................................................,
лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД № ................................., издаден/а
на ......................... от .............................., кандидат за президент/вицепрезидент на Република България,
ДЕКЛАРИРAМ,
че през последните пет години съм живял(а) в страната и отговарям на условията по чл. 95, ал. 1 от
Конституцията на Република България и чл. 4, ал. 2 от Изборния кодекс.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
.................................... 2011 г.
Подпис:
Приложение № 44
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ

(по чл. 112, ал. 2, т. 4 от Изборния кодекс)

Подписаният(ата) ..............................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

роден(а) в гр. (с.) .................................................................................., ЕГН .....................................................,
постоянен адрес ......................................................................................................................................................,
лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД № ................................., издаден/а
на ......................... от .............................., кандидат за президент/вицепрезидент на Република България,
ДЕКЛАРИРAМ,
че кандидатурата ми е предложена само от една партия/коалиция от партии/инициативен комитет.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
.................................... 2011 г.

Подпис:
Приложение № 45
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ

(по чл. 112, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс)

Подписаният/ата ....................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ..................................., постоянен адрес .......................................................................................................,
Заявявам, че съм съгласен/а да бъда регистриран/а като кандидат за президент/вицепрезидент на
Република България от името на ..........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
(партия/коалиция от партии или инициативен комитет, регистриран с решение на ЦИК № …………
от ……………………. 2011 г.)

за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите
за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
.................................. 2011 г.
Подпис:
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Приложение № 46
СПИСЪК
на избирателите, подкрепящи издигането на кандидати за
президент и вицепрезидент на републиката
(по чл. 112, ал. 2, т. 2 от Изборния кодекс)

Подписаните, подкрепяме издигането от инициативен комитет, регистриран с решение на ЦИК
№ …………… от …………………….. 2011 г., на кандидатите:
1. за президент на Република България – …........................................................................………………………......…
(собствено, бащино и фамилно име)

2. за вицепрезидент на Република България – ….....................................................................………………….....…..
(собствено, бащино и фамилно име)

за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Подписаните, даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с регистрацията
на кандидатите за президент и вицепрезидент на Република България за участие в изборите за президент
и вицепрезидент на републиката.
(Горните текстове се изписват в началото на всеки лист преди полагане на подписите. Листовете се
номерират последователно.)
№

Име

ЕГН

Подпис

Подпис на члена на инициати
вен комитет, пред когото е по
ложен подписът на избирателя

В графата „Име“ се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на избирателя.
Списъкът трябва да съдържа имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко
от 7000 избиратели, подкрепящи издигането на кандидатите, положени пред член на инициативния
комитет.
Всеки избирател може да участва само в една подписка.
Приложение № 47
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕГИСТЪР
на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката за изборите на 23 октомври 2011 г.
(по чл. 26, ал. 1, т. 9 и чл. 112, ал. 4 от Изборния кодекс)
Пореден
№, дата
и час на
постъп
ване

Партия,
коалиция
от партии
или ини
циативен
комитет

1

2

Собствено,
бащино и фа
милно име на
кандидатите за
президент и ви
цепрезидент

ЕГН

3

4

Постоя Забележ № на ре Пореден № на
нен адрес
ки
шението
вписване на
за регист кандидатската
рация
листа в бюле
тината за гла
суване
5

6

7

8

....................
...................
....................
...................

Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване
в регистъра на Централната избирателна комисия. Имената се изписват, както са изписани в
декларациите по чл. 112, ал. 2, т. 3 и 4 от ИК. Когато от ЦИК са дадени указания за отстраняване на
констатирани пропуски в документацията, това се отразява в графата „Забележки“.
Поредността на вписване на съответната листа в бюлетината за гласуване се определя
чрез общ жребий от Централната избирателна комисия след приключването на регистрацията на
кандидатските листи.
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Приложение № 48
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№........../..................2011 г.

(по чл. 26, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс)

Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № ....................../..................... 2011 г.
....................................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН..........................................,
е регистриран(а) за кандидат за президент на Република България за изборите на 23 октомври 2011 г.
от името на ..............................................................................................................................................................
(партия/коалиция от партии или инициативен комитет)

Председател:
Секретар:
Приложение № 49
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№........../..................2011 г.

(по чл. 26, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс)

Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № ................../..................... 2011 г.
....................................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН..........................................,
е регистриран(а) за кандидат за вицепрезидент на Република България за изборите на 23 октомври
2011 г. от името на ..................................................................................................................................................
(партия/коалиция от партии или инициативен комитет)

Председател:
Секретар:
Приложение № 50
Избирателна секция №
Община …………………….….…….............................................., административен район ……………….............………......,
населено място .........................……….............................……………., кметство ……………….…., секция № ……....……
СПИСЪК
за допълнително вписване на придружителите в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката на 23 октомври 2011 г.
(по чл. 204, ал. 3 от Изборния кодекс)

Положилите подписите си даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
№

Име

ЕГН

Постоянен
адрес

Документ
за самоличност

Председател:
Секретар:

Подпис
на
придружителя
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В този списък се вписват данните на придружителя, след като в графа „Забележки“ на избирателния
списък срещу името на избирателя се впишат имената и единният граждански номер на придружителя.
В графата „Име“ се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на
придружителя.
Списъкът се подписва от председателя и секретаря на секционна избирателна комисия и е неразделна
част от протокола на СИК.
Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.
Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели.
Член на комисията, представител на партия, коалиция от партии или инициативен комитет,
застъпник или наблюдател не може да бъде придружител.
Приложение № 51
Избирателна секция №
Община …………………….….…….............................................., административен район ……………….............………......,
населено място ........................................................……………………., кметство ……………….…., секция № ……....……
СПИСЪК
за допълнително вписване на придружителите в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката на 23 октомври 2011 г. при гласуване с подвижна избирателна урна
(по чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс)

Положилите подписите си даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
№

Име

ЕГН

Постоянен
адрес

Документ
за самоличност

Подпис на
придружителя

Членове на подвижна СИК:
1. .....................................................
2. .....................................................
3. .....................................................
4. .....................................................
5. .....................................................
6. .....................................................
7. .....................................................
В този списък член на подвижна СИК вписва данните на придружителя, след като в графа „Забележки“
на избирателния списък срещу името на избирателя се впишат имената и единният граждански номер
на придружителя.
В графата „Име“ се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на
придружителя.
Списъкът се подписва от членовете на подвижната секционна избирателна комисия, които обслужват
подвижната избирателна урна, и е неразделна част от протокола на СИК.
Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.
Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели.
Член на комисията, представител на партия, коалиция от партии или инициативен комитет,
застъпник или наблюдател не може да бъде придружител.
Приложение № 52
ДЕКЛАРАЦИЯ
от избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението
(по чл. 203, ал. 3 от Изборния кодекс)

от .........................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН............................, постоянен адрес/настоящ адрес (ако е подадено заявление по чл. 53, ал. 1 от ИК)
....................................................................................................................................................................,
л.к./зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД №......................................, изд. на ..............
..................................................... от ........................................................................................................................
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Декларирам, че не съм гласувал/а в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на
23 октомври 2011 г. и няма да гласувам в друга избирателна секция.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите
за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
............................. 2011 г.

Декларатор:
Декларацията се подава от избирател с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението,
когато гласува в избрана от него подходяща секция, различна от секцията, в чийто избирателен списък
е вписан.
Избирателят се вписва в допълнителния избирателен списък.
Декларацията се прилага към този списък и е неразделна част от него.
Приложение № 53
ДЕКЛАРАЦИЯ
от избиратели ученици и студенти

(по чл. 207, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс)

от .........................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН............................, постоянен адрес ...............................................................................................................,
лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД №..............................., изд. на ........
...................................................................................... от ........................................................................................
Декларирам, че не съм гласувал/а в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на
23 октомври 2011 г. и няма да гласувам в друга избирателна секция.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждането на изборите
за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
............................. 2011 г.

Декларатор:
Декларацията се подава от избирател ученик или студент – редовно обучение, когато гласува в
избрана от него секция в населеното място, където се обучава, различна от секцията по постоянен адрес.
Избирателят се вписва в допълнителния избирателен списък.
Декларацията се прилага към този списък и е неразделна част от него.
Приложение № 54
ДЕКЛАРАЦИЯ
от лицата, заети в произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент
на републиката като членове на СИК или охрана на избирателни секции
(по чл. 194 от Изборния кодекс)

от .........................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН................................, постоянен адрес ...........................................................................................................,
лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД № ……………...................., издаден на
………………..........................................……….. от …………………………..........................................................………………….,
член на секционна избирателна комисия/охрана на избирателна секция №............................., в община
............................................
Декларирам, че не съм гласувал/а в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на
23 октомври 2011 г. и няма да гласувам в друга избирателна секция.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите
за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
............................. 2011 г.
Декларатор:
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Декларацията се подава от лицата, заети в произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент
на републиката като членове на СИК или охрана на секции, когато гласуват в съответната секция,
която е различна от секцията, в чийто избирателен списък са вписани.
Лицата, които подават декларацията по чл. 194 от ИК, се вписват в допълнителната страница на
избирателния списък (под чертата), при условие, че отговарят на изискванията на чл. 3 от ИК.
Декларацията се прилага към избирателния списък за гласуване в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и е неразделна част от него.
Приложение № 55
ДЕКЛАРАЦИЯ
от избирател, живеещ извън Република България, който се намира в страната в изборния ден
(по чл. 57 от Изборния кодекс)

от .........................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН............................, постоянен адрес ...............................................................................................................,
лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД № …………………., изд. на …………………
…..................................................……… от ..............................................................................................................,
Декларирам, че не съм гласувал/а в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на
23 октомври 2011 г. и няма да гласувам в друга избирателна секция.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите
за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
............................. 2011 г.
Декларатор:
Декларацията се подава от избирател, живеещ извън Република България, който се намира в страната
в изборния ден, бил е заличен от избирателния списък за гласуване в секцията си по постоянен адрес и
гласува в секцията по постоянния си адрес.
Избирателят се вписва в допълнителната страница на основния избирателен списък, ако не фигурира
в списъка по чл. 187, ал. 1, т. 7 от ИК.
Декларацията се прилага към този списък и е неразделна част от него.
Приложение № 56
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
..................……………………………………………………
ОБЛАСТ ………………...........………..…………..……...
ЗАЯВЛЕНИЕ
(по чл. 57, изр. 2, предл. 1 от Изборния кодекс)

от ………………..............…………………………………....………...............................................................…………………………,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД № …………………..,
изд. на ........................................... от …………………………. постоянен адрес ……………………..……………………………....
Желая да бъда вписан/а в избирателния списък на секцията по постоянен адрес, където имам
право да гласувам в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите
за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Дата ………………. 2011 г.
Подпис:
Вписването на заявлението се извършва от общинските администрации по населените места, в
които се води регистър на населението, до предаването на списъците на секционните избирателни
комисии по искане на избирателя след представяне на документ за самоличност.
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Приложение № 57
Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на избирателния списък
(по чл. 187, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс)
Днес, .............. 2011 г., в ................ ч. секционната избирателна комисия в избирателна секция
№ ............, населено място .........................................., община/район/кметство ............................., област
............................., получи от кмета на общината избирателния списък за произвеждане на изборите за
президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.:

1.

Начален брой избиратели
....................................................................................
(с думи)

...........................................
(с цифри)

2.

Брой дописани имена на избиратели
....................................................................................
(с думи)

.............................................
(с цифри)

3.

Общ брой избиратели (т. 1+ т. 2)
....................................................................................
(с думи)

..............................................
(с цифри)

Кмет на община/район/кметство или определено от него
със заповед длъжностно лице от общинската
администрация:
Определен от ОИК неин член:
Председател на СИК:
Протоколът се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – по един за секционната избирателна
комисия, за общинската избирателна комисия и за общината (района – в градовете с районно деление).

Приложение № 58
Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на избирателния списък
(по чл. 187, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 4 и чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
Днес, ............... 2011 г., в ................ ч. секционната избирателна комисия в избирателна секция № ............
в ..........................................................................................................................................................................................,
(лечебно/здравно заведение/почивен дом/дом за стари хора/друго социално заведение)
населено място .........................................., община/район/кметство ..........................., област ............................,
получи от ...........................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино, фамилно име)
като ръководител на .........................................................................................................................................................
(наименование на лечебно/здравно заведение/почивен дом, дом за стари хора/друго социално
заведение)
избирателния списък за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на
23 октомври 2011 г.:
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Общ брой избиратели
1.

....................................................................
(брой с думи)

................................................................................
(с цифри)

Подпис на ръководителя на заведението/дома:
Председател на СИК:
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за секционната избирателна
комисия, за общинската избирателна комисия и за ръководителя на заведението/дома.

Приложение № 59
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на избирателния списък
(по чл. 187, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 43, ал. 1 от Изборния кодекс)
Днес, .............. 2011 г., в ................ ч. секционната избирателна комисия в избирателна секция
№ ............, населено място .........................................., община/район/кметство ..........................., област
............................., намираща се на плавателен съд под българско знаме ..............................................................,
(име на плавателния съд)
получи от
.............................................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино, фамилно име)
като капитан на плавателния съд избирателния списък за произвеждане на изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.:
Общ брой избиратели
1.

....................................................................
(с думи)

..............................................
(с цифри)

Подпис на капитана на плавателен съд ............................
Председател на СИК:
Протоколът се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра – по един за секционната избирателна
комисия и за капитана на плавателния съд.

Приложение № 60
Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на избирателния списък
(по чл. 189 във връзка с чл. 187, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс)
Днес, .............. 2011 г., в ................ ч. секционната избирателна комисия извън страната в избирателна
секция № ............, държава ....................................., населено място ........................................, получи от
ръководителя на българското дипломатическо/консулско представителство или от оправомощен от него
представител …………………………………………………………………………………............................................................…………………..
(собствено, бащино и фамилно име)
избирателния списък за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на
23 октомври 2011 г.:
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Общ брой избиратели
....................................................................
(с думи)

..............................................
(с цифри)

Ръководител на българското дипломатическо/
консулско представителство/
оправомощен от него представител:
Председател на СИК:
Секретар на СИК:
Протоколът се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра – по един за секционната избирателна
комисия и за ръководителя на българското дипломатическо/консулско представителство.

Приложение № 61
Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на избирателния списък
(по чл. 187, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 4 и чл. 45, ал. 1 от Изборния кодекс)

Днес, .............. 2011 г., в ................ ч. секционната избирателна комисия в избирателна секция
№ ............, населено място .........................................., община/район/кметство
..........................., област
............................., получи от ............................................................................................................................................,
(собствено, бащино, фамилно име)
като ръководител на .........................................................................................................................................................
(място за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане)
избирателния списък за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на
23 октомври 2011 г.:
1.

Общ брой избиратели
....................................................................
(с думи)

..............................................
(с цифри)

Подпис на ръководителя на място за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане:
Председател на СИК:
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за секционната избирателна
комисия, за общинската избирателна комисия и за ръководителя на място за изтърпяване на наказанието
лишаване от свобода и за задържане.
Списъкът се съставя само за избиратели – задържани лица, по отношение на които няма влязла в сила
присъда.
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Приложение № 62
Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на списъка за гласуване с подвижна избирателна урна
(по чл. 187, ал. 3 във връзка с ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс)
Днес, .................. 2011 г., в ................ ч. подвижната секционна избирателна комисия в избирателна
секция № ....................................................., община/район/кметство .............................., област .............................,
получи от кмета на общината списъка за гласуване с подвижна избирателна урна за изборите за президент
и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Брой избиратели

...................................................
(с думи)

.......................................................
(с цифри)

Кмет на община/район/кметство или определено от него
със заповед длъжностно лице от общинската
администрация:
Определен от ОИК неин член:
Председател на подвижната СИК:
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за секционната избирателна
комисия, за общинската избирателна комисия и за общината (района – в градовете с районно деление).

Приложение № 63
Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали
(по чл. 187, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 1, 2, 5 – 8, 10 – 13 и 15 от Изборния кодекс)
Днес, ................... 2011 г., в .............. ч. секционната избирателна комисия в избирателна секция
№ .........., населено място ................................................., община/район/кметство ..................................., област
......................................, получи от общинската администрация и от ОИК следните изборни книжа и материали
за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

1.

Избирателни урни:
.......................................................................................................................
(брой с думи)

2.

Кочан/и с бюлетини за гласуване, запечатани по определения от
ЦИК начин:
.......................................................................................................................
(брой с думи)

3.

Формуляр на допълнителен избирателен списък:
.......................................................................................................................
(брой с думи)

4.

Формуляр на списък за допълнително вписване на придружителите:
........................................................................................................................
(брой с думи)

.................
(с цифри)

................
(с цифри)

................
(с цифри)

................
(с цифри)
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5.

6.

7.

8.

9.
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Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат
дописвани в избирателния списък в изборния ден:
.......................................................................................................................
(брой с думи)
Два формуляра на протокола на секционната избирателна комисия
за установяване на резултатите от гласуването, всеки запечатан в
отделен плик, по начин, който позволява да се види само фабричният
им номер.

С Т Р. 1 1 1

................
(с цифри)

1. Фабричен № ……..….……..
2. Фабричен № ………………..

Формуляри на извлечения от секционен протокол за установяване
на резултатите от гласуването:
.......................................................................................................................
(брой с думи)

.................
(с цифри)

Чернови на секционен протокол:
.......................................................................................................................
(брой с думи)

.................
(с цифри)

Протокол за маркиране на печата на секционната избирателна
комисия.

1 брой

Образци на декларации на избиратели с увреждане на опорнодвигателния апарат или на зрението по чл. 203, ал. 3 от ИК:
.......................................................................................................................
(брой с думи)

.................
(с цифри)

Образци на декларации по чл. 207, ал. 1, т. 3 от ИК за избиратели
ученици и студенти:
11.
.......................................................................................................................
(брой с думи)

.................
(с цифри)

Образци на декларации по чл. 194 от ИК за лица, заети като
членове на секционна избирателна комисия или охрана на
12. съответната секция:
.......................................................................................................................
(брой с думи)

.................
(с цифри)

Образци на декларациите по чл. 44, ал. 3, изр. 1 от ИК:
13. .......................................................................................................................
(брой с думи)

.................
(с цифри)

Образци на декларациите по чл. 57, изр. 2 от ИК:
14. .......................................................................................................................
(брой с думи)

.................
(с цифри)

10.

15. Печат на секционната избирателна комисия – 1 брой.

(Печатът на СИК се предава в запечатан плик, който се подписва от лицата, които подписват протокола в
момента на получаването му. Пликът се отваря при откриването на изборния ден в секцията. След приключване
на гласуването печатът се поставя и затваря в плик, който се подписва от председателя и секретаря на СИК.)
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16. Други помощни и технически материали:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Кмет на община/район/кметство или определено от него със заповед
длъжностно лице от общинската администрация:
Определен от ОИК неин член:
Председател на СИК:
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за секционната избирателна
комисия, за общинската избирателна комисия и за общината (района – в градовете с районно деление).

Приложение № 64
Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за маркиране на печата на секционната избирателна комисия/подвижна секционна
избирателна комисия
(по чл. 192, ал. 4 и чл. 205, ал. 3 от Изборния кодекс)

Днес …............... октомври 2011 г., в ……….. ч. председателят на секционната избирателна комисия/
подвижна секционна избирателна комисия в избирателна секция № ………………., населено място
………………………., община ……………………………………, област ………………, при откриване на изборния ден
маркира по уникален начин печата на СИК, с който се подпечатват бюлетините за гласуване и
изборните книжа в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници
и кметове. Печатът има следния отпечатък:

Подписи на членовете на СИК/подвижна СИК:
Председател: 		
Зам.-председател:
Членове: 		
			
			

…………………..		
…………………..		
Секретар:
1. ……………….				
2. ……………….				
3. ……………….				

………….………
4. ………………
5. ………………
6. ………………

Този протокол се съставя от всички секционни избирателни комисии.
Протоколът се подписва от всички членове на секционната избирателна комисия.
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Приложение № 65
Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали на капитан на плавателен съд, плаващ
под българско знаме
(по чл. 188 във връзка с чл. 187, ал. 1, т. 1, 2, 6, 8, 10, 12 и 15 във връзка с § 5, т. 3 от Изборния кодекс)

Днес, ...................... 2011 г., в .............. ч. ................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име)

като капитан на плавателен съд ........................................................................................................................,
(име на плавателния съд)

плаващ под българско знаме, получи от определен/и с решение на ОИК ...............................................
...................................... неин член следните изборни книжа и материали за произвеждане на изборите
за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Избирателни урни:

.......................................................................................................................
(брой с думи)

Кочан(и) с бюлетини за гласуване, запечатани по определения
от ЦИК начин:
.......................................................................................................................
(брой с думи)

Формуляр на списък
придружителите:

за

допълнително

вписване

.................
(с цифри)

................
(с цифри)

на

.......................................................................................................................
(брой с думи)

Два формуляра на протокола на секционната избирателна
комисия за установяване на резултатите от гласуването, всеки в
запечатан плик:

Формуляри на извлечения от секционен протокол за
установяване на резултатите от гласуването:

.......................................................................................................................
(брой с думи)

Чернови на секционен протокол:
........................................................................................................................

................
(с цифри)

1. Фабричен №……..…………..
2. Фабричен № ………………..

.................
(с цифри)

.................

(брой с думи)

(с цифри)

Протокол за маркиране на печата на секционната избирателна
комисия.

1 брой
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8. Печат на секционната избирателна комисия – 1 брой.

(Печатът на СИК се предава в запечатан плик, който се подписва от лицата, които подписват протокола в
момента на получаването му. Пликът се отваря при откриването на изборния ден в секцията. След приключване
на гласуването печатът се поставя и затваря в плик, който се подписва от председателя и секретаря на СИК.)

9. Други помощни и технически материали:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Определен(и) с решение на ОИК неин член:
Капитан на плавателен съд …………………………...........................…………………,
(име на плавателния съд)

плаващ под българско знаме:
Протоколът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за общинската
избирателна комисия и за капитана на плавателния съд.
Приложение № 66
Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали на секционна избирателна комисия за
гласуване извън страната
(по чл. 189 във връзка с чл. 187, ал. 1, т. 1, 2, 5, 6, 8, 10 – 13 и 15 от Изборния кодекс)

Днес, ................... 2011 г., в .............. ч. секционната избирателна комисия извън страната в
избирателна секция № ............, държава ....................................., населено място ..................................
......, получи от ръководителя на българското дипломатическо/консулско представителство или от
оправомощен от него представител ……………......................................................................……………………………
(собствено, бащино и фамилно име)

следните изборни книжа и материали за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на
републиката на 23 октомври 2011 г.:

1.

Избирателни урни:
..................................................................................................................................

.................

Кочан(и) с бюлетини за гласуване, запечатани по определения от ЦИК
начин:
..................................................................................................................................

................

Формуляр на допълнителен избирателен списък:
...................................................................................................................................

................

Формуляр на списък за допълнително вписване на придружителите:
...................................................................................................................................

................

(брой с думи)

2.

(брой с думи)

3.

(брой с думи)

4.

(с думи)

5.

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

Два формуляра на протокола на секционната избирателна комисия за 1. Фабричен № ……....
установяване на резултатите от гласуването, всеки в запечатан плик:
2. Фабричен № ………..

БРОЙ 48

6.
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Формуляри на извлечения от секционен протокол за установяване на
резултатите от гласуването:
....................................................................................................................................

.................

Чернови на секционен протокол:
....................................................................................................................................

.................

(с думи)

7.

8.

9.
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(с цифри)

(с думи)

(с цифри)

Протокол за маркиране на печата на секционната избирателна комисия.

1 брой

Образци на декларациите по чл. 44, ал. 3, изр. 1 от ИК:
...................................................................................................................................
(с думи)

.................
(с цифри)

10. Печат на секционната избирателна комисия – 1 брой.

(Печатът на СИК се предава в запечатан плик, който се подписва от лицата, които подписват протокола
в момента на получаването му. Пликът се отваря при откриването на изборния ден в секцията. След
приключване на гласуването печатът се поставя и затваря в плик, който се подписва от председателя и
секретаря на СИК.)

11. Други помощни и технически материали:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Ръководител на българското дипломатическо/
консулско представителство/
оправомощен от него представител:
Председател на СИК:
Секретар на СИК:
Протоколът се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра – по един за секционната избирателна
комисия и за ръководителя на българското дипломатическо или консулско представителство.
Приложение № 67
Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали
(по чл. 188 във връзка с чл. 187, ал. 1, т. 1, 2, 6, 8, 10, 12 и 15 във връзка с § 5, т. 3 от Изборния кодекс)

Днес, ................... 2011 г., в .............. ч. секционната избирателна комисия
в избирателна
секция № ............, община/район/кметство ..........................., област ............................., населено място
.........................................., намираща се на плавателен съд под българско знаме ........................................
.................................................................................................................................................................................,
(наименование)

получи от .............................................................................................................................................................,
(собствено, бащино, фамилно име)

като капитан на плавателния съд следните изборни книжа и материали за произвеждане на изборите
за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.:
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Избирателни урни:
........................................................................................................................

.................

Кочан(и) с бюлетини за гласуване, запечатани по определения
от ЦИК начин:
.......................................................................................................................

................

Формуляр на списък за допълнително вписване на
придружителите:
.......................................................................................................................

................

(брой с думи)

2.

(брой с думи)

3.

(брой с думи)

4.

5.

7.

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

Два формуляра на протокола на секционната избирателна
комисия за установяване на резултатите от гласуването, всеки в 1. Фабричен №……..…………..
запечатан плик:
2. Фабричен № ………………..

Формуляри на извлечения от секционен протокол за
установяване на резултатите от гласуването:
........................................................................................................................

.................

Чернови на секционен протокол:
........................................................................................................................

.................

(брой с думи)

6.

БРОЙ 48

(с цифри)

(брой с думи)

(с цифри)

Протокол за маркиране на печата на секционната избирателна
комисия.

1 брой

8. Печат на секционната избирателна комисия – 1 брой.

(Печатът на СИК се предава в запечатан плик, който се подписва от лицата, които подписват протокола в
момента на получаването му. Пликът се отваря при откриването на изборния ден в секцията. След приключване
на гласуването печатът се поставя и затваря в плик, който се подписва от председателя и секретаря на СИК.)

9. Други помощни и технически материали:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Капитан на плавателен съд ……………………………….....................…….....……………,
(име на плавателния съд)

плаващ под българско знаме:
Председател на СИК:
Протоколът се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра – по един за капитана на плавателния
съд и за председателя на СИК.
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Приложение № 68
Секционният протокол е в три идентични екземпляра,
изработен е на трипластова индигирана хартия и
е защитен с полиграфическа защита. Образецът се
одобрява от ЦИК.
П Р ОТО К О Л
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№

–
област

–
община

–
адм. район

секция

за избиране на ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА
на ...... октомври 2011 г.
населено място ………………….…………, кметство …...….………..………,
община …………………, административен район ……….…………………,
област ………………..............................................……………………..………...
Днес, ….....… октомври 2011 г., в ……………..…ч. СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в състав:
Председател: ………………………………………………......…....……..….……
Заместник-председател: ……………………………………….………….......
Секретар: …………………………………………………........…………….....…
Членове: 1. …………………….………
2. .………..………………..……..
3. …………………..………..
4. …………………………….......
5. …………………..………..
6. …………………………….......
на основание чл. 211 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за установяване на резултатите
от гласуването за президент и вицепрезидент на републиката в секцията.
Изборът започна в ……… ч. на .... октомври 2011 г. и завърши в ……… ч. на същия ден,
когато председателят на секционната избирателна комисия обяви гласуването за приключило и се
пристъпи към установяване на резултатите.
При отварянето на избирателната урна и при установяването на резултатите от гласуването
присъстваха кандидати, застъпници, представители на партии, коалиции от партии и инициативни
комитети, наблюдатели и журналисти, както следва:
……………………………………………….........................................................………................................…………………….………...
……………………………………………….........................................................……….................................…………………….………..
……………………………………………….........................................................……….................................…………………….………..
(посочват се имената им и качеството, в което присъстват)

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
1. Брой на избирателите според избирателния списък при предаването
му на СИК
..................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница (под
чертата) на избирателния списък в изборния ден
..................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

3. Брой на избирателите в допълнителния избирателен списък
..................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)
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4. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции
от партии и независими кандидати за президент и вицепрезидент на
републиката
..................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

5. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в
избирателния списък, включително и подписите в допълнителната
страница (под чертата), както и тези от допълнителния избирателен
списък
..................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

6. Брой на недействителните бюлетини за президент и вицепрезидент на
републиката по чл. 180 от ИК (показване начина на гласуване)
..................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

7. Брой на недействителните бюлетини за президент и вицепрезидент на
републиката по чл. 181 от ИК (заснемане с технически средства начина
на гласуване)
..................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

8. Брой на сгрешените бюлетини за президент и вицепрезидент на
републиката (по чл. 201, ал. 2 от ИК – унищожени с надпис „сгрешена“
и подпечатани с печата на СИК)
..................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

9. Брой на удостоверенията за гласуване на друго място (на лица,
служебно заети в произвеждането на изборите по смисъла на § 1, т. 13
от ДР на ИК)
..................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

10. Брой на удостоверенията за гласуване в определено населено място
(съгласно § 5, т. 1 от ДР на ИК)
..................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

11. Брой на декларациите по чл. 207, ал. 1, т. 3 от ИК (от ученици и
студенти)
..................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

12. Брой на декларациите по чл. 194 от ИК (от лица, заети като членове
на секционна избирателна комисия или охрана на избирателни секции)
..................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

13. Брой на декларациите по чл. 203, ал. 3 от ИК (от избиратели с
увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението)
..................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

14. Брой декларации по чл. 57, изр. 2 от ИК (от живеещите извън
Република България български граждани, които се намират в страната в
изборния ден и са били заличени от избирателните списъци)
..................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)
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15. Брой декларации по чл. 44, ал. 3 от ИК (попълва се само пред СИК
извън страната)

.................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

16. Брой на придружителите, вписани в графа „Забележки“ на
избирателния списък (чл. 204, ал. 3, изр. 1 от ИК)
.................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

17. Брой на придружителите от списъка за допълнително вписване на
придружителите (чл. 204, ал. 3, изр. 2 от ИК)
.................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

18. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за президент и
вицепрезидент на републиката

.................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

19. Брой бюлетини за президент и вицепрезидент на републиката, които
не са по установения образец
.................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

20. Брой бюлетини за президент и вицепрезидент на републиката с
вписани в тях специални символи, като букви, цифри или други знаци
.................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

21. Брой бюлетини за президент и вицепрезидент на републиката по
установения образец, в които не е отразен със знак „Х“ и с химикал,
пишещ със син цвят, вотът на избирателя
.................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

22. Брой бюлетини за президент и вицепрезидент на републиката по
установения образец, с отбелязан вот за две или повече кандидатски
листи (със знак „Х“ или друг знак и с химикал, пишещ със син или друг
цвят) или знакът „Х“ засяга повече от едно квадратче за гласуване и не
може да се установи еднозначно волята на избирателя
.................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

23. Брой бюлетини за президент и вицепрезидент на републиката по
установения образец, които не съдържат два печата на съответната
секционна избирателна комисия (тези бюлетини се унищожават с надпис
„унищожена“ върху всяка бюлетина)
.................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

24. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за президент и
вицепрезидент на републиката (сумата от числата по т. 19, т. 20, т. 21,
т. 22 и т. 23)
.................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

25. Брой на действителните гласове (бюлетини) за президент и
вицепрезидент на републиката (бюлетини по установения образец с
отбелязан вот със знак „Х“ и с химикал, пишещ със син цвят, за една
кандидатска листа, които съдържат два броя печати на съответната
секционна избирателна комисия)
.................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)
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26. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

№

Кандидати за
президент и
вицепрезидент

Наименование на партия/
коалиция от партии или
„независим“

БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
с думи
с цифри

1.

.......................................
.................................................
.......................................

……………

……………

2.

.......................................
.................................................
.......................................

……………

……………

3.

.......................................
.................................................
.......................................

……………

……………

...

.......................................
.................................................
.......................................

……………

……………

Поредността на изписване е според поредността на номерата на кандидатските листи в бюлетината.
Спорове за действителността на бюлетините, взети по тях решения от СИК и бележки и
възражения на членове на комисията по взетите решения:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………...................................................................................................................................................................
(отбелязва се по кои точки от протокола са споровете, взети ли са по тях решения и има ли особени
мнения, като текстовете им се прилагат и са неразделна част от протокола)

След откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в СИК
постъпиха следните жалби и възражения:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………...................................................................................................................................................................
(посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението и взето ли е решение от
СИК. Жалбите, заявленията и взетите по тях решения, както и особените мнения, ако има такива, се
прилагат към протокола и са неразделна част от него)

Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………...................................................................................................................................................................
Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра.
Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по тях,
представляващи неразделна част от този протокол:
……………………………………
(с думи)

…………………………………………
(с цифри)

Брой на поправките, извършени преди обявяването на протокола и заверени на съответните
места с означението „поправка“ и с подписите на всички членове на СИК:
……………………………………
(с думи)

…………………………………………
(с цифри)

Подписите в протокола се положиха в ……….. ч. на …....... 2011 г.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………….....……..………..
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………….....…….
ЧЛЕНОВЕ:

СЕКРЕТАР: ……………….…………..........…..........

1. ……………………………………….…................…

4. ………………………………………...................……....

2. ……………………………………….................……

5. …………………………….………….................…........

3. ……………………………………….……................

6. …………………………….…………….........................
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Протоколът се подписва от всички членове на комисията след съставянето му. Член на
комисията не може да откаже да подпише протокола. Член, който не е съгласен с отразеното в
протокола, го подписва с особено мнение, което се прилага към протокола и става неразделна част
от него.
Когато член на комисията е обективно възпрепятстван да подпише протокола, това се
отбелязва, като се посочват и причините. Неподписването на протокола от член на комисията не го
прави недействителен.
При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително да провери дали са
спазени следните условия:
1. Числото по т. 3 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, т. 10, т. 11 и т. 13.
2. Сумата от числата по т. 24 и т. 25 трябва да е равна на числото по т. 18.
3. Сумата от числата по т. 26 трябва да е равна на числото по т. 25.
4. Сумата от числата по т. 1, 2 и 3 трябва да е по-голяма или равна на числото по т. 5.
5. Числото по т. 5 трябва да е равно на числото по т. 18.
6. Числото по т. 24 трябва да е равно на сумата от числата по т. 19, 20, 21, 22 и 23.
Приложение № 69
И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№

–
област

–
община

–
адм. район

секция

за избиране на ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА
на .................... 2011 г.
населено място ………………….…………, кметство ….….…..……...……….,
община …………………, административен район ……….…….…….………,
област …………………………..............................................…………....………...
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
1. Брой на избирателите според избирателния списък при предаването
му на СИК
................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница (под
чертата) на избирателния списък в изборния ден
................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

3. Брой на избирателите в допълнителния избирателен списък
................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

4. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции
от партии и независими кандидати за президент и вицепрезидент на
републиката
................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

5. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в
избирателния списък, включително и подписите в допълнителната
страница (под чертата), както и тези от допълнителния списък
................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)
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18. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за президент и
вицепрезидент на републиката
...............................................................................................................................
(с думи)
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……………………………..
(с цифри)

24. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за президент и
вицепрезидент на републиката
................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

25. Брой на действителните гласове (бюлетини) за президент и
вицепрезидент на републиката
................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

26. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№

Кандидати за прези Наименование на партия/
дент и вицепрезидент коалиция от партии или
„независим“

БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
с думи
с цифри

1.

...................................
...................................

...........................................

……………

……………

2.

...................................
...................................

...........................................

……………

……………

3.

...................................
...................................

...........................................

……………

……………

...

...................................
...................................

...........................................

……………

……………

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………....…………..
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..…….
ЧЛЕНОВЕ:

СЕКРЕТАР: …................…………….……………..........

1. ………………………………….............…….……

4. …………………………………........................…….……....

2. ……………………………………..............….…..

5. …………………………….…….......................………........

3. ……………………………………….…….............

6. …………………………….………......…….......................
Приложение № 70
Протоколът на ОИК е в два идентични екземпляра,
изработен е на двупластова индигирана хартия
и е защитен с полиграфическа защита. Всеки
екземпляр е на един лист с обособени страници.
Образецът се одобрява от ЦИК.

в състав:

П Р ОТО К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА
на 23 октомври 2011 г.
община …………………............................................
област …………………………….....………..…….…...
Днес, …… октомври 2011 г., в …………… ч. ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................
СЕКРЕТАР: .............................................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: .......................................
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ЧЛЕНОВЕ:
1. ........................................

13. ..........................................

25. ...........................................

2. ........................................

14. ..........................................

26. ...........................................

3. ........................................

15. ..........................................

27. ...........................................

4. ........................................

16. ..........................................

28. ............................................

5. ........................................

17. ..........................................

29. ............................................

6. ........................................

18 ..........................................

30. ............................................

7. ........................................

19. .........................................

31. ............................................

8. ........................................

20. .........................................

32. ............................................

9. ........................................

21. .........................................

33. ............................................

10. ........................................

22. .........................................

34. ............................................

11. ........................................

23. .........................................

35. ............................................

12. ........................................

24. .........................................

36. ...........................................

на основание чл. 235 във връзка с § 5, т. 3 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс (ИК)
състави този протокол за определяне на резултатите от гласуването за президент и вицепрезидент на
републиката в община ............................................................................................................................................
При представянето и проверката на протоколите на секционните комисии и при определяне
на резултатите от гласуването присъстваха кандидати, застъпници, представители на партии, коалиции
от партии и инициативни комитети, наблюдатели и журналисти, както следва:
……………………………………………………………………………………………...................................................................................…
(посочват се имената им и в какво качество присъстват)
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
1. Брой на секционните избирателни комисии в общината
................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили
протоколи за гласуването
................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

3. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването
им на СИК (сумата на числата от т. 1 от протоколите на СИК)
................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под
чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата
от т. 2 от протоколите на СИК)
................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата
на числата от т. 3 от протоколите на СИК)
................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции
от партии и независими кандидати за президент и вицепрезидент на
републиката
................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в
избирателните списъци, включително и подписите в допълнителната
страница (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата
на числата от т. 5 от протоколите на СИК)
................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)
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8. Брой на недействителните бюлетини за президент и вицепрезидент
на републиката по чл. 180 от ИК (сумата на числата от т. 6 от
протоколите на СИК)
................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

9. Брой на недействителните бюлетини за президент и вицепрезидент на
републиката по чл. 181 от ИК (сумата на числата от т. 7 от протоколите
на СИК)
................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

10. Брой на сгрешените бюлетини за президент и вицепрезидент на
републиката (по чл. 201, ал. 2 от ИК) (сумата на числата от т. 8 от
протоколите на СИК)
................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

11. Брой на удостоверенията за гласуване на друго място (от лица,
служебно заети в произвеждането на изборите) (сумата на числата от
т. 9 от протоколите на СИК)
................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

12. Брой на удостоверенията за гласуване в определено населено
място (съгласно § 5, т. 1 от ДР на ИК) (сумата на числата от т. 10 от
протоколите на СИК)
................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

13. Брой на декларациите по чл. 207, ал. 1, т. 3 от ИК (от ученици и
студенти) (сумата на числата от т. 11 от протоколите на СИК)
................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

14. Брой на декларациите по чл. 194 от ИК (от лица, заети като членове
на секционна избирателна комисия или охрана на съответната секция)
(сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК)
................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

15. Брой на декларациите по чл. 203, ал. 3 от ИК (от избиратели с
увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението) (сумата на
числата от т. 13 от протоколите на СИК)
................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

16. Брой декларации по чл. 57, изр. 2 от ИК (от живеещите извън
Република България български граждани, които се намират в страната в
изборния ден и са били заличени от избирателните списъци) (сумата на
числата от т. 14 от протоколите на СИК)
................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

17. Брой на придружителите, вписани в графа „Забележки“ на
избирателния списък (чл. 204, ал. 3, изр. 1 от ИК) (сумата на числата от
т. 16 от протоколите на СИК)
................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

18. Брой на придружителите от списъка за допълнително вписване на
придружителите (чл. 204, ал. 3, изр. 2 от ИК) (сумата на числата от т. 17
от протоколите на СИК)
................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

19. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за президент и
вицепрезидент на републиката (сумата на числата от т. 18 от протоколите
на СИК)
................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)
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20. Брой бюлетини за президент и вицепрезидент на републиката, които
не са по установения образец
(сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК)
................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

21. Брой бюлетини за президент и вицепрезидент на републиката с
вписани в тях специални символи, като букви, цифри или други знаци
(сумата на числата от т. 20 от протоколите на СИК)
................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

22. Брой бюлетини за президент и вицепрезидент на републиката по
установения образец, в които не е отразен със знак „Х“ и с химикал,
пишещ със син цвят, вотът на избирателя
(сумата на числата от т. 21 от протоколите на СИК)
................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

23. Брой бюлетини за президент и вицепрезидент на републиката по
установения образец, с отбелязан вот за две или повече кандидатски
листи (със знак „Х“ или друг знак и с химикал, пишещ със син или друг
цвят) или знакът „Х“ засяга повече от едно квадратче за гласуване и не
може да се установи еднозначно волята на избирателя
(сумата на числата от т. 22 от протоколите на СИК)
................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

24. Брой бюлетини за президент и вицепрезидент на републиката по
установения образец, които не съдържат два печата на съответната
секционна избирателна комисия (тези бюлетини се унищожават с надпис
„унищожена“ върху всяка бюлетина)
(сумата на числата от т. 23 от протоколите на СИК)
................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

25. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за президент и
вицепрезидент на републиката (сумата на числата от т. 24 от протоколите
на СИК)
................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

26. Брой на действителните гласове (бюлетини) за президент и
вицепрезидент на републиката
(бюлетини по установения образец с отбелязан вот със знак „Х“ и с
химикал, пишещ със син цвят, за една кандидатска листа, които съдържат
два печата на съответната секционна избирателна комисия)
(сумата на числата от т. 25 от протоколите на СИК)
................................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

27. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№

Кандидати за
президент и
вицепрезидент

Наименование
коалиция
от
„независим“

на
партия/
партии
или

БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
с думи
с цифри

1.

..............................
..............................

...........................................

……………

……………

2.

..............................
..............................

...........................................

……………

……………

3.

..............................
..............................

...........................................

……………

……………

...

..............................
..............................

...........................................

……………

……………

Поредността на изписване е според поредността на отпечатването в бюлетината.
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Спорове и възражения относно представените от СИК протоколи и посочените в тях резултати,
взети по тях решения от ОИК и бележки и възражения на членовете на комисията по взетите
решения: ……………………………...………...................................................................................................…………………....
…………………………………………………..…………………….................................................................................………………………
(Отбелязва се по кои точки от протокола са споровете, взети ли са по тях решения и има ли особени
мнения, като текстовете им се прилагат и са неразделна част от протокола)

След откриване на изборния ден и при отчитане на резултатите от гласуването в ОИК постъпиха
следните жалби и заявления:
……………………………………………………………...................................................................................…………………………………
…………………………………………………………...................................................................................……………………………………
(Посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението и взето ли е решение от ОИК.
Жалбите, заявленията и взетите по тях решения, както и особените мнения, ако има такива, се прилагат
към протокола и са неразделна част от него)

Изборите в общината бяха произведени при следната обстановка:
……………………………………..………………….................................................................................………………………………………
………………………………………..……………….................................................................................………………………………………
Този протокол се състави в два екземпляра.
Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по тях,
представляващи неразделна част от този протокол:
………………….................…………………
(с думи)

……………..................………………...……………
(с цифри)

Брой на поправките, извършени преди обявяване на протокола и заверени на съответните
места с означението „поправка“ и с подписите на всички членове на ОИК:
…………………………….................………
(с думи)

……………………….................…...………………
(с цифри)

Подписите в протокола се положиха в ……….. ч. на ……… октомври 2011 г.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: .......................................

СЕКРЕТАР: .............................................
ЧЛЕНОВЕ:
4. ..............................................

13. .................................................

25. .........................................

5. ..............................................

14. .................................................

26. .........................................

6. ..............................................

15. .................................................

27. .........................................

7. ..............................................

16. .................................................

28. .........................................

8. ..............................................

17. .................................................

29. .........................................

9. ..............................................

18 .................................................

30. .........................................

10. ..............................................

19. .................................................

31. .........................................

11. ..............................................

20. .................................................

32. .........................................

12. ..............................................

21. .................................................

33. .........................................

13. ..............................................

22. .................................................

34. .........................................

14. ..............................................

23. .................................................

35. .........................................

15. ..............................................

24. .................................................

36. .........................................

Протоколът се подписва от всички членове на общинската избирателна комисия след
съставянето му. Член на комисията не може да откаже да подпише протокола. Член, който не е
съгласен с отразеното в протокола, го подписва с особено мнение, което се прилага към протокола и
става неразделна част от него. Когато член на комисията е обективно възпрепятстван да подпише
протокола, това се отбелязва, като се посочват и причините. Неподписването на протокола от член
на комисията не го прави недействителен.
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При определяне на изборните резултати ОИК трябва задължително да провери спазването
на следните условия:
1. Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 11, 12, 13 и 15.
2. Сумата от числата по т. 25 и 26 трябва да е равна на числото по т. 19.
3. Сумата от числата по т. 27 трябва да е равна на числото по т. 26.
4. Сумата от числата по т. 3, 4 и 5 трябва да е по-голяма или равна на числото по т. 7.
5. Числото по т. 7 трябва да е равно на числото по т. 19.
Приложение № 71
И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА
на 23 октомври 2011 г.
община …………………............................................
област ……………….....……………………..…….…...
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
1. Брой на секционните избирателни комисии в общината
...............................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили
протоколи за гласуването
...............................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

3. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването
им на СИК (сумата на числата от т. 1 от протоколите на СИК)
...............................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

4. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница (под
чертата) на избирателните списъци в изборния ден
(сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК)
...............................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата
на числата от т. 3 от протоколите на СИК)
...............................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции
от партии и независими кандидати за президент и вицепрезидент на
републиката
...............................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в
избирателните списъци, включително и подписите в допълнителната
страница (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата
на числата от т. 5 от протоколите на СИК)
...............................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

19. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за президент и
вицепрезидент на републиката (сумата на числата от т. 18 от протоколите
на СИК)
...............................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)
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25. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за президент и
вицепрезидент на републиката (сумата на числата от т. 24 от протоколите
на СИК)
...............................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

26. Брой на действителните гласове (бюлетини) за президент и
вицепрезидент на републиката (бюлетини по установения образец с
отбелязан вот със знак „Х“ и с химикал, пишещ със син цвят, за една
кандидатска листа, които съдържат два броя печати на съответната
секционна избирателна комисия)
(сумата на числата от т. 25 от протоколите на СИК)
...............................................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

27. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№

Кандидати за
президент и
вицепрезидент

Наименование на партия/
коалиция от партии или
„независим“

с думи

БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
с цифри

1.

..............................
..............................

...........................................

……………

……………

2.

..............................
..............................

...........................................

……………

……………

3.

..............................
..............................

...........................................

……………

……………

...

..............................
..............................

...........................................

……………

……………

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: .......................................

СЕКРЕТАР: .............................................
ЧЛЕНОВЕ:
4. ..........................................

13. ...............................................

25. .........................................

5. ..........................................

14. ................................................

26. .........................................

6. ..........................................

15. ................................................

27. .........................................

7. ..........................................

16. ................................................

28. .........................................

8. ..........................................

17. ................................................

29. .........................................

9. ..........................................

18 ................................................

30. ........................................

10. ..........................................

19. ................................................

31. ........................................

11. ...........................................

20. ................................................

32. .........................................

12. ..........................................

21. ................................................

33. .........................................

13. ..........................................

22. ................................................

34. .........................................

14. ..........................................

23. .................................................

35. .........................................

15. ..........................................

24. .................................................

36. .........................................
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Приложение № 72
Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за предаване на сгрешени и приемане на нов формуляр на протокол
на СИК/подвижна СИК
(по чл. 211, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Изборния кодекс)

Днес, ................... 2011 г., в .............. ч. секционната избирателна комисия в избирателна
секция № ........................, населено място……………………, община ................................, район ……………………..,
кметство ................................................., област ......................................, предаде на
общинската
избирателна комисия два сгрешени формуляра на протокол за установяване на резултатите от
гласуването за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. и получи от
общинската избирателна комисия нов формуляр на протокол за установяване на резултатите от
гласуването за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
1.

2.

Сгрешени формуляри на протокол
на
СИК/подвижна
СИК
за
установяване
на
резултатите
от гласуването за президент и
вицепрезидент на републиката на
23 октомври 2011 г.

Фабричен № на сгрешените формуляри

1
2

Нов формуляр на протокол за Фабричен № на новия формуляр:
установяване
на
резултатите
от гласуването за президент и
вицепрезидент на републиката на
23 октомври 2011 г.

Председател на СИК/подвижна СИК:
Определен от ОИК неин член:
Когато и двата формуляра на протокола се сгрешат, унищожените протоколи се връщат в
общинската избирателна комисия след сверяване на фабричните им номера с номерата на протоколите,
вписани в протокола за предаването и приемането на изборните книжа по чл. 187, ал. 3 от ИК. В този
случай секционната избирателна комисия получава нов протокол.
Протоколът се подписва от председателя на секционната избирателна комисия и от определен
от общинската избирателна комисия неин член, предложени от различни партии и коалиции от партии.
Приложение № 73
Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК/подвижна СИК за съхранение в
общинската администрация
(по чл. 242, ал. 7 и 8 и чл. 176, ал. 5 във връзка с § 5, т. 13 от ДР на Изборния кодекс)

Днес, ................... 2011 г., в .............. ч. секционната избирателна комисия/подвижната СИК
в избирателна секция № .........................., населено място ................................................., община ........
........................, област ......................................, предаде за съхранение в общинската администрация на
община .............................:
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1. Торба/и с поставени в нея/тях опаковани и запечатани изборни книжа
и материали по реда на чл. 187, ал. 1 от ИК за избор на президент и
вицепрезидент на републиката, произведени на .......... октомври 2011 г.
................................................................................................................................
(брой с думи)

...................................
(с цифри)

Председател/заместник-председател на СИК/подвижна СИК:
Секретар на СИК/подвижна СИК:
Член на СИК:
Комисия за приемане на изборните книжа и материали за съхранение:
Председател:
Заместник-председател:
Секретар:
Членове:
1.						
4.
2. 						
5.
3.						
6.
Бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, и
останалите книжа и материали се предават от членовете на СИК, предали протоколите в ОИК,
на комисия в състав, определен по реда за определяне на СИК. В състава на комисията се включва и
представител на общинската администрация. Протоколът се съставя и подписва в два еднообразни
екземпляра – по един за секционната избирателна комисия и за общината (района – в градовете с
районно деление).
Видът и размерът на торбите се определя с решение на ЦИК. Изборните книжа и материали за
изборите за президент и вицепрезидент на републиката се съхраняват от общинските администрации
по реда на чл. 242, ал. 8 от ИК.
Приложение № 74
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали на ОИК
на Централната избирателна комисия
(по чл. 250, ал. 2 и чл. 241, ал. 3 във връзка с § 5, т. 13 от ДР на Изборния кодекс)

Днес, ................... 2011 г., в .............. ч. общинската избирателна комисия в община ..................
.............., област ......................................, предаде на Централната избирателна комисия:
1. Протоколи на общинска избирателна комисия за изборите за президент
и вицепрезидент на републиката (неразпластени):
....................................................................................................

1 брой

2. Решения на общинска избирателна комисия:
....................................................................................................
(брой с думи)

..........................................
(с цифри)

3. Екземпляри от протоколи на секционните избирателни комисии,
предназначени за ЦИК
....................................................................................................
(брой с думи)

..........................................
(с цифри)

4. Копия на разписките, съдържащи числовите данни от протоколите (по
чл. 242, ал. 6 от ИК)
....................................................................................................
(брой с думи)

..........................................
(с цифри)
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5. Копие от компютърната разпечатка на данните за протокола
на общинската избирателна комисия за изборите за президент и
вицепрезидент на републиката, предоставени от изчислителния пункт
....................................................................................................
(брой с думи)
6. Технически носители с числови данни от обработката на протоколите на
СИК (два броя)
....................................................................................................
(брой с думи)
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..........................................
(с цифри)

..........................................
(с цифри)

Представители на ОИК:
....................................................................................
Представители на ЦИК:
....................................................................................
ОИК предава на ЦИК материалите по чл. 250, ал. 1 от ИК не по-късно от 48 часа от получаване на
протоколите на СИК.
Приложение № 75
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за избран президент на Република България
(по чл. 26, ал. 3, т. 3 от Изборния кодекс)

Централната избирателна комисия удостоверява, че
...................................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН ............................., е избран/а за президент на Република България на изборите за президент и
вицепрезидент на републиката, произведени на ….. октомври 2011 г.
..................... 2011 г.
Председател:
Секретар:
Приложение № 76
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за избран вицепрезидент на Република България
(по чл. 26, ал. 3, т. 3 от Изборния кодекс)

Централната избирателна комисия удостоверява, че
....................................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН ................................ , е избран/а за вицепрезидент на Република България на изборите за президент
и вицепрезидент на републиката, произведени на … октомври 2011 г.
..................... 2011 г.
Председател:
Секретар:
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Приложение № 77
БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЗА
ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА
НА 23 ОКТОМВРИ 2011 г.
ХХХХХХХХХХ, район № ХХ

1

...............................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата за президент)
...............................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата за вицепрезидент)
..............................................................................................................................
(пълно или съкратено наименование на партията, коалицията или инициативния
комитет съгласно заявлението за регистрация в ЦИК с добавени съответни
абревиатури ПП, КП, ИК)

2

...............................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата за президент)
...............................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата за вицепрезидент)
..............................................................................................................................
(пълно или съкратено наименование на партията, коалицията или инициативния
комитет съгласно заявлението за регистрация в ЦИК с добавени съответни
абревиатури ПП, КП, ИК)

3

...............................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата за президент)
...............................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата за вицепрезидент)
..............................................................................................................................
(пълно или съкратено наименование на партията, коалицията или инициативния
комитет съгласно заявлението за регистрация в ЦИК с добавени съответни
абревиатури ПП, КП, ИК)

.........................................................................................................................................................................................
Бюлетините са бели, изработени от плътна непрозрачна хартия с тегло 120 г/м2, и са защитени с
полиграфическа защита. Текстът се отпечатва с черно мастило.
Редовете на отделните кандидатски листи се отделят един от друг с празен ред и плътна черна
хоризонтална линия.
След имената на независимите кандидати се изписва означение „независим“.
На гърба на бюлетината се отбелязват две места за поставяне на печата на съответната секционна
избирателна комисия.

БРОЙ 48

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 3

Приложение № 78
БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА ЗА
ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НА 23 ОКТОМВРИ 2011 г.

1

...............................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата за президент)
...............................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата за вицепрезидент)
..............................................................................................................................
(пълно или съкратено наименование на партията, коалицията или инициативния
комитет съгласно заявлението за регистрация в ЦИК с добавени съответни
абревиатури ПП, КП, ИК)

2

...............................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата за президент)
...............................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата за вицепрезидент)
..............................................................................................................................
(пълно или съкратено наименование на партията, коалицията или инициативния
комитет съгласно заявлението за регистрация в ЦИК с добавени съответни
абревиатури ПП, КП, ИК)

3

...............................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата за президент)
...............................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата за вицепрезидент)
..............................................................................................................................
(пълно или съкратено наименование на партията, коалицията или инициативния
комитет съгласно заявлението за регистрация в ЦИК с добавени съответни
абревиатури ПП, КП, ИК)

.........................................................................................................................................................................................
Бюлетините са бели, изработени от плътна непрозрачна хартия с тегло 120 г/м2, и са защитени с
полиграфическа защита. Текстът се отпечатва с черно мастило.
Редовете на отделните кандидатски листи се отделят един от друг с празен ред и плътна черна
хоризонтална линия.
След имената на независимите кандидати се изписва означение „независим“.
На гърба на бюлетината се отбелязват две места за поставяне на печата на съответната секционна
избирателна комисия.
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Приложение № 79
Образец на кочан с бюлетините при избори за
президент и вицепрезидент на републиката
(чл. 26, ал. 1, т. 16 от Изборния кодекс)

Кочан представлява прикрепени заедно 50 (петдесет) броя бюлетини за гласуване за президент
и вицепрезидент на Република България по начин, който позволява да се разлистват и отделят, без
да се повреждат.
Приложение № 80
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 154, ал. 1 от Изборния кодекс

Подписаният(ата) ....................................................................................................................................,
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН ............................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД № .......................,
издаден на .................. от ...................., постоянен адрес ....................................................................................,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
направеното от мен дарение на:
....................................................................................................................................................................................,
(политическа партия/коалиция от партии/инициативен комитет)

представляващо .......................................................................................................................................................
в размер на .................................. лв. е със следния произход:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на
неверни обстоятелства.
.....................................................
Декларатор:
.......................................
(подпис)

Декларацията се подава пред политическа партия/коалиция от партии/инициативен комитет, в
полза на която/който се прави дарението.
Декларацията се подава от всяко физическо лице – български гражданин, общият размер на даренията
на което към политическа партия/коалиция от партии/инициативен комитет надхвърля 1000 лева.
Приложение № 81
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 154, ал. 2 от Изборния кодекс
Подписаният(ата) .....................................................................................................................................,
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН .........................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД № ...................,
издаден на .................. от ...................., постоянен адрес ....................................................................................,
в качеството ми на
кандидат
член на инициативен комитет
на ................................................................................................................................................................................
(политическа партия/коалиция от партии/инициативен комитет)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
направеното от мен дарение на:
....................................................................................................................................................................................,
(политическа партия/коалиция от партии/инициативен комитет)

представляващо .......................................................................................................................................................
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в размер на .................................. лв. е със следния произход:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на
неверни обстоятелства.
....................................
Декларатор:
.......................................
(подпис)

Декларацията се подава пред политическа партия/коалиция от партии/инициативен комитет, в
полза на която/който се прави дарението.
Декларацията се подава от всяко физическо лице – български гражданин, общият размер на
даренията на което към политическа партия/коалиция от партии/инициативен комитет надхвърля
1000 лева.
Приложение № 82
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 154, ал. 3 от Изборния кодекс
Подписаният(ата) .....................................................................................................................................,
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН ............................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД № ......................,
издаден на .................. от ...................., постоянен адрес ....................................................................................,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
движимите/недвижимите вещи:
1. .................................................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................,
предоставени от мен за безвъзмездно ползване на
....................................................................................................................................................................................
(политическа партия/коалиция от партии/инициативен комитет)

във връзка с предизборната кампания за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на
23 октомври 2011 г., са моя собственост.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на
неверни обстоятелства.
....................
Декларатор:
.......................................
(подпис)
Декларацията се подава от всяко физическо лице – български гражданин, предоставило имущество
за временно и безвъзмездно ползване.
Декларира се всяка вещ с индивидуализиращите є белези, например: лек автомобил – марка,
регистрационен номер; недвижим имот – вид, адрес; технически устройства – вид, марка.
7582
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЗАПОВЕД № РД-40-4
от 31 май 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21 ЗОС нареждам:
Отчуждавам реална част (незастроена) от
ПИ № 1818, кв. 1, м. Северен парк – Гробищен
парк – „Бакърена фабрика“, с площ на частта
за отчуждаване – 732 кв.м, попадаща в УПИ-І,
отреден за гробищен парк, във връзка с реали
зацията на обект: „Гробищен парк „Бакърена
фабрика“ – разширение“, съгласно вл язъл в
сила ПУП, одобрен с Решение № 15 по про
токол № 31 от 07.11.2001 г. на СОС и Решение
№ 350 по протокол № 40 от 21.05.2009 г. на СОС,
предвиж дащ изграж дане на обект публична
общинска собственост, за задоволяване на неот
ложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
Имотът е собственост на:
1. Кръстан Петров Кръстанов
2. Анка Петрова Лозанова
3. Трендафил Петров Кръстанов
4. Радка Петрова Веселинова
5. Цветан Борисов Цанев
6. Гълъбка Борисова Милушева
7. Божанка Борисова Цветанова
8. Евгения Борисова Иванова
9. Димитър Григоров Димитров
10. Даниела Димитрова Стоянова
11. Божидар Спасов Соколов
12. Илияна Спасова Георгиева
13. Теменужка Богданова Соколова
14. Верка Димова Димитрова
15. Татяна Димова Христова
16. Анка Недялкова Попова
17. Красимир Недялков Михайлов
18. Костадин Димитров Костадинов
19. Красимира Иванова Костадинова
20. Димитър Ицков Димитров
21. Генади Цанков Стефанов
22. Лиляна Трендафилова Стефанова
23. Марийка Симеонова Ризова
24. Евелина Севдалинова Георгиева
25. Радка Петрова Соколова
26. Антоанета Петрова Соколова
27. Валентин Димитров Соколов
28. Живка Александрова Дакова
29. Феврония Александрова Кутева

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1/28 ид. част;
1/28 ид. част;
1/28 ид. част;
1/28 ид. част;
1/28 ид. част;
1/28 ид. част;
1/28 ид. част;
1/28 ид. част;
1/70 ид. част;
1/70 ид. част;
1/70 ид. част;
1/70 ид. част;
1/105 ид. част;
1/105 ид. част;
1/105 ид. част;
1/70 ид. част;
1/70 ид. част;
1/70 ид. част;
1/140 ид. част;
1/140 ид. част;
1/14 ид. част;
1/14 ид. част;
1/14 ид. част;
1/14 ид. част;
1/28 ид. част;
1/28 ид. част;
1/14 ид. част;
1/14 ид. част;
1/14 ид. част.

Определям сумата на паричното обезщетение
в размер 244 129 лв., разпределена, както следва:

1. Кръстан Петров Кръстанов
2. Анка Петрова Лозанова
3. Трендафил Петров Кръстанов
4. Радка Петрова Веселинова
5. Цветан Борисов Цанев
6. Гълъбка Борисова Милушева
7. Божанка Борисова Цветанова
8. Евгения Борисова Иванова
9. Димитър Григоров Димитров
10. Даниела Димитрова Стоянова
11. Божидар Спасов Соколов
12. Илияна Спасова Георгиева
13. Теменужка Богданова Соколова
14. Верка Димова Димитрова
15. Татяна Димова Христова
16. Анка Недялкова Попова
17. Красимир Недялков Михайлов
18. Костадин Димитров Костадинов
19. Красимира Иванова Костадинова
20. Димитър Ицков Димитров
21. Генади Цанков Стефанов
22. Лиляна Трендафилова Стефанова
23. Марийка Симеонова Ризова
24. Евелина Севдалинова Георгиева
25. Радка Петрова Соколова
26. Антоанета Петрова Соколова
27. Валентин Димитров Соколов
28. Живка Александрова Дакова
29. Феврония Александрова Кутева

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

8719 лв.;
8719 лв.;
8719 лв.;
8719 лв.;
8719 лв.;
8719 лв.;
8719 лв.;
8719 лв.;
3488 лв.;
3488 лв.;
3488 лв.;
3488 лв.;
2325 лв.;
2325 лв.;
2325 лв.;
3488 лв.;
3488 лв.;
3488 лв.;
1744 лв.;
1744 лв.;
17 437 лв.;
17 437 лв.;
17 438 лв.;
17 437 лв.;
8719 лв.;
8719 лв.;
17 437 лв.;
17 437 лв.;
17 437 лв.

Сумата се внася в „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, и след 27.06.2011 г. започва изпла
щането на определеното обезщетение по сметките
на правоимащите.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
7632

Кмет: Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № РД-40-13
от 21 юни 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС и чл. 60, ал. 1 АПК нареждам:
Отчуждавам реална част от ПИ с иденти
фикатор № 68134.4091.22, местност Младост 2 от
кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД18-15 от 06.03.2009 г. на изпълнителния директор
на АГКК, с площ на отчуждаваната част 14 кв.м,
попадаща в трасе на обект „Пътна връзка между
бул. Андрей Ляпчев, и ул. Св. Киприян и кръс
товище на две нива на бул. Андрей Сахаров и
бул. Андрей Ляпчев“, при граници на частта от
изток – ПИ с идентификатор № 68134. 4091.22,
от юг – ПИ с идентификатор 68134.4091.20, за
пад – улица, от север – полски път, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 549 и
Решение № 551 по протокол № 45 от 29.07.2009 г.
на СОС, собственост на Стоянка Павлова Канова,
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Николина Атанасова Койчева, Павлина Борисова
Ел Маджуб, Георги Кирилов Илиев, Снежанка
Кирилова Матиканова.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 6352,54 лв., както следва:
Стоянка
Павлова
К а нова – 3/8
ид. ч. – 2382,20 лв.;
Н и к о л и н а А т а н а с о в а К о й ч е в а – 3/ 1 6
ид. ч. – 1191,10 лв.;
П а в л и н а Б о р и с о в а Е л М а д ж у б – 3/16
ид. ч. – 1191,10 лв.;
Георги Кирилов Илиев – 1/8 ид.ч. – 794,07 лв.;
С н е ж а н к а К и р и л о в а М а т и к а н о в а – 1/8
ид. ч. – 794,07 лв.
Паричното обезщетение на собствениците да
се внесе в „Общинска банка“ – АД, клон „Враб
ча“, и след 11.07.2011 г. да започне изплащането
на дължимото парично обезщетение по сметка
на правоимащите.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение при следните обсто
ятелства:
Засиленото строителство в кварталите Мла
дост 2, 3, 4, оформянето на бизнес и търговски
центрове в тази част на София изпревари темпа
на изграждане на улични трасета от първосте
пенната улична мрежа и затрудни нормалното
функциониране на градската структура.
Реализирането на обекта цели преразпреде
ляне на транспортните потоци и облекчаване на
натоварването на основни кръстовища в район
„Младост“: кръстовище бул. Андрей Ляпчев – бул.
Александър Малинов и кръстовище ул. Свети
Киприян – бул. Александър Малинов.
Изпълнението на проекта ще има както
социален, така и екологичен ефект, свързан с
намаляване на вредните емисии. Ще се постигне
увеличаване на пропускателната способност и
намаляване на времето за придвижване. Не на
последно място ще се увеличи и безопасността
на движение.
Поради горните причини изпълнението на
обекта е от първостепенно значение за Столич
ната община.
За строежа има изготвен и съгласуван работен
инвестиционен проект.
Има сключен договор с избрания след про
ведена процедура по Закона за обществените
поръчки изпълнител.
Обектът е включен в Инвестиционната прог
рама на Столичната община за 2011 г., приета
с Решение № 76 на Столичния общински съвет
от 10.02.2011 г.
Финансирането му е част от предмета на
сключения договор за кредит с ЕИБ.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщете
ние съгласно издадените заповеди за отчуждаване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
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Допуснатото разпореждане за предварител
но изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок пред
Административния съд – София-град.
7633

Кмет: Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № РД-40-14
от 21 юни 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС и чл. 60, ал. 1 АПК нареждам:
Отчуждавам реална част от ПИ с идентифи
катор № 68134.4091.27, местност Младост 2 от
кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД18-15 от 06.03.2009 г. на изпълнителния директор
на АГКК, с площ на отчуждаваната част 81 кв.м,
попадаща в трасе на обект „Пътна връзка между
бул. Андрей Ляпчев и ул. Св. Киприян и кръс
товище на две нива на бул. Андрей Сахаров и
бул. Андрей Ляпчев“, при граници на частта от
изток – ПИ с идентификатор № 68134.4091.27, от
юг, запад – улица, север – ПИ с идентификатор
68134.4091.5840, съгласно влязъл в сила ПУП,
одобрен с Решение № 549 по протокол № 45 от
29.07.2009 г. на СОС, собственост на Роза Радева
Георгиева.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 36 753,96 лв.
Паричното обезщетение на собственика да се
внесе в „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“,
и след 11.07.2011 г. да започне изплащането на
дължимото парично обезщетение по сметка на
правоимащата.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение при следните обсто
ятелства:
Засиленото строителство в кварталите Мла
дост 2, 3, 4, оформянето на бизнес и търговски
центрове в тази част на София изпревари темпа
на изграждане на улични трасета от първосте
пенната улична мрежа и затрудни нормалното
функциониране на градската структура.
Реализирането на обекта цели преразпреде
ляне на транспортните потоци и облекчаване на
натоварването на основни кръстовища в район
„Младост“: кръстовище бул. Андрей Ляпчев – бул.
Александър Малинов и кръстовище ул. Свети
Киприян – бул. Александър Малинов.
Изпълнението на проекта ще има както
социален, така и екологичен ефект, свързан с
намаляване на вредните емисии. Ще се постигне
увеличаване на пропускателната способност и
намаляване на времето за придвижване. Не на
последно място ще се увеличи и безопасността
на движение.
Поради горните причини изпълнението на
обекта е от първостепенно значение за Столич
ната община.
За строежа има изготвен и съгласуван работен
инвестиционен проект.
Има сключен договор с избрания след про
ведена процедура по Закона за обществените
поръчки изпълнител.
Обектът е включен в Инвестиционната прог
рама на Столичната община за 2011 г., приета
с Решение № 76 на Столичния общински съвет
от 10.02.2011 г.
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Финансирането му е част от предмета на
сключения договор за кредит с ЕИБ.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщете
ние съгласно издадените заповеди за отчуждаване
с право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
Допуснатото разпореждане за предварител
но изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок пред
Административния съд – София-град.
7634

Кмет: Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № РД-40-15
от 21 юни 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС и чл. 60, ал. 1 АПК нареждам:
Отчуждавам реална част от ПИ с идентифи
катор № 68134.4091.5841, местност Младост 2, с
площ на отчуждаваната част 66 кв.м, попадаща
в трасе на обект „Пътна връзка между бул. Ан
дрей Ляпчев и ул. Св. Киприян и кръстовище на
две нива на бул. Андрей Сахаров и бул. Андрей
Ляпчев“, при граници на частта от север – от
ПИ с идентификатор № 68134.4091.20, юг – ПИ с
идентификатор № 68134.4091.5840, запад – улица,
изток – ПИ с идентификатор № 68134.4091.5841,
съгласно влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение
№ 549 и Решение № 551 по протокол № 45 от
29.07.2009 г. на СОС, собственост на Христина
Петрова Стоименова.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 29 947,67 лв.
Паричното обезщетение на собствениците да
се внесе в „Общинска банка“ – АД, клон „Враб
ча“, и след 11.07.2011 г. да започне изплащането
на дължимото парично обезщетение по сметка
на правоимащите.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение при следните обсто
ятелства:
Засиленото строителство в кварталите Мла
дост 2, 3, 4, оформянето на бизнес и търговски
центрове в тази част на София изпревари темпа
на изграждане на улични трасета от първосте
пенната улична мрежа и затрудни нормалното
функциониране на градската структура.
Реализирането на обекта цели преразпреде
ляне на транспортните потоци и облекчаване на
натоварването на основни кръстовища в район
„Младост“: кръстовище бул. Андрей Ляпчев – бул.
Александър Малинов и кръстовище ул. Свети
Киприян – бул. Александър Малинов.
Изпълнението на проекта ще има както
социален, така и екологичен ефект, свързан с
намаляване на вредните емисии. Ще се постигне
увеличаване на пропускателната способност и
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намаляване на времето за придвижване. Не на
последно място ще се увеличи и безопасността
на движение.
Поради горните причини изпълнението на
обекта е от първостепенно значение за Столич
ната община.
За строежа има изготвен и съгласуван работен
инвестиционен проект.
Има сключен договор с избрания след про
ведена процедура по Закона за обществените
поръчки изпълнител.
Обектът е включен в Инвестиционната про
грама на Столичната община за 2011 г., приета
с Решение № 76 на Столичния общински съвет
от 10.02.2011 г.
Финансирането му е част от предмета на
сключения договор за кредит с ЕИБ.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщете
ние съгласно издадените заповеди за отчуждаване,
с право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
Допуснатото разпореждане за предварител
но изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок пред
Административния съд – София-град.
7635

Кмет: Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № РД-40-16
от 21 юни 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС и чл. 60, ал. 1 АПК нареждам:
Отчуждавам реална част от ПИ с идентифи
катор № 68134.4091.20, местност Младост 2 от
кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД18-15 от 06.03.2009 г. на изпълнителния директор
на АГКК, с площ на отчуждаваната част 73 кв.м,
попадаща в трасе на обект „Пътна връзка между
бул. Андрей Ляпчев и ул. Св. Киприян и кръс
товище на две нива на бул. Андрей Сахаров и
бул. Андрей Ляпчев“, при граници на частта от
север – ПИ 68134.4091.22, запад – улица, юг – ПИ
68134.4091.5841, изток – ПИ с идентификатор
№ 68134.4091.20, съгласно влязъл в сила ПУП,
одобрен с Решение № 549 и Решение № 551 по
протокол № 45 от 29.07.2009 г. на СОС, собственост
на „Технорентимпекс“ – ЕАД, ЕИК 130542940.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 33 123,94 лв.
Върху имота е наложена възбрана.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗОС паричното обез
щетение на собствениците да се внесе в „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, след 11.07.2011 г. за
обезпечаване на съответното вземане.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение при следните обсто
ятелства:
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Засиленото строителство в кварталите Мла
дост 2, 3, 4, оформянето на бизнес и търговски
центрове в тази част на София изпревари темпа
на изграждане на улични трасета от първосте
пенната улична мрежа и затрудни нормалното
функциониране на градската структура.
Реализирането на обекта цели преразпреде
ляне на транспортните потоци и облекчаване на
натоварването на основни кръстовища в район
„Младост“: кръстовище бул. Андрей Ляпчев – бул.
Александър Малинов и кръстовище ул. Свети
Киприян – бул. Александър Малинов.
Изпълнението на проекта ще има както
социален, така и екологичен ефект, свързан с
намаляване на вредните емисии. Ще се постигне
увеличаване на пропускателната способност и
намаляване на времето за придвижване. Не на
последно място ще се увеличи и безопасността
на движение.
Поради горните причини изпълнението на
обекта е от първостепенно значение за Столич
ната община.
За строежа има изготвен и съгласуван работен
инвестиционен проект.
Има сключен договор с избрания след про
ведена процедура по Закона за обществените
поръчки изпълнител.
Обектът е включен в Инвестиционната про
грама на Столична община за 2011 г., приета с
Решение № 76 на Столичния общински съвет от
10.02.2011 г.
Финансирането му е част от предмета на
сключения договор за кредит с ЕИБ.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщете
ние съгласно издадените заповеди за отчуждаване
с право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
Допуснатото разпореждане за предварител
но изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок пред
Административния съд – София-град.
7636

Кмет: Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № РД-40-17
от 21 юни 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС и чл. 60, ал. 1 АПК нареждам:
Отчуждавам реална част от ПИ с идентифи
катор № 68134.4091.5766, местност Младост 2 от
кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД18-15 от 06.03.2009 г. на изпълнителния директор
на АГКК, с площ на отчуждаваната част 21 кв.м,
попадаща в трасе на обект „Пътна връзка между
бул. Андрей Ляпчев и ул. Св. Киприян и кръс
товище на две нива на бул. Андрей Сахаров и
бул. Андрей Ляпчев“, при граници на частта – от
север – ПИ с идентификатор № 68134. 4091.23,
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изток – улица, запад – ПИ с идентификатор
№ 68134. 4091.23, юг – ПИ с идентификатор
№ 68134. 4091.5766, съгласно влязъл в сила ПУП,
одобрен с Решение № 549 и Решение № 551 по
протокол № 45 от 29.07.2009 г. на СОС, собстве
ност на „Хаус Плейс“ – ЕООД, ЕИК 175308283.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 9528,80 лв.
Паричното обезщетение на собствениците да
се внесе в „Общинска банка“ – АД, клон „Враб
ча“, и след 11.07.2011 г. да започне изплащането
на дължимото парично обезщетение по сметка
на правоимащите.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение при следните обсто
ятелства:
Засиленото строителство в кварталите Мла
дост 2, 3, 4, оформянето на бизнес и търговски
центрове в тази част на София изпревари темпа
на изграждане на улични трасета от първосте
пенната улична мрежа и затрудни нормалното
функциониране на градската структура.
Реализирането на обекта цели преразпреде
ляне на транспортните потоци и облекчаване на
натоварването на основни кръстовища в район
„Младост“: кръстовище бул. Андрей Ляпчев – бул.
Александър Малинов и кръстовище ул. Свети
Киприян – бул. Александър Малинов.
Изпълнението на проекта ще има както
социален, така и екологичен ефект, свързан с
намаляване на вредните емисии. Ще се постигне
увеличаване на пропускателната способност и
намаляване на времето за придвижване. Не на
последно място ще се увеличи и безопасността
на движение.
Поради горните причини изпълнението на
обекта е от първостепенно значение за Столич
ната община.
За строежа има изготвен и съгласуван работен
инвестиционен проект.
Има сключен договор с избрания след про
ведена процедура по Закона за обществените
поръчки изпълнител.
Обектът е включен в Инвестиционната про
грама на Столична община за 2011 г., приета с
Решение № 76 на Столичния общински съвет от
10.02.2011 г..
Финансирането му е част от предмета на
сключения договор за кредит с ЕИБ.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщете
ние съгласно издадените заповеди за отчуждаване
с право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
Допуснатото разпореждане за предварител
но изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок пред
Административния съд – София-град.
7637

Кмет: Й. Фандъкова
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ЗАПОВЕД № РД-40-18
от 21 юни 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС и чл. 60, ал. 1 АПК нареждам:
Отчуждавам реална част от ПИ с идентифи
катор № 68134.4082.418, местност Младост 1, с
площ на отчуждаваната част 27 кв.м от кадас
трална карта, одобрена със Заповед № РД-18-15
от 06.03.2009 г. на изпълнителния директор на
АГКК, попадаща в трасе на обект „Пътна връзка
между бул. Андрей Ляпчев и ул. Св. Киприян и
кръстовище на две нива на бул. Андрей Сахаров
и бул. Андрей Ляпчев“, при граници на частта от
север – ПИ с идентификатор № 68134.4082.418, от
изток и юг – улица, запад ПИ с идентификатор
№ 68134.4082.643, съгласно влязъл в сила ПУП,
одобрен с Решение № 551 по Протокол № 45 от
29.07.2009 г. на СОС, собственост на „Интер
инструменти“ – ООД, ЕИК 121005553.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 12 251,32 лв.
Паричното обезщетение на собствениците да
се внесе в „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“,
и след 11.07. 2011 г. да започне изплащането на
дължимото парично обезщетение по сметка на
правоимащите.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение при следните обсто
ятелства:
Засиленото строителство в кварталите Мла
дост 2, 3, 4, оформянето на бизнес и търговски
центрове в тази част на София изпревари темпа
на изграждане на улични трасета от първосте
пенната улична мрежа и затрудни нормалното
функциониране на градската структура.
Реализирането на обекта цели преразпреде
ляне на транспортните потоци и облекчаване на
натоварването на основни кръстовища в район
„Младост“: кръстовище бул. Андрей Ляпчев – бул.
Александър Малинов и кръстовище ул. Свети
Киприян – бул. Александър Малинов.
Изпълнението на проекта ще има както
социален, така и екологичен ефект, свързан с
намаляване на вредните емисии. Ще се постигне
увеличаване на пропускателната способност и
намаляване на времето за придвижване. Не на
последно място ще се увеличи и безопасността
на движение.
Поради горните причини изпълнението на
обекта е от първостепенно значение за Столич
ната община.
За строежа има изготвен и съгласуван работен
инвестиционен проект.
Има сключен договор с избрания след про
ведена процедура по Закона за обществените
поръчки изпълнител.
Обектът е включен в Инвестиционната про
грама на Столична община за 2011 г., приета с
Решение № 76 на Столичния общински съвет от
10.02.2011 г.
Финансирането му е част от предмета на
сключения договор за кредит с ЕИБ.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
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Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщете
ние съгласно издадените заповеди за отчуждаване
с право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
Допуснатото разпореждане за предварител
но изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок пред
Административния съд – София-град.
7638

Кмет: Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № РД-40-19
от 21 юни 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС и чл. 60, ал. 1 АПК нареждам:
Отчуждавам реална част от ПИ с идентифи
катор № 68134.4091.5840, местност Младост 2, с
площ на отчуждаваната част 50 кв.м, попадаща
в трасе на обект „Пътна връзка между бул. Ан
дрей Ляпчев и ул. Св. Киприян и кръстовище на
две нива на бул. Андрей Сахаров и бул. Андрей
Ляпчев“, при граници на частта от север – ПИ
с идентификатор № 68134.4091.5841, юг – ПИ
идентификатор № 68134.4091.27, запад – улица,
изток – ПИ с идентификатор № 68134. 4091.5840,
съгласно влязъл в сила ПУП, одобрен с Реше
ние № 549 и Решение № 551 по протокол № 45
от 29.07.2009 г. на СОС, собственост на Тошка
Благоева Вучкова.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 22 687,63 лв.
Паричното обезщетение на собствениците да
се внесе в „Общинска банка“ – АД, клон „Враб
ча“, и след 11.07.2011 г. да започне изплащането
на дължимото парично обезщетение по сметка
на правоимащите.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение при следните обсто
ятелства:
Засиленото строителство в кварталите Мла
дост 2, 3, 4, оформянето на бизнес и търговски
центрове в тази част на София изпревари темпа
на изграждане на улични трасета от първосте
пенната улична мрежа и затрудни нормалното
функциониране на градската структура.
Реализирането на обекта цели преразпреде
ляне на транспортните потоци и облекчаване на
натоварването на основни кръстовища в район
„Младост“: кръстовище бул. Андрей Ляпчев – бул.
Александър Малинов и кръстовище ул. Свети
Киприян – бул. Александър Малинов.
Изпълнението на проекта ще има както
социален, така и екологичен ефект, свързан с
намаляване на вредните емисии. Ще се постигне
увеличаване на пропускателната способност и
намаляване на времето за придвижване. Не на
последно място ще се увеличи и безопасността
на движение.
Поради горните причини изпълнението на
обекта е от първостепенно значение за Столич
ната община.
За строежа има изготвен и съгласуван работен
инвестиционен проект.

БРОЙ 48
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Има сключен договор с избрания след про
ведена процедура по Закона за обществените
поръчки изпълнител.
Обектът е включен в Инвестиционната про
грама на Столичната община за 2011 г., приета
с Решение № 76 на Столичния общински съвет
от 10.02.2011 г.
Финансирането му е част от предмета на
сключения договор за кредит с ЕИБ.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщете
ние съгласно издадените заповеди за отчуждаване
с право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
Допуснатото разпореждане за предварител
но изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок пред
Административния съд – София-град.
7639

Кмет: Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № РД-40-20
от 21 юни 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС и чл. 60, ал. 1 АПК нареждам:
Отчуждавам реална част от ПИ с идентифи
катор № 68134.4082.415, местност Младост 1, от
кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД18-15 от 06.03.2009 г. на изпълнителния директор
на АГКК, с площ на отчуждаваната част 260 кв.м,
попадаща в трасе на обект „Пътна връзка между
бул. Андрей Ляпчев и ул. Св. Киприян и кръсто
вище на две нива на бул. Андрей Сахаров и бул.
Андрей Ляпчев“, при граници на частта от север,
изток и юг – улица, запад ПИ с идентификатор
№ 68134.4082.415 съгласно влязъл в сила ПУП,
одобрен с Решение № 551 по протокол № 45 от
29.07.2009 г. на СОС, собственост на „Интер
инструменти“ – ООД, ЕИК 121005553.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 177 975,66 лв.
Паричното обезщетение на собствениците да
се внесе в „Общинска банка“ – АД, клон „Враб
ча“, и след 11.07.2011 г. да започне изплащането
на дължимото парично обезщетение по сметка
на правоимащите.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение при следните обсто
ятелства:
Засиленото строителство в кварталите Мла
дост 2, 3, 4, оформянето на бизнес и търговски
центрове в тази част на София изпревари темпа
на изграждане на улични трасета от първосте
пенната улична мрежа и затрудни нормалното
функциониране на градската структура.
Реализирането на обекта цели преразпреде
ляне на транспортните потоци и облекчаване на
натоварването на основни кръстовища в район
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„Младост“: кръстовище бул. Андрей Ляпчев – бул.
Александър Малинов и кръстовище ул. Свети
Киприян – бул. Александър Малинов.
Изпълнението на проекта ще има както
социален, така и екологичен ефект, свързан с
намаляване на вредните емисии. Ще се постигне
увеличаване на пропускателната способност и
намаляване на времето за придвижване. Не на
последно място ще се увеличи и безопасността
на движение.
Поради горните причини изпълнението на
обекта е от първостепенно значение за Столич
ната община.
За строежа има изготвен и съгласуван работен
инвестиционен проект.
Има сключен договор с избрания след про
ведена процедура по Закона за обществените
поръчки изпълнител.
Обектът е включен в Инвестиционната про
грама на Столичната община за 2011 г., приета
с Решение № 76 на Столичния общински съвет
от 10.02.2011 г.
Финансирането му е част от предмета на
сключения договор за кредит с ЕИБ.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщете
ние съгласно издадените заповеди за отчуждаване
с право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
Допуснатото разпореждане за предварител
но изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок пред
Административния съд – София-град.
7640

Кмет: Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № РД-40-21
от 21 юни 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС и чл. 60, ал. 1 АПК нареждам:
Отчуждавам реална част от ПИ с идентифика
тор № 68134.4082.467, местност Младост 1, с площ
на отчуждаваната част от 135 кв.м, попадаща в
трасе на обект „Пътна връзка между бул. Андрей
Ляпчев и ул. Св. Киприян и кръстовище на две
нива на бул. Андрей Сахаров и бул. Андрей
Ляпчев“, при граници на частта от север – ПИ
с идентификатор № 68134.4082.467, от изток, юг,
запад – улица, съгласно влязъл в сила ПУП,
одобрен с Решение № 551 по Протокол № 45 от
29.07.2009 г. на СОС, с неустановен собственик.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 61 256,60 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение на неустановения собственик да се
внесе по сметка на Столичната община IBAN
BG 72 SOMB 9130 333 0083 01 в „Общинска бан
ка“ – АД, клон „Врабча“, след 11.07.2011 г.
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На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение при следните обсто
ятелства:
Засиленото строителство в кварталите Мла
дост 2, 3, 4, оформянето на бизнес и търговски
центрове в тази част на София изпревари темпа
на изграждане на улични трасета от първосте
пенната улична мрежа и затрудни нормалното
функциониране на градската структура.
Реализирането на обекта цели преразпреде
ляне на транспортните потоци и облекчаване на
натоварването на основни кръстовища в район
„Младост“: кръстовище бул. Андрей Ляпчев – бул.
Александър Малинов и кръстовище ул. Свети
Киприян – бул. Александър Малинов.
Изпълнението на проекта ще има както
социален, така и екологичен ефект, свързан с
намаляване на вредните емисии. Ще се постигне
увеличаване на пропускателната способност и
намаляване на времето за придвижване. Не на
последно място ще се увеличи и безопасността
на движение.
Поради горните причини изпълнението на
обекта е от първостепенно значение за Столич
ната община.
За строежа има изготвен и съгласуван работен
инвестиционен проект.
Има сключен договор с избрания след про
ведена процедура по Закона за обществените
поръчки изпълнител.
Обектът е включен в Инвестиционната про
грама на Столичната община за 2011 г., приета
с Решение № 76 на Столичния общински съвет
от 10.02.2011 г.
Финансирането му е част от предмета на
сключения договор за кредит с ЕИБ.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщете
ние съгласно издадените заповеди за отчуждаване
с право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
Допуснатото разпореждане за предварител
но изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок пред
Административния съд – София-град.
7641

Кмет: Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № РД-40-22
от 21 юни 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС и чл. 60, ал. 1 АПК нареждам:
Отчуждавам реална част от ПИ с идентифи
катор № 68134.4091.5726, местност Младост 2, от
кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД18-15 от 06.03.2009 г. на изпълнителния директор
на АГКК, с площ на отчуждаваната част 14 кв.м,
попадаща в трасе на обект „Пътна връзка между

ВЕСТНИК

БРОЙ 48

бул. Андрей Ляпчев и ул. Св. Киприян и кръс
товище на две нива на бул. Андрей Сахаров и
бул. Андрей Ляпчев“, при граници на частта от
север и запад – улица, изток – ПИ с идентифика
тор № 68134.4091.5726, юг – полски път, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 549 и
Решение № 551 по протокол № 45 от 29.07.2009 г.
на СОС, собственост на Николай Димитров Дими
тров и Илияна Стефанова Неделчева-Димитрова.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер на 6352,54 лв., както следва:
Николай Димитров Димитров –
½ ид.ч. – 3176,27 лв.;
Илияна Стефанова Неделчева-Димитрова –
½ ид.ч. – 3176,27 лв.
Върху имота има наложена възбрана.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗОС паричното обез
щетение на собствениците да се внесе в „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, след 11.07.2011 г. за
обезпечаване на съответното вземане.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение при следните обсто
ятелства:
Засиленото строителство в кварталите Мла
дост 2, 3, 4, оформянето на бизнес и търговски
центрове в тази част на София изпревари темпа
на изграждане на улични трасета от първосте
пенната улична мрежа и затрудни нормалното
функциониране на градската структура.
Реализирането на обекта цели преразпреде
ляне на транспортните потоци и облекчаване на
натоварването на основни кръстовища в район
„Младост“: кръстовище бул. Андрей Ляпчев – бул.
Александър Малинов и кръстовище ул. Свети
Киприян – бул. Александър Малинов.
Изпълнението на проекта ще има както
социален, така и екологичен ефект, свързан с
намаляване на вредните емисии. Ще се постигне
увеличаване на пропускателната способност и
намаляване на времето за придвижване. Не на
последно място ще се увеличи и безопасността
на движение.
Поради горните причини изпълнението на
обекта е от първостепенно значение за Столич
ната община.
За строежа има изготвен и съгласуван работен
инвестиционен проект.
Има сключен договор с избрания след про
ведена процедура по Закона за обществените
поръчки изпълнител.
Обектът е включен в Инвестиционната про
грама на Столичната община за 2011 г., приета
с Решение № 76 на Столичния общински съвет
от 10.02.2011 г.
Финансирането му е част от предмета на
сключения договор за кредит с ЕИБ.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщете
ние съгласно издадените заповеди за отчуждаване
с право на обжалване.
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ДЪРЖАВЕН

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
Допуснатото разпореждане за предварител
но изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок пред
Административния съд – София-град.
7642

Кмет: Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № РД-40-23
от 21 юни 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС, чл. 60, ал. 1 АПК нареждам:
Отчуждавам реална част от ПИ с идентифи
катор № 68134.4091.5724, местност Младост 2, от
кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД18-15 от 06.03.2009 г. на изпълнителния директор
на АГКК, с площ на отчуждаваната част 12 кв.м,
попадаща в трасе на обект „Пътна връзка между
бул. Андрей Ляпчев и ул. Св. Киприян и кръс
товище на две нива на бул. Андрей Сахаров и
бул. Андрей Ляпчев“, при граници на частта от
север, изток и юг – улица, запад – ПИ с иден
тификатор № 68134.4091.5724 съгласно влязъл в
сила ПУП, одобрен с Решение № 549 и Решение
№ 551 по протокол № 45 от 29.07.2009 г. на СОС,
собственост на Николай Димитров Димитров и
Илияна Стефанова Неделчева-Димитрова.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 5445,03 лв., както следва:
Николай Димитров Димитров –
½ ид.ч. – 2722,52 лв.;
Илияна Стефанова Неделчева-Димитрова –
½ ид.ч. – 2722,51 лв.
Върху имота е наложена възбрана.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗОС паричното обез
щетение на собствениците да се внесе в „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, след 11.07.2011 г. за
обезпечаване на съответното вземане.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение при следните обсто
ятелства:
Засиленото строителство в кварталите Мла
дост 2, 3, 4, оформянето на бизнес и търговски
центрове в тази част на София изпревари темпа
на изграждане на улични трасета от първосте
пенната улична мрежа и затрудни нормалното
функциониране на градската структура.
Реализирането на обекта цели преразпреде
ляне на транспортните потоци и облекчаване на
натоварването на основни кръстовища в район
„Младост“: кръстовище бул. Андрей Ляпчев – бул.
Александър Малинов и кръстовище ул. Свети
Киприян – бул. Александър Малинов.
Изпълнението на проекта ще има както
социален, така и екологичен ефект, свързан с
намаляване на вредните емисии. Ще се постигне
увеличаване на пропускателната способност и
намаляване на времето за придвижване. Не на
последно място ще се увеличи и безопасността
на движение.
Поради горните причини изпълнението на
обекта е от първостепенно значение за Столич
ната община.
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За строежа има изготвен и съгласуван работен
инвестиционен проект.
Има сключен договор с избрания след про
ведена процедура по Закона за обществените
поръчки изпълнител.
Обектът е включен в инвестиционната про
грама на Столичната община за 2011 г., приета
с Решение № 76 на Столичния общински съвет
от 10.02.2011 г.
Финансирането му е част от предмета на
сключения договор за кредит с ЕИБ.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщете
ние съгласно издадените заповеди за отчуждаване
с право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
Допуснатото разпореждане за предварител
но изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок пред
Административния съд – София-град.
Кмет: Й. Фандъкова
7643
ЗАПОВЕД № РД-40-24
от 21 юни 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС и чл. 60, ал. 1 АПК нареждам:
Отчуждавам реална част от ПИ с идентифи
катор № 68134.4091.23, местност Младост 2, от
кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД18-15 от 06.03.2009 г. на изпълнителния директор
на АГКК, с площ на отчуждаваната част от 77
кв.м, попадаща в трасе на обект „Пътна връзка
между бул. Андрей Ляпчев и ул. Св. Киприян и
кръстовище на две нива на бул. Андрей Сахаров
и бул. Андрей Ляпчев“, при граници на частта
от север – улица, изток ПИ 68134.4091.5766, за
пад – улица, юг – ПИ с идентификатор № 68134.
4091.23 съгласно влязъл в сила ПУП, одобрен с
Решение № 549 и Решение № 551 по протокол № 45
от 29.07.2009 г. на СОС, с неустановен собственик.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 34 938,95 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение на неустановения собственик да се
внесе по сметка на Столичната община IBAN
BG 72 SOMB 9130 333 0083 01 в „Общинска бан
ка“ – АД, клон „Врабча“, след 11.07.2011 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение при следните обсто
ятелства:
Засиленото строителство в кварталите Мла
дост 2, 3, 4, оформянето на бизнес и търговски
центрове в тази част на София изпревари темпа
на изграждане на улични трасета от първосте
пенната улична мрежа и затрудни нормалното
функциониране на градската структура.
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ДЪРЖАВЕН

Реализирането на обекта цели преразпреде
ляне на транспортните потоци и облекчаване на
натоварването на основни кръстовища в район
„Младост“: кръстовище бул. Андрей Ляпчев – бул.
Александър Малинов и кръстовище ул. Свети
Киприян – бул. Александър Малинов.
Изпълнението на проекта ще има както
социален, така и екологичен ефект, свързан с
намаляване на вредните емисии. Ще се постигне
увеличаване на пропускателната способност и
намаляване на времето за придвижване. Не на
последно място ще се увеличи и безопасността
на движение.
Поради горните причини изпълнението на
обекта е от първостепенно значение за Столич
ната община.
За строежа има изготвен и съгласуван работен
инвестиционен проект.
Има сключен договор с избрания след про
ведена процедура по Закона за обществените
поръчки изпълнител.
Обектът е включен в Инвестиционната про
грама на Столичната община за 2011 г., приета
с Решение № 76 на Столичния общински съвет
от 10.02.2011 г.
Финансирането му е част от предмета на
сключения договор за кредит с ЕИБ.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщете
ние съгласно издадените заповеди за отчуждаване
с право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
Допуснатото разпореждане за предварител
но изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок пред
Административния съд – София-град.
Кмет: Й. Фандъкова
7644
ЗАПОВЕД № РД-40-25
от 21 юни 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС, чл. 60, ал. 1 АПК нареждам:
Отчуждавам реална част от ПИ с идентифи
катор № 68134.4082.8, местност Младост 1, от
кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД18-15 от 06.03.2009 г. на изпълнителния директор
на АГКК, с площ на отчуждаваната част от 39
кв.м, попадаща в трасе на обект „Пътна връзка
между бул. Андрей Ляпчев и ул. Св. Киприян и
кръстовище на две нива на бул. Андрей Сахаров
и бул. Андрей Ляпчев“, при граници на частта от
изток – ПИ с идентификатор № 68134. 4082.8, от
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юг, запад, север – улица, съгласно влязъл в сила
ПУП, одобрен с Решение № 551 по протокол № 45
от 29.07.2009 г. на СОС, с неустановен собственик.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 17 696,35 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение на неустановения собственик да се
внесе по сметка на Столичната община IBAN
BG 72 SOMB 9130 333 0083 01 в „Общинска бан
ка“ – АД, клон „Врабча“, след 11.07.2011 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение при следните обсто
ятелства:
Засиленото строителство в кварталите Мла
дост 2, 3, 4, оформянето на бизнес и търговски
центрове в тази част на София изпревари темпа
на изграждане на улични трасета от първосте
пенната улична мрежа и затрудни нормалното
функциониране на градската структура.
Реализирането на обекта цели преразпреде
ляне на транспортните потоци и облекчаване на
натоварването на основни кръстовища в район
„Младост“: кръстовище бул. Андрей Ляпчев – бул.
Александър Малинов и кръстовище ул. Свети
Киприян – бул. Александър Малинов.
Изпълнението на проекта ще има както
социален, така и екологичен ефект, свързан с
намаляване на вредните емисии. Ще се постигне
увеличаване на пропускателната способност и
намаляване на времето за придвижване. Не на
последно място ще се увеличи и безопасността
на движение.
Поради горните причини изпълнението на
обекта е от първостепенно значение за Столич
ната община.
За строежа има изготвен и съгласуван работен
инвестиционен проект.
Има сключен договор с избрания след про
ведена процедура по Закона за обществените
поръчки изпълнител.
Обектът е включен в Инвестиционната про
грама на Столичната община за 2011 г., приета
с Решение № 76 на Столичния общински съвет
от 10.02.2011 г.
Финансирането му е част от предмета на
сключения договор за кредит с ЕИБ.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщете
ние съгласно издадените заповеди за отчуждаване
с право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
Допуснатото разпореждане за предварител
но изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок пред
Административния съд – София-град.
7645

Кмет: Й. Фандъкова

БРОЙ 48

ДЪРЖАВЕН

43. – Министърът на земеделието и храните на
основание § 3, ал. 4 от Закона за горите обнародва:
Списък по реда на § 3, ал. 1 от Закона за горите
(ДВ, бр. 19 от 2011 г.) на поземлени имоти в гор
ски територии, които физически и юридически
лица или общини са придобили от държавата
в резултат на замени, извършени до деня на
обнародването на закона в „Държавен вестник“
№

№/и ден т ифи
катор на дър
ж а в ен и мо т,
участвал в за
мяната

Землище

Площ,
дка

ВЕСТНИК
№

№/и ден т ифи
катор на дър
ж а в ен и мо т,
участвал в за
мяната

С Т Р. 1 4 5
Землище

Площ,
дка

37

000536

с. Савойски

4,500

38

000540

с. Савойски

7,625

39

000542

с. Савойски

21,730

40

019252

с. Преколница

41

076081

с. Ново село

21,725

42

076088

с. Ново село

8,275

3,948

1

151007

гр. Берковица

5,157

43

076089

с. Ново село

20,560

2

151008

гр. Берковица

3,003

44

076090

с. Ново село

17,924

3

037053

с. Богослов

25,998

45

076091

с. Ново село

18,783

4

000423

с. Савойски

0,741

46

076093

с. Ново село

6,842

5

000436

с. Савойски

2,001

47

100001

6

000550

с. Преколница

0,500

48

100002

7

062001

гр. Пазарджик

90,241

49

002136

с. Витошко

11,775

8

000493

гр. Пирдоп

7,386

50

101002

Даскалово

16,000

9

042059

гр. Созопол

20,921

51

100009

Даскалово

19,000

10

000494

с. Горни Лозен

56,105

52

000096

с. Кокаляне

14,240

12

000372

с. Герман

28,508

1 / 2 и д е а л н а Даскалово
част от имот
101001

1,000

11
13

000298

с. Горубляне

17,492

53

100007

Даскалово

8,000

14

000607

с. Яковци

54

1,000

15

000243

гр. Разлог

66,000

1 / 2 и д е а л н а Даскалово
част от имот
101001

16

000265

гр. Разлог

109,016

55

100008

Даскалово

15,000

17

000244

гр. Разлог

123,595

56

000714

с. Сапарева баня

20,000

18

000584

гр. Разлог

219,865

57

000720

с. Сапарева баня

13,808

19

000237

гр. Разлог

40,000

58

000711

с. Сапарева баня

6,593

20

000236

гр. Разлог

19,000

59

000716

с. Сапарева баня

77,460

21

000235

гр. Разлог

19,000

60

000660

с. Сапарева баня

49,639

22

000232

гр. Разлог

13,000

61

000704

с. Сапарева баня

5,962

23

000231

гр. Разлог

15,000

62

000626

с. Сапарева баня

18,156

24

000230

гр. Разлог

15,000

63

000609

с. Сапарева баня

9,559

25

046164

гр. Средец

3,999

64

000685

с. Сапарева баня

66,857

26

204035

гр. Несебър

65

000688

с. Сапарева баня

38,484

27

част от имот
000007

с. Китен

5,300

66

000735

с. Сапарева баня

3,503

67

000454

с. Сапарева баня

43,436

28

042034

гр. Созопол

31,336

68

000627

с. Сапарева баня

21,021

29

009030

Крайморие

2,133

69

000676

с. Сапарева баня

26,655

30

000046

с. Соколите

1,000

70

000617

с. Сапарева баня

44,487

31

000617

с. Соколите

2,268

71

000677

с. Сапарева баня

23,883

32

044035

с. Богойна

2,520

72

000163

с. Чифлик

33

000528

с. Савойски

11,999

73

001159

с. Чифлик

9,215

34

104013

гр. Брезник

4,076

74

019030

с. Цар Калоян

1,500

35

104014

гр. Брезник

3,677

75

116014

с. Марково

7,795

36

104015

гр. Брезник

1,369

76

116015

с. Марково

9,197

3,458

27,782

Църква

9,999

Църква

16,969

0,785

С Т Р.
№

146
№/и ден т ифи
катор на дър
ж а в ен и мо т,
участвал в за
мяната

ДЪРЖАВЕН
Землище

77

100009

с. Островче

78

095003

с. Смирненски

79

441006

гр. Смолян

80

587003

гр. Смолян

81

587007

82

583016

83
84

Площ,
дка

ВЕСТНИК
№

№/и ден т ифи
катор на дър
ж а в ен и мо т,
участвал в за
мяната

БРОЙ 48
Землище

Площ,
дка

7,284

120 000927

Кремиковци

52,948

4,890

121 000928

Кремиковци

2,290

22,474

122 000957

Кремиковци

8,213

56,498

123 000960

Кремиковци

105,276

гр. Смолян

13,333

124 000958

Кремиковци

гр. Смолян

11,931

125 000188

с. Топола

583009

гр. Смолян

1,595

126 000020

с. Крапец

10,232

583010

гр. Смолян

4,341

127 000102

с. Крапец

303,702

85

583013

гр. Смолян

2,538

128 000147

с. Крапец

112,437

86

583012

гр. Смолян

5,312

129 000097

с. Топола

21,275

87

583007

гр. Смолян

1,182

130 000100

с. Топола

37,747

88

583008

гр. Смолян

29,722

131 000116

с. Топола

84,832

89

583011

гр. Смолян

3,613

132 000195

с. Топола

0,365

90

583014

гр. Смолян

7,965

133 000183

с. Топола

0,399

91

583015

гр. Смолян

19,230

134 000190

с. Топола

91,615

92

019096

с. Стойките

3,506

135 000191

с. Топола

9,877

93

587018

гр. Смолян

45,000

136 000193

с. Топола

0,447

94

588002

гр. Смолян

23,169

137 000185

с. Топола

12,842

95

588003

гр. Смолян

104,991

138 000110

с. Топола

162,447

96

587006

гр. Смолян

7,679

139 000115

с. Топола

180,146

97

586002

гр. Смолян

1,979

140 000094

с. Топола

11,788

98

587004

гр. Смолян

5,666

141

000159

гр. Шабла

0,492

99

587005

гр. Смолян

2,494

142

000139

гр. Шабла

1,136

100 585009

гр. Смолян

15,136

143

000131

гр. Шабла

10,373

101 585005

гр. Смолян

0,998

144 000107

гр. Шабла

1,283

102 584006

гр. Смолян

3,342

145

103 584005

гр. Смолян

13,452

104 584007

гр. Смолян

105 585006
106 585007
107 584008
108 584009
109 585008
110 584010
111

8,828
254,781

000560

гр. Шабла

103,246

146 000562

гр. Шабла

75,614

3,935

147

000379

гр. Шабла

0,682

гр. Смолян

3,936

148 000155

с. Крапец

80,859

гр. Смолян

4,353

149

000156

с. Крапец

128,513

гр. Смолян

3,058

150 000145

с. Крапец

59,711

гр. Смолян

1,040

151 000197

с. Топола

14,699

гр. Смолян

6,785

152 000131

с. Топола

68,166

гр. Смолян

7,092

153 000101

с. Топола

154,413

755092

гр. Самоков

16,525

154 000114

с. Дончево

112 000582

гр. Самоков

155 39459.29.505

с. Кранево

99,446

113 506031

с. Ямна

18,000

156 000122

с. Топола

80,858

114

с. Ямна

506027

4,713

3,214

12,000

157 080032

Галата

17,000

115 640284

гр. Етрополе

8,000

158 464005

Виница

4,143

116

000051

гр. Етрополе

53,000

159 000230

с. Топола

23,154

117

000955

Кремиковци

7,307

160 000311

гр. Шабла

1,195

118 000923

Кремиковци

34,492

161

с. Шкорпиловци

15,800

119 000926

Кремиковци

23,418

162 255020

с. Арбанаси

67,568

502003

БРОЙ 48
№

№/и ден т ифи
катор на дър
ж а в ен и мо т,
участвал в за
мяната

ДЪРЖАВЕН
Землище

Площ,
дка

163 000259

с. Арбанаси

164 000073
165 000545
166 098004

с. Шереметя

215,003

167 000181

с. Арбанаси

11,000

168 256006

с. Арбанаси

9,004

169 256007

с. Арбанаси

20,000

170 001110

гр. Белица

0,300

171

001097

гр. Белица

0,301

172 001095

гр. Белица

0,800

173 001010

с. Дъбрава

19,999

174

231136

гр. Несебър

11,520

175

204024

гр. Несебър

0,510

176

204025

гр. Несебър

0,201

177 204033

гр. Несебър

0,200

178 000100

с. Побит камък

0,801

179 000101

с. Побит камък

14,450

180 000102

с. Побит камък

5,100

181 212023

гр. Велинград

182 212029

гр. Велинград

11,455

183 081002

с. Васил Левски

25,500

184 587023

гр. Смолян

38,600

185 587027

гр. Смолян

51,912

186 441007

гр. Смолян

87,340

187 441007

гр. Смолян

188 587021

гр. Смолян

43,843

189 588010

гр. Смолян

432,179

190 587009

гр. Смолян

16,973

191 587017

гр. Смолян

33,434

192 441012

гр. Смолян

281,192

193 447030

гр. Смолян

65,929

194 587028

гр. Смолян

31,248

195 019094

с. Стойките

4,576

196 019109

с. Стойките

14,705

197 019107

с. Стойките

26,444

198 019095

с. Стойките

199 019097
200 019091
201 560003

гр. Смолян

21,594

202 562003

гр. Смолян

168,229

203 583021

гр. Смолян

204 583028

гр. Смолян

ВЕСТНИК
№

№/и ден т ифи
катор на дър
ж а в ен и мо т,
участвал в за
мяната

С Т Р. 1 4 7
Землище

Площ,
дка

56,901

205 583030

гр. Смолян

17,650

с. Арбанаси

49,966

206 583032

гр. Смолян

11,295

гр. Велико
Търново

45,963

207 583034

гр. Смолян

72,640

208 583036

гр. Смолян

42,039

209 583020

гр. Смолян

21,209

210 583019

гр. Смолян

11,066

211

584021

гр. Смолян

38,275

212 584023

гр. Смолян

1,976

213 584024

гр. Смолян

18,684

214

584026

гр. Смолян

29,483

215 584028

гр. Смолян

9,844

216

584030

гр. Смолян

25,666

217

584032

гр. Смолян

9,603

218 584033

гр. Смолян

27,460

219 585010

гр. Смолян

7,013

220 585012

гр. Смолян

19,231

221 585014

гр. Смолян

95,535

222 585018

гр. Смолян

16,717

223 585019

гр. Смолян

20,756

224 585019

гр. Смолян

225 586007

гр. Смолян

2,217

226 587010

гр. Смолян

11,944

227 439003

гр. Смолян

17,712

228 587011

гр. Смолян

11,393

229 587025

гр. Смолян

77,569

230 000538

яз. Искър

34,511

231 261001

с. Обручище

2,495

232 257001

с. Обручище

260,200

233 243001

с. Обручище

68,893

234 243005

с. Обручище

118,264

235 000829

гр. Стара Загора

54,983

236 025025

с. Самотино

34,987

237 000069

Галата

0,793

238 000039

с. Горски Го
рен Тръмбеш

2,000

239 002245

с. Буйновци

14,224

4,382

240 11538.15.156

с. Свети Влас

52,602

с. Стойките

12,113

241 44094.14.17

с. Лозенец

34,999

с. Стойките

188,442

242 44094.2.4

с. Лозенец

29,117

243 44094.14.850

с. Лозенец

27,114

244 009080

Крайморие

1,919

59,488

245 009082

Крайморие

0,875

201,389

246 075002

с. Ново село

9,400

30,365

С Т Р.
№

148
№/и ден т ифи
катор на дър
ж а в ен и мо т,
участвал в за
мяната

ДЪРЖАВЕН
Землище

Площ,
дка

ВЕСТНИК
№

№/и ден т ифи
катор на дър
ж а в ен и мо т,
участвал в за
мяната
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Землище

Площ,
дка

247 075003

с. Ново село

8,213

289 737071

с. Говедарци

248 000715

гр. Сапарева
баня

5,851

290 737057

с. Говедарци

5,011

249 235093

гр. Ракитово

22,336

291 742013

с. Говедарци

87,615

250 235093

гр. Ракитово

292 743094

с. Говедарци

3,595

251 238080

гр. Ракитово

293 743091

с. Говедарци

4,538

252 000171

гр. Сърница

24,035

294 743087

с. Говедарци

36,642

253 000011

с. Белащица

185,723

295 743007

с. Говедарци

18,513

254 000294

Виница

1,159

296 743077

с. Говедарци

1,897

255 006266

с. Стойките

3,000

297 743061

с. Говедарци

2,182

256 006269

с. Стойките

3,000

298 743090

с. Говедарци

3,835

257 743066

с. Говедарци

27,077

299 743096

с. Говедарци

4,378

258 743098

с. Говедарци

16,497

300 743074

с. Говедарци

3,089

259 743097

с. Говедарци

41,035

301 742010

с. Говедарци

198,284

260 743076

с. Говедарци

39,514

302 742024

с. Говедарци

15,072

261 741026

с. Говедарци

42,938

303 742023

с. Говедарци

6,868

262 741027

с. Говедарци

10,274

304 742022

с. Говедарци

0,874

263 741036

с. Говедарци

4,745

305 742020

с. Говедарци

1,167

264 741037

с. Говедарци

3,980

306 742025

с. Говедарци

5,541

265 743081

с. Говедарци

81,086

307 742021

с. Говедарци

266 021308

с. Говедарци

41,982

308 23039.8.313

с. Доспей

267 737076

с. Говедарци

10,933

309 65231.920.273

гр. Самоков

5,916

268 737077

с. Говедарци

1,603

310

65231.920.381

гр. Самоков

69,409

269 741015

с. Говедарци

229,570

311

65231.920.390

гр. Самоков

14,594

270 741018

с. Говедарци

5,549

312 07598.119.12

гр. Бяла

25,829

271 741019

с. Говедарци

12,953

313 07598.116.34

гр. Бяла

6,234

272 741017

с. Говедарци

89,876

314

273 742017

с. Говедарци

15,252

274 742014

с. Говедарци

432,748

275 745029

с. Говедарци

4,443

276 706007

с. Говедарци

5,623

277 742019

с. Говедарци

4,607

278 742015

с. Говедарци

16,928

279 741024

с. Говедарци

8,368

280 743083

с. Говедарци

9,934

281 737078

с. Говедарци

4,811

282 737083

с. Говедарци

106,290

283 737054

с. Говедарци

86,655

284 737086

с. Говедарци

16,155

285 737062

с. Говедарци

5,101

286 737084

с. Говедарци

5,739

287 737081

с. Говедарци

213,975

288 737064

с. Говедарци

51,897

60,675

1,970

5,197
14,364

502001

с. Шкорпиловци

221,580

315 502009

с. Шкорпиловци

117,499

316

502007

с. Шкорпиловци

68,883

317

502005

с. Шкорпиловци

72,674

318

502006

с. Шкорпиловци

71,991

319 000111

с. Ново Оряхово

811,440

320 000233

с. Ново Оряхово

1108,976

321 000228

с. Ново Оряхово

39,970

322 000229

с. Ново Оряхово

4,032

323 000230

с. Ново Оряхово

11,348

324 000231

с. Ново Оряхово

5,580

325 000232

с. Ново Оряхово

10,897

326 000556

с. Ново Оряхово

28,083

327 000557

с. Ново Оряхово

57,232

328 000991

с. Шкорпиловци

76,755

329 000994

с. Шкорпиловци

1,890

330 007031

с. Шкорпиловци

18,949

331

гр. Балчик

02508.88.735

229,999

БРОЙ 48
№

№/и ден т ифи
катор на дър
ж а в ен и мо т,
участвал в за
мяната

ДЪРЖАВЕН
Землище

Площ,
дка

ВЕСТНИК
№

№/и ден т ифи
катор на дър
ж а в ен и мо т,
участвал в за
мяната

С Т Р. 1 4 9
Землище

Площ,
дка

332 02508.88.736

гр. Балчик

240,006

375 000848

с. Лилково

333 02508.88.734

гр. Балчик

578,716

376 065016

с. Баня

334 000609

с. Яковци

24,500

377 67653.448.31

гр. Смолян

87,589

335 411103

гр. Вършец

176,184

378 67653..448.32

гр. Смолян

12,591

336 411104

гр. Вършец

44,935

379 67653.583.43

гр. Смолян

7,722

337 04279.84.34

гр. Благоевград

21,100

380 67653.583.45

гр. Смолян

15,916

338 61813.614.38

гр. Разлог

50,000

381 67653.583.47

гр. Смолян

2,903

339 61813.614.139

гр. Разлог

43,137

382 67653.583.48

гр. Смолян

12,228

340 61813.662.225

гр. Разлог

88,001

383 67653.583.50

гр. Смолян

24,110

341 000524

с. Бачево

92,752

384 67653.583.53

гр. Смолян

13,448

342 094009

гр. Банско

89,867

385 67653.583.55

гр. Смолян

3,749

343 61813.808.156

гр. Разлог

49,999

386 67653.584.34

гр. Смолян

10,440

344 61813.614.911

гр. Разлог

66,363

387 67653.584.35

гр. Смолян

30,863

345 61813.614.654

гр. Разлог

30,009

388 67653.584.42

гр. Смолян

9,721

346 04279.84.125

гр. Благоевград

90,000

389 67653.584.48

гр. Смолян

60,695

347 04279.84.132

гр. Благоевград

1,000

390 67653.584.54

гр. Смолян

11,109

348 000383

с. Поленица

32,200

391 67653.584.56

гр. Смолян

11,757

349 61813.2.108

гр. Разлог

99,344

392 67653.585.42

гр. Смолян

31,588

350 21498.328.15

гр. Добринище

36,492

393 67653.585.17

гр. Смолян

27,308

21498.312.34.34 гр. Добринище

15,792

394 67653.587.1

гр. Смолян

369,374

351

6,398
5,002

352 21498.329.11

гр. Добринище

15,016

395 67653.438.10

гр. Смолян

1,391

353 21498.312.32

гр. Добринище

8,011

396 67653.587.30

гр. Смолян

23,406

354 001031

Крайморие

26,954

397 67653.505.33

гр. Смолян

14,107

355 001240

Крайморие

82,730

398 67653.438.2

гр. Смолян

97,934

356 001239

Крайморие

96,470

399 67653.438.12

гр. Смолян

368,637

357 53045.639.3

гр. Обзор

421,877

400 67653.583.40

гр. Смолян

30,255

358 53045.232.11

гр. Обзор

293,794

401 67653.505.35

гр. Смолян

3,204

359 27454.14.621

с. Емона

157,631

402 67653.505.36

гр. Смолян

17,378

360 37023.502.17

с. Китен

21,958

403 67653.584.36

гр. Смолян

8,560

361 67800.45.448

гр. Созопол

55,000

404 67653.584.39

гр. Смолян

21,922

362 51500.201.28

гр. Несебър

7,852

405 67653.584.40

гр. Смолян

28,915

363 67800.43.42

гр. Созопол

6,131

406 67653.585.22

гр. Смолян

21,856

364 67800.42.26

гр. Созопол

8,232

407 67653.585.24

гр. Смолян

88,826

365 44094.2.3

с. Лозенец

11,860

408 67653.585.29

гр. Смолян

19,055

366 001231

Крайморие

16,307

409 67653.585.32

гр. Смолян

0,328

367 000083

гр. Китен

10,000

410

67653.585.35

гр. Смолян

0,845

368 000179

с. Писменово

99,700

411

67653.505.37

гр. Смолян

456,488

369 058054

с. Кладница

18,971

412 67653.560.2

гр. Смолян

12,261

370 058053

с. Кладница

22,373

413 67653.562.2

гр. Смолян

53,753

371 059008

с. Кладница

43,250

414

67653.586.5

гр. Смолян

0,423

372 229014

гр. Ракитово

5,000

415 67653.586.4

гр. Смолян

8,090

373 000846

с. Лилково

0,412

416

67653.586.6

гр. Смолян

4,125

374 000847

с. Лилково

7,624

417

67653.586.3

гр. Смолян

1,898

С Т Р.
№

150
№/и ден т ифи
катор на дър
ж а в ен и мо т,
участвал в за
мяната

ДЪРЖАВЕН
Землище

Площ,
дка

ВЕСТНИК
№

№/и ден т ифи
катор на дър
ж а в ен и мо т,
участвал в за
мяната

БРОЙ 48
Землище

418

67653.557.1

гр. Смолян

31,668

461 218003

с. Мугла

419

Площ,
дка

4,669

67653.558.3

гр. Смолян

658,196

462 218004

с. Мугла

3,541

420 67653.586.1

гр. Смолян

183,461

463 222002

с. Мугла

35,233

421 67653.587.14

гр. Смолян

23,523

464 222005

с. Мугла

10,341

422 67653.583.56

гр. Смолян

319,971

465 222008

с. Мугла

54,420

423 67653.562.5

гр. Смолян

58,622

466 222010

с. Мугла

4,251

424 67653.583.58

гр. Смолян

181,597

467 215027

с. Мугла

0,190

425 67653.556.2

гр. Смолян

129,088

468 215028

с. Мугла

1,515

426 67653.447.104

гр. Смолян

17,506

469 215030

с. Мугла

4,570

427 67653.441.49

гр. Смолян

12,378

470 215014

с. Мугла

11,672

428 67653.441.44

гр. Смолян

92,954

471 215032

с. Мугла

5,674

429 67653.441.50

гр. Смолян

107,182

472 215035

с. Мугла

2,897

430 67653.589.11

гр. Смолян

1,569

473 215036

с. Мугла

3,262

431

474

67653.588.73

гр. Смолян

165,115

215038

с. Мугла

1,136

432 67653.448.35

гр. Смолян

22,342

475 216004

с. Мугла

3,475

433 67653.587.31

гр. Смолян

29,051

476 218002

с. Мугла

1,999

434 67653.587.32

гр. Смолян

26,340

477 215005

с. Мугла

48,862

435 67653.447.105

гр. Смолян

6,856

478 215010

с. Мугла

8,245

436 67653.441.46

гр. Смолян

33,582

479 215012

с. Мугла

11,628

437 67653.447.103

гр. Смолян

2,409

480 215016

с. Мугла

9,078

438 67653.587.86

гр. Смолян

43,690

481 215018

с. Мугла

1,186

439 67653.589.9

гр. Смолян

23,604

482 215022

с. Мугла

11,801

440 67653.447.64

гр. Смолян

3,133

483 215024

с. Мугла

6,503

441 67653.447.57

гр. Смолян

1,103

484 215026

с. Мугла

16,155

442 67653.447.61

гр. Смолян

4,732

485 226017

с. Мугла

7,695

443 67653.447.60

гр. Смолян

12,980

486 228005

с. Мугла

3,235

444 67653.447.62

гр. Смолян

51,236

487 229001

с. Мугла

66,817

445 67653.588.24

гр. Смолян

44,285

488 234018

с. Мугла

3,547

446 67653.447.59

гр. Смолян

1,438

489 233006

с. Мугла

66,297

447 67653.447.58

гр. Смолян

16,502

490 233008

с. Мугла

92,482

448 67653.589.14

гр. Смолян

143,863

491 232009

с. Мугла

8,688

449 67653.447.96

гр. Смолян

63,753

492 234013

с. Мугла

76,980

450 67653.447.99

гр. Смолян

142,926

493 235011

с. Мугла

61,122

451

67653.589.15

гр. Смолян

28,264

494 233028

с. Мугла

202,202

452 67653.447.93

гр. Смолян

13,573

495 232006

с. Мугла

37,250

453 67653.447.112

гр. Смолян

4,624

496 226009

с. Мугла

83,787

454 227006

с. Мугла

2,099

497 235005

с. Мугла

86,618

455 227004

с. Мугла

1,945

498 235009

с. Мугла

285,541

456 227003

с. Мугла

2,133

499 233025

с. Мугла

90,605

457 225003

с. Мугла

149,012

500 234016

с. Мугла

15,214

458 221003

с. Мугла

120,260

501 233013

с. Мугла

3,462

459 222015

с. Мугла

0,202

502 233016

с. Мугла

249,257

460 222013

с. Мугла

1,734

503 233032

с. Мугла

56,067

БРОЙ 48
№

№/и ден т ифи
катор на дър
ж а в ен и мо т,
участвал в за
мяната

ДЪРЖАВЕН
Землище

Площ,
дка

ВЕСТНИК
№

№/и ден т ифи
катор на дър
ж а в ен и мо т,
участвал в за
мяната

С Т Р. 1 5 1
Землище

Площ,
дка

504 232003

с. Мугла

186,982

547 739016

с. Говедарци

23,000

505 229002

с. Мугла

110,251

548 745030

с. Говедарци

5,842

506 231002

с. Мугла

12,979

549 745024

с. Говедарци

55,169

507 226012

с. Мугла

20,710

550 745033

с. Говедарци

1,223

508 231008

с. Мугла

4,722

551

745032

с. Говедарци

4,581

509 226006

с. Мугла

4,460

552 745031

с. Говедарци

133,711

510

231004

с. Мугла

22,919

553 745034

с. Говедарци

0,927

511

230003

с. Мугла

88,501

554 745023

с. Говедарци

29,796

512 229006

с. Мугла

20,861

555 737068

с. Говедарци

19,005

513 231006

с. Мугла

51,502

514

228002

с. Мугла

60,950

556 737069

с. Говедарци

4,901

515 231009

с. Мугла

15,002

557 745027

с. Говедарци

28,961

516

233011

с. Мугла

8,609

558 742018

с. Говедарци

5,858

517

226004

с. Мугла

37,457

559 715022

с. Говедарци

21,939

518

226014

с. Мугла

55,985

560 741046

с. Говедарци

1,169

519

233023

с. Мугла

28,524

561 741053

с. Говедарци

7,297

520 233014

с. Мугла

117,596

562 741055

с. Говедарци

25,027

521

с. Мугла

35,313

563 743084

с. Говедарци

80,570

522 67653.453.2

гр. Смолян

82,890

564 743086

с. Говедарци

142,241

523 67653.453.3

гр. Смолян

6,840

565 741049

с. Говедарци

10,539

524 225008

с. Мугла

2,626

566 741025

с. Говедарци

377,331

525 225011

с. Мугла

0,638

567 741044

с. Говедарци

82,571

526 228007

с. Мугла

18,491

568 741028

с. Говедарци

57,535

527 228009

с. Мугла

14,850

569 745021

с. Говедарци

31,953

528 230004

с. Мугла

18,250

570 000004

гр. Правец

6,869

529 227007

с. Мугла

11,659

571 000015

гр. Правец

2,420

530 227009

с. Мугла

70,152

572 000100

гр. Правец

5,051

531

226020

с. Мугла

25,955

573 000102

гр. Правец

0,941

532 226022

с. Мугла

1,580

574

000110

гр. Правец

0,593

7,644

575 000136

гр. Правец

14,105

233020

533 226023

с. Мугла

534 67653.447.65

гр. Смолян

47,802

576 000153

гр. Правец

5,412

535 67653.509.15

гр. Смолян

101,725

577 000155

гр. Правец

2,358

гр. Правец

9,595

536 67653.563.2

гр. Смолян

1,926

578 000156

537 67653.583.38

гр. Смолян

157,216

579 000197

гр. Плевен

7,998

538 126009

гр. Девин

3,148

580 000205

гр. Правец

15,114

539 737099

с. Говедарци

50,549

581 000215

гр. Правец

2,433

540 737098

с. Говедарци

28,140

582 000516

гр. Правец

118,572

541 744002

с. Говедарци

10,002

583 000519

гр. Правец

145,527

542 745025

с. Говедарци

14,516

584 000520

гр. Правец

71,260

543 745026

с. Говедарци

1,766

585 001433

гр. Правец

83,182

544 737102

с. Говедарци

18,662

586 041005

гр. Правец

1,763

545 745028

с. Говедарци

2,123

587 041006

гр. Правец

2,024

546 739019

с. Говедарци

5,178

588 103018

гр. Правец

4,190

С Т Р.
№

152
№/и ден т ифи
катор на дър
ж а в ен и мо т,
участвал в за
мяната

ДЪРЖАВЕН
Землище

Площ,
дка

589 165003

с. Осиковска
Лакавица

11,451

590 173001

с. Осиковска
Лакавица

18,879

591 174002

с. Осиковска
Лакавица

17,137

592 000025

с. Богьовци

89,495

593 001001

с. Богьовци

594 001002

с. Богьовци

595 001008

с. Богьовци

596 001009

с. Богьовци

597 000733

с. Трудовец

3,439

598 000735

с. Трудовец

599 588120

с. Трудовец

600 588122

с. Трудовец

601 588126

с. Трудовец

602 588111

ВЕСТНИК
№

№/и ден т ифи
катор на дър
ж а в ен и мо т,
участвал в за
мяната

БРОЙ 48
Землище

Площ,
дка

630 02508.88.751

гр. Балчик

94,836

631 060204

Виница

12,903

632 060515

Виница

7,520

633 07598.307.10

гр. Бяла

77,827

634 502021

с. Шкорпиловци

96,800

635 060381

Виница

5,418

8,799

636 83017.506.126

гр. Шабла

6,545

7,200

637 242007

с. Шкорпиловци

4,597

98,974

638 242008

с. Шкорпиловци

20,900

639 077007

с. Горица

640 415002

Виница

13,551

641 72693.0.216

с. Топола

8,215

2,653

642 72693.0.218

с. Топола

17,735

26,938

643 000242

Виница

18,062

19,471

644 000012

Виница

40,642

с. Трудовец

22,348

645 060624

Виница

4,027

603 588115

с. Трудовец

20,147

646 060627

Виница

6,880

604 904014

с. Бистрица

10,757

647 000470

Виница

3,600

605 000821

гр. Стара Загора

32,402

648 060007

Виница

59,239

606 000825

гр. Стара Загора

19,467

649 054108

с. Горско Косово

607 122009

с. Богомилово

88,377

650 000109

гр. Трявна

8,958

608 002392

гр. Стара Загора

24,443

651 206034

с. Рабиша

6,854

609 002393

гр. Стара Загора

23,782

652 206032

с. Рабиша

5,382

610

000236

с. Божурец

274,405

653 61813.803.114

гр. Разлог

115,097

611

000293

с. Божурец

8,379

654 61813.662.83

гр. Разлог

51,565

4,183
12,000
9,993

3,500

612 077005

с. Горица

4,720

655 61813.775.97

гр. Разлог

6,623

613 077066

с. Горица

32,664

656 61813.775.99

гр. Разлог

9,226

614

023004

с. Самотино

66,096

657 094006

гр. Банско

286,163

615 025036

с. Самотино

58,128

658 61813.548.39

гр. Разлог

22,992

616

025032

с. Самотино

86,998

659 61813.808.36

гр. Разлог

29,374

617

025033

с. Самотино

87,924

660 61813.808.57

гр. Разлог

16,000

618

023007

с. Самотино

18,537

661 61813.775.33

гр. Разлог

3,001

619

025041

с. Самотино

92,000

662 000378

с. Поленица

6,515

620 025042

с. Самотино

92,000

663 000381

с. Поленица

3,256

621 023006

с. Самотино

19,990

664 000721

гр. Сандански

622 025045

с. Самотино

85,068

665 000724

гр. Сандански

623 025024

с. Самотино

47,928

666 51500.204.157

гр. Несебър

624 025026

с. Самотино

52,968

667 51500.502.826

гр. Несебър

11,016

625 07598.119.30

гр. Бяла

13,427

668 37023.15.238

гр. Китен

19,302

626 07598.119.32

гр. Бяла

7,099

669 37023.15.240

гр. Китен

22,265

гр. Созопол

96,000

14,001
5,501
20,936

627 83017.506.118

гр. Шабла

1,694

670 67800.45.472

628 83017.506.122

гр. Шабла

2,358

671 67800.45.473

гр. Созопол

60,001

629 000108

Аспарухово

8,530

672 67800.34.4

гр. Созопол

17,407
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№/и ден т ифи
катор на дър
ж а в ен и мо т,
участвал в за
мяната

ДЪРЖАВЕН
Землище

673 67800.44.90

гр. Созопол

674 67800.45.474
675 004358

Площ,
дка
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мяната
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Землище

Площ,
дка

7,010

716

507059

с. Ямна

49,247

гр. Созопол

90,001

717

507060

с. Ямна

7,673

Крайморие

60,464

718 507062

с. Ямна

8,881

676 004386

Крайморие

26,867

719 507063

с. Ямна

8,599

677 67800.30.30

гр. Созопол

20,281

720 507064

с. Ямна

565,821

678 53045.639.2

гр. Обзор

12,000

721 531004

с. Ямна

9,832

679 51500.204.147

гр. Несебър

5,562

722 531006

с. Ямна

9,789

680 51500.204.148

гр. Несебър

1,873

723 606017

с. Брусен

3,015

681 011005

с. Старо място

9,999

724 606019

с. Брусен

682 000211

с. Седловина

61,962

725 506033

с. Ямна

106,216

683 075004

с. Ново село

76,576

726 507037

с. Ямна

10,825

684 037105

с. Богослов

12,500

727 507043

с. Ямна

14,498

685 000419

с. Савойски

10,362

728 507045

с. Ямна

2,878

686 000547

с. Савойски

5,000

729 507047

с. Ямна

16,353

687 000548

с. Савойски

9,197

730 507049

с. Ямна

7,173

688 000549

с. Савойски

7,326

731 507055

с. Ямна

14,101

689 000551

с. Савойски

2,321

732 507056

с. Ямна

0,916

690 000551

с. Преколница

5,000

733 507058

с. Ямна

4,139

691 076158

с. Ново село

11,366

734 507065

с. Ямна

0,758

692 073006

с. Коняво

57,485

735 509021

с. Ямна

15,965

693 047001

с. Дворище

94,444

736 509023

с. Ямна

7,921

694 037122

с. Богослов

6,000

737 513039

с. Ямна

16,926

695 52218.585.10

гр. Априлци

1,205

738 513041

с. Ямна

4,394

696 000541

гр. Сърница

697 000609

с. Лилково

698 000257
699 000274

2,340

9,700

739 518047

с. Ямна

3,229

63,351

740 519004

с. Ямна

2,973

с. Лилково

67,380

741

531008

с. Ямна

6,946

с. Лилково

32,950

742 531010

с. Ямна

10,026

700 023013

с. Бойково

1,493

743 531012

с. Ямна

0,658

701 024001

с. Бойково

6,682

744 531014

с. Ямна

0,902

702 065022

с. Баня

6,200

745 531015

с. Ямна

1,489

703 000999

гр. Девин

6,074

746 531016

с. Ямна

704 000998

гр. Девин

5,820

747

000049

гр. Варна

73,120

705 000110

с. Герман

25,000

748 026007

гр. Варна

44,899

706 000723

с. Горни Лозен

30,000

749 026013

гр. Варна

21,704

707 000724

с. Горни Лозен

26,532

750 72693.154.17

с. Топола

10,000

708 002016

с. Бистрица

24,900

751

с. Топола

10,000

709 000111

с. Герман

12,500

752 02508.88.384

гр. Балчик

710 000112

с. Герман

12,500

753 02508.62.50

гр. Балчик

711 000116

с. Герман

25,001

754 522014

гр. Варна

712 000302

с. Елешница

20,735

755 026012

гр. Варна

27,190

713 000666

с. Елешница

13,108

756 65543.31.171

с. Свети Никола

34,197

714

с. Потоп

29,270

757 65543.31.168

с. Свети Никола

88,598

4,426

758 65543.31.166

с. Свети Никола

10,834

000382

715 128005

с. Панчарево

72693.154.21

3,139

1,847
3,891
19,179

С Т Р.
№

154
№/и ден т ифи
катор на дър
ж а в ен и мо т,
участвал в за
мяната

ДЪРЖАВЕН
Землище

759 65543.31.184

с. Свети Никола

760 000109

с. Звездица

761

10135.2043.257 гр. Варна

Площ,
дка

33,716
2,597
34,244

762 53120.35.268

с. Оброчище

5,215

763 53120.1.188

с. Оброчище

95,000

764 000252

с. Самотино

30,001

765 05009.200.291

с. Божурец

46,790

766 05009.200.292

с. Божурец

1,806

767 05009.200.294

с. Божурец

89,944

768 000201

гр. Велико
Търново

22,435

769 000204

гр. Велико
Търново

17,077

770 000206

гр. Велико
Търново

2,592

771 000075

гр. Велико
Търново

51,218
33003,799

7421
10. – Министърът на икономиката, енергети
ката и туризма на основание чл. 39, ал. 1, т. 3 от
Закона за подземните богатства и във връзка с
постъпило заявление за търсене и проучване на
подземни богатства открива производство по пре
доставяне на разрешение за търсене и проучване
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от За
кона за подземните богатства – метални полезни
изкопаеми, в площ „Златарица“, разположена на
територията на община Белица, област Благо
евград, и община Велинград, област Пазарджик.
7457
10а. – Министърът на икономиката, енерге
тиката и туризма на основание чл. 39, ал. 1, т. 3
от Закона за подземните богатства и във връзка
с постъпило заявление за търсене и проучване
на подземни богатства открива производство по
предоставяне на разрешение за търсене и проуч
ване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2
от Закона за подземните богатства – неметални
полезни изкопаеми – индустриални минерали,
в площ „Аполон“, разположена на територията
на община Хасково, област Хасково, и община
Черноочене, област Кърджали.
7458
66. – Териториалната дирекция на НАП – Со
фия, офис Перник, на основание чл. 239, ал. 2
ДОПК с постановление № 0866/2003/005696 от
08.06.2011 г. възлага на „Боруна 1“ – ЕООД,
ЕИК 107554423, седалище и адрес на управление:
гр. Дряново, област Габрово, община Дряново,
ул. Борова гора 5, представлявано от Георги Бо
риславов Казаков с адрес гр. Дряново, община
Дряново, област Габрово, ж. к. Априлци 1, вх. Б,
ет. 2, ап. 4, следния недвижим имот: група № 1:
55 771 кв. м идеални части от общите 56 168 кв. м
земя в гр. Трън, община Трън, област Перник, както
и прилежащите производствени и спомагателни
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сгради, както следва: 1. главен корпус с битова
сграда и трафопост № 1 и № 2 – ЗП 5400 кв. м; 2.
главен корпус с разширение и трафопост № 3 – ЗП
3060 кв. м; 3. пречиствателна станция за отровни
масла – ЗП 50 кв. м; 4. парокотелна централа – ЗП
395 кв. м; 5. парокотелна централа – комин – ЗП
50 кв. м; 6. мазутно стопанство – ЗП 157 кв. м,
представлява две трайно прикрепени вертикални
метални цистерни за мазут Н – 6,5 м всяка; 7.
метален резервоар за нафта – ЗП 6 кв. м; обектът
е метален резервоар за нафтово гориво, вкопан в
земята; 8. наливно-изливно устройство – ЗП 4 кв.
м; обектът е масивна, монолитна шахта, вкопана в
земята, съдържаща тръбопроводи за мазут; 9. пом
пена станция към мазутно стопанство – ЗП 64 кв.
м; 10. складово хале – временно, барабанно, със ЗП
250 кв. м; 11. складово хале за държавен резерв – ЗП
250 кв. м; 12. едноетажен склад за метали – ЗП
720 кв. м; 13. спомагателен корпус – ЗП 650 кв. м;
14. едноетажен склад за резервни части – ЗП 900
кв. м; 15. административна сграда и трафопост
№ 4 – ЗП 594 кв. м; 16. вело-мотонавес – ЗП 90 кв.
м; 17. пропуск с козирка – ЗП 60 кв. м; 18. склад за
противоотрови – ЗП 25 кв. м; 19. помощно стопан
ство – ЗП 90 кв. м; 20. станция пропан-бутан – ЗП
100 кв. м; 21. маслоохладителна станция с резерво
ар – ЗП 40 кв. м; 22. склад ГСМ 1 – ЗП 40 кв. м,
за сумата 241 500,99 лв. Собствеността преминава
у купувача от датата на постановлението, което
подлежи на вписване от съдията по вписванията
по местонахождението на имота.
7406
30. – Ликвидационната комисия на Дома за
медико-социални грижи за деца – Тетевен, на
основание чл. 13, ал. 2 от Наредбата за условията
и реда за ликвидация на лечебните заведения по
чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и
във връзка с Постановление № 329 на Минис
терския съвет от 2010 г. кани всички кредитори
да предявят своите вземания и всякакви пре
тенции към Дома за медико-социални грижи за
деца – Тетевен, най-късно в срок до един месец от
обнародването на поканата в „Държавен вестник“
на адрес София, пл. Света Неделя 5, ет. 3, стая
315, e-mail: vvelichkova@mh.government.bg.
7654
196. – Европейският политехнически универ
ситет обявява конкурси за доценти по: 02.17.01
теория и история на архитектурата – един; 02.21.04
компютърни системи, комплекси и мрежи – един;
01.02.03 строителна механика, съпротивление на
материалите – един; 02.21.06 автоматизация на
инженерния труд и системи за автоматизирано
проектиране в строителството – един; 05.02.05
финанси, парично обръщение, кредит и застрахов
ка – един; 02.21.06 автоматизация на инженерния
труд и системи за автоматизирано проектиране (за
строителен отрасъл) – един; 02.16.01 обща, висша
и приложна геодезия – един; 01.01.11 информати
ка – двама, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Кандидатите да могат да
преподават на английски език. Документите за
кандидатстване се подават в офиса на Европейския
политехнически университет в Перник, п.к. 2300,
ул. Св. св. Кирил и Методий 23, тел. 076 600 773.
7600
58. – Университетът по архитектура, строи
телство и геодезия – София, обявява конкурси за:
доцент към катедра „Автоматизация на инженерния
труд“ по 02.21.06 автоматизация на инженерния
труд и системи за автоматизирано проектиране
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(в строителството) – един; доцент към катедра
„Масивни конструкции“ по 02.15.04 строителни кон
струкции (стоманобетонни конструкции) – един,
двата със срок 3 месеца от обнародването им в
„Държавен вестник“. Документи – в университета,
бул. Христо Смирненски 1, сграда ректорат, стая
№ 224, тел. 02 963-52-45, вътр. 419 и 449.
7437
70. – Международното висше бизнес учили
ще – Ботевград, обявява конкурси за: доценти по:
05.02.07 Счетоводна отчетност, контрол и анализ
на стопанската дейност – един; 05.05.12 Финансово
право (данъчно право) – един; 05.02.05 Финанси,
парично обръщение, кредит и застраховка – един;
докторанти по 05.02.18 икономика и управление
(по отрасли) – шестима, всички със срок 3 месеца
от датата на обнародване в „Държавен вестник“.
Справки и подаване на документи – в Ботевград,
ул. Гурко 14, тел. 0723 68812.
7484
6. – Университетът „Проф. д-р Асен Злата
ров“ – Бургас, обявява конкурс за доцент по про
фесионално направление 3.2 Психология, научна
специалност 05.06.10 Социална психология, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вест
ник“. Документи – в ректората, к/с Славейков,
бул. Проф. Якимов 1, стая 214, тел. 056/858-210.
7601
450. – Икономическият университет – Варна,
обявява конкурси за заемане на академични
длъжности в област на висшето образование 3.
Социални, стопански и правни науки за: главни
асистенти по: професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност 05.02.18 иконо
мика и управление (управление на човешките
ресурси) – един: професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност 05.02.18 икономи
ка и управление (урбанистика и местно самоупра
вление) – един, двата със срок 2 месеца; доценти
по: професионално направление 3.8. Икономика,
научна специалност 05.02.05 финанси, парично
обръщение, кредит и застраховка (осигуряване
и застраховане) – един; професионално направ
ление 3.6. Право, научна специалност 05.05.10
трудово право и обществено осигуряване – двама;
професор по професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност 05.02.05 финанси,
парично обръщение, кредит и застраховка (банково
дело), всички със срок 3 месеца от обнародване
то в „Държавен вестник“. Документи – в отдел
„НИРД“, стая 527, тел. 052/660-295.
7438
52. – Техническият университет – Габрово,
обявява конкурси за доценти по: област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.1. Машинно инженерство, специ
алност Хидравлични и пневматични задвижващи
системи – един, със срок 3 месеца; област на
висше образование 5. Технически науки, про
фесионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика, специалност Елементи
и устройства на автоматиката и изчислителната
техника (Интелигентни сензори и системи и
Програмируеми логически контролери) – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи: ТУ – Габрово,
ул. Х. Димитър 4, ректорат, „Научно развитие“,
стая 3209, тел. 066/801511.
7602
8. – Пловдивският университет „Паисий Хи
лендарски“ обявява конкурси за: професори по:
област на висше образование 4. Природни нау
ки, математика и информатика, професионално
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направление 4.3 Биологически науки, научна
специалност зоология – двама, област на висше
образование 4. Природни науки, математика
и информатика, професионално направление
4.5 Математика, научна специалност изчисли
телна математика (числени методи и прило
жения) – един; област на висше образование 1.
Педагогически науки, професионално направле
ние 1.3 Педагогика на обучението по биология,
научна специалност методика на обучението по
биология – един; област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника, на
учна специалност автоматизация на области от
нематериалната сфера (просвета, наука) – един,
със срок 2 месеца; област на висше образование
1. Педагогически науки, професионално направ
ление 1.1 Теория и управление на образованието,
научна специалност управление на образование
то – един; област на висше образование 3. Соци
ални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.1 Социология, антропология и
науки за културата, научна специалност теория
и история на културата – един, със срок 3 месе
ца; доцети по: област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника, на
учна специалност автоматизация на области от
нематериалната сфера (просвета, наука) – един;
област на висше образование 1. Педагогически
науки, професионално направление 1.3 Педагогика
на обучението по биология, научна специалност
методика на обучението по биология – един, със
срок 2 месеца; област на висше образование 1.
Педагогически науки, професионално направле
ние 1.3 Педагогика на обучението по биология,
научна специалност методика на обучението по
биология – един; област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.2 Химически науки,
научна специалност неорганична химия – един,
със срок 3 месеца; главни асистенти по: област
на висше образование 4. Природни науки, мате
матика и информатика, професионално направ
ление 4.1 Физически науки, научна специалност
електрични, магнитни и оптични свойства на
кондензираната материя – един, област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни на
уки, професионално направление 3.8 Икономика,
научна специалност финанси, парично обращение,
кредит и застраховка – един, със срок 3 месеца от
датата на обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в ректората, ул. Цар Асен
24, стая 120, тел. 032/261-408.
7547
33. – Университетът по хранителни техноло
гии – Пловдив, обявява конкурси за: професори
по: 3. Социални, стопански и правни науки, 3.8.
Икономика (Организация на индустриалното
производство) – един; 4. Природни науки, ма
тематика и информатика, 4.1. Физически науки
(Приложна физика) – един; 5. Технически науки,
5.11. Биотехнологии (Технологично обзавеж
дане) – един; доценти по: 4. Природни науки,
математика и информатика, 4.1. Физическ и
науки (Приложна физика) – един; 5. Технически
науки, 5.12. Хранителни технологии (Технология
на етеричните масла) – един; главни асистенти
по: 3. Социални, стопански и правни науки, 3.8.
Икономика – един; 5. Технически науки, 5.12.
Хранителни технологии (Хладилна технология
на хранителните продукти) – един, всички със
срок 2 месеца; доценти по: 5. Технически науки,
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5.3. Комуникационна и компютърна техника
(Компютърна периферия) – един; 5.3. Комуни
кационна и компютърна техника (Компютърна
графика и дизайн) – един, със срок 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Докумен
ти – в университета, Пловдив, бул. Марица 26,
тел. 603-603, до 7 работни дни след изтичане на
срока на обявлението в „Държавен вестник“.
7650
8 . – С т о п а н с к а т а а к а д е м и я „ Д . А . Це 
нов“ – Свищов, обявява конкурси за: професори
по: 05.02.05 финанси, парично обращение, кредит
и застраховка (застраховане) – един; 05.02.07
счетоводна отчетност, контрол и анализ на
стопанската дейност (финансово счетоводство и
счетоводен софтуер) – един; 05.02.07 счетоводна
отчетност, контрол и анализ на стопанската дей
ност (банково и бюджетно счетоводство) – един;
доцент по 05.02.05 финанси, парично обращение,
кредит и застраховка (финанси) – един; препо
давател по 05.04.20 германски езици (английски
език) – един. Всичките конкурси са със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в академията, офис „Докторантура
и академично израстване“, тел. 66-362.
7441

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
4 8 . – Пе нс и он н о о с и г у р и т е л н а ком п а н и я
„ДСК – Родина“ – А Д, София, на основание
чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване
обнародва:
Отчет за финансовото състояние
Хил. лв.
2010
Активи
Парични средства
761
Инвестиции
12 725
Вземания от пенсионни фондове
790
Имоти, машини, съоръжения и
752
оборудване
Нематериални активи
142
Отсрочени данъчни активи
43
Други активи
127
Общо активи
15 340
Пасиви
Задъл жени я към персона ла и
304
осигурителни институции
Търговски задължения
29
Данъчни задължения
2
Други задължения
134
469
Капитал и специализирани ре
зерви
Основен капитал
6 010
Резерви
652
Неразпределена печалба/(натру
5 022
пана загуба)
Специализирани резерви
3 187
Общо капитал и специализирани
14 871
резерви
Общо капитал, резерви и пасиви 15 340

2009
375
10 692
527
784
120
41
95
12 634
268
4
46
116
434
6 010
490
3 494
2 206
12 200
12 634

ВЕСТНИК
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Отчет за всеобхватния доход

Хил. лв.

2010 2009
Приходи от управление на Уни
5 707 4 737
версален пенсионен фонд
Приходи от управление на Про
614
485
фесионален пенсионен фонд
Приходи от управление на Добро
381
332
волен пенсионен фонд
Приходи от управление на Добро
волен пенсионен фонд по проф.
69
74
схеми
Приходи от лихви
723
635
Други финансови приходи, нетно
44
114
Други приходи
4
58
Общо приходи
7 542 6 435
Разходи за материали
(162) (127)
Разходи за външни услуги
(878) (733)
Разходи за комисиони на осигу
(1 087) (811)
рителни посредници
Разходи за персонала
(2 321) (1 957)
Разходи за амортизации
(135) (120)
Други разходи
(100) (174)
Общо разходи
(4 683) (3 922)
Увеличение на специализираните
(981) (726)
резерви
Печалба/(загуба) преди данъци
1 878 1 787
Разходи за данъци
(188) (166)
Общо всеобхватен доход за пе
1 690 1 621
риода
Отчет за паричните потоци
Хил. лв.
2010
2009
Пари ч н и по т оц и о т основна
дейност
Нетно получени такси от пенси
6 477 5 542
онните фондове
Плащания към доставчици
(849)
(707)
Плащания към персонал, оси
гурителни посредници и оси (3 359) (2 531)
гуровки
Нетни постъпления от лихви,
(84)
(3)
комисиони, такси и други
Други парични потоци
(397)
(394)
Нетни парични потоци от/(за)
1 788 1 907
основна дейност
Инвестиционна дейност
Придобиване на дълготрайни
(124)
(119)
активи
Постъпления от инвестиции
6 029
3 175
Плащания за инвестиции
(9 340) (4 624)
Пол у чени ли х ви, комисиони,
533
461
дивиденти и други
Нетни парични потоци (за)/от
(2 902) (1 107)
инвестиционна дейност
Увеличение на пари и парични
(1 114)
800
еквиваленти за годината
Пари и парични еквиваленти в
1 875 1 075
началото на годината
Пари и парични еквиваленти в
761 1 875
края на годината
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Отчет за промените в собствения капитал и специализираните резерви
Хил. лв.
Основен
капитал

Премиен
резерв

Общи
целеви
резерви

Финансов
резултат

Специали
зирани ре
зерви

Общо
собствен
капитал
и резерви

Салдо към 1 януари 2009 г.

6 010

181

309

1 873

1 480

9 853

Общо всеобхватен доход за
периода

-

-

-

1 621

-

1 621

Увеличение на специализи
раните резерви

-

-

-

-

726

726

Салдо към 31 декември 2009 г.

6 010

181

309

3 494

2 206

12 200

Разпределение на печалба от
минали периоди

-

-

162

(162)

-

-

Общо всеобхватен доход за
периода

-

-

-

1 690

-

1 690

Увеличение на специализи
раните резерви

-

-

-

-

981

981

Салдо към 31 декември 2010 г.

6 010

181

471

5 022

3 187

14 871

Главен изпълнителен
директор:
Н. Марев

Директор
„ФСО“:
Н. Илиева

48а. – Универсален пенсионен фонд „ДСК – Ро
дина“, София, на основание чл. 189 от Кодекса
за социално осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи на разположение на
осигурените лица
Хил. лв.
2010
Активи
Парични средства
Инвестиции
Краткосрочни вземания
Общо активи
Краткосрочни задължения
Нетни активи на разположение
на осигурените лица

2009

56 978 43
224 352 151
141
281 471 195
632

748
338
28
114
431

280 839 194 683

Отчет за промените в нетните активи на разпо
ложение на осигурените лица
Хил. лв.
1
Увеличения
Приходи от лихви
Нетни приходи от оценка на
финансови активи
Приходи от съучастия и ди
виденти
Нетни приходи от операции с
чуждестранна валута
Вноски за осигурени лица по
сключени договори
Постъпили средства за осигуре
ни лица, прехвърлени от други
пенсионни фондове

2010

2009

2

3

1
2
Други увеличения
14
Oбщо увеличения
105 427
Намаления
Нетни разходи от сделк и с
714
финансови активи
Изплатени средства на осигу
185
рени лица и техни наследници
Преведени суми на други пен
12 651
сионни фондове
Начислени такси и удръжки
за пенсионноосигурителното
5 707
дружество
Други намаления
14
Общо намаления
19 271
Увеличение на нетните активи
86 156
за годината
Нетни активи в началото на
194 683
годината
Нетни активи в края на го
280 839
дината

3
77 344
91
98
6 493
4 737
11 419
65 925
128 758
194 683

Отчет за паричните потоци
Хил. лв.

9 382

8 832

9 717

1 737

620

193

423

-

61 269

58 312

24 002

8 270

1
Парични потоци от оперативна
дейност
Нетни парични потоци от оси
гурени лица
Средства на осигурени лица,
прехвърлени от и към други
пенсионни фондове
Нетни плащания към пенсион
ноосигурителното дружество
Получени лихви и дивиденти

2010

2009

2

3

61 084

58 215

11 352

1 776

(5 503) (4 690)
9 428

9 679
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1
Нетни покупки на финансови
активи
Парични потоци от сделки с
чуждестранна валута
Нетно увеличение на пари и па
рични еквиваленти за годината
Пари и парични еквиваленти
в началото на годината
Пари и парични еквиваленти
в края на годината
Главен изпълнителен
директор:
Н. Марев

ДЪРЖАВЕН
2

3

(63 352) (27 191)
221

-

13 230

37 789

43 748

5 959

56 978

43 748

Директор
„ФСО“:
Н. Илиева

48б. – Професиона лен пенсионен фон д
„ДСК – Родина“, София, на основание чл. 189
от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Отчет за нетни активи на разположение на
осигурените лица
Хил. лв.
2010
Активи
Парични средства
Инвестиции
Краткосрочни вземания
Общо активи
Краткосрочни задължения
Нетни активи на разположение
на осигурените лица

7
29
1
37

2009

014
035
833
882
69

5 765
20 182
28
25 975
41

37 813

25 934

ВЕСТНИК
1
Начислени такси и удръжки
за пенсионноосигурителното
дружество
Общо намаления
Увеличение на нетните активи
за годината
Нетни активи в началото на
годината
Нетни активи в кра я на го
дината

3

1 224

1 183

1 380

382

68

40

23

-

5 665

4 979

7 705

3 193

485

4 186

2 705

11 879

7 072

25 934 18 862
37 813 25 934

2009

Парични потоци от оперативна
дейност
Нетни парични потоци от оси
5 517 4 877
гурени лица и техни наследници
Изплатени средства към НОИ,
(1 038)
(770)
свързани с пенсионери
Средства на осигурени лица,
прехвърлени от други пенсионни
5 502
1 869
фондове
Нетни плащания към пенсион
(585)
(482)
ноосигурителното дружество
Получени лихви и дивиденти
1 304
1 321
Нетни парични потоци от опе
(7 666) (1 505)
рации с инвестиции
Нетни парични потоци от сделки
15
с чуждестранна валута

Пари и парични еквиваленти в
началото на годината
Пари и парични еквиваленти в
края на годината

2

614

2010

Хил. лв.
1
Увеличения
Приходи от лихви
Нетни приходи от оценка на
финансови активи
Приходи от съучастия и диви
денти
Нетни приходи от операции с
чуждестранна валута
Вноски за осигурени лица по
сключени договори
Постъпили средства за осигуре
ни лица, прехвърлени от други
пенсионни фондове
Oбщо увеличения
Намаления
Нетни разходи от сделки с фи
нансови активи
Изплатени средства на осигурени
лица и пенсионери
Преведени суми на други пенси
онни фондове

3

Хил. лв.

Нетно увеличение на пари и па
рични еквиваленти за годината

2009

2

Отчет за паричните потоци

Отчет за промените в нетните активи на разпо
ложение на осигурените лица
2010

БРОЙ 48

Главен изпълнителен
директор:
Н. Марев

3 049

5 310

5 765

455

8 814

5 765

Директор
„ФСО“:
Н. Илиева

48в. – Доброволен пенсионен фонд „ДСК – Ро
дина“, София, на основание чл. 189 от Кодекса
за социално осигуряване обнародва:
Отчет за нетни активи на разположение на
осигурените лица
Хил. лв.

16 065

9 777

183

23

1 186

873

2 203

1 324

Активи
Парични средства
Инвестиции
Краткосрочни вземания
Общо активи
Краткосрочни задължения
Нетни активи на разположение
на осигурените лица

2010

2009

6 044
31 773
63
37 880
84

3 756
31 696
56
35 508
56

37 796

35 452
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Отчет за промените в нетните активи на разпо
ложение на осигурените лица
Хил. лв.
Увеличения
Приходи от лихви
Нетни приходи от оценка на
финансови активи
Приходи от съучастия и диви
денти
Нетни приходи от операции с
чуждестранна валута
Вноски за осигурени лица по
сключени договори
Постъпили средства за осигуре
ни лица, прехвърлени от други
пенсионни фондове
Други увеличения
Oбщо увеличения
Намаления
Нетни разходи от сделки с фи
нансови активи
Изплатени средства на осигуре
ни лица и пенсионери
Изплатени средства към дър
жавния бюджет
Преведени суми на други пен
сионни фондове
Начислени такси и удръжки
за пенсионноосиг у рителното
дружество
Други намаления
Общо намаления
Изменение на нетните активи
за годината
Нетни активи в началото на
годината
Нетни активи в края на годината

2010

2009

1 438

1 834

1 431

676

186

174

49

-

4 648

3 963

216

234

7 968

5
6 886

94

8

5 038

6 261

35

76

76

47

381

332

5 624

6
6 730

2 344

156

35 452

35 296

37 796

35 452

Отчет за паричните потоци
Хил. лв.
2010

2009

1
2
3
Парични потоци от оперативна
дейност
Нетни парични потоци от осигу
2 469 1 368
рени лица
Нетни парични потоци от осигу
рени лица, придобили право на (2 881) (3 742)
пенсия
Изплатени пенсии
(17)
(11)
Средства на осигурени лица,
прехвърлени от и към други пен
140
187
сионни фондове, нетно
Нетни плащания към пенсионно
(347) (336)
осигурителното дружество
Получени лихви и дивиденти
1 637 2 165
Нетни покупки на финансови
1 269 2 624
активи

ВЕСТНИК
1
Парични потоци от сделки с
чуждестранна валута
Нетно увеличение на пари и па
рични еквиваленти за годината
Пари и парични еквиваленти в
началото на годината
Пари и парични еквиваленти в
края на годината
Главен изпълнителен
директор:
Н. Марев

С Т Р. 1 5 9
2

3
18

-

2 288

2 255

3 756

1 501

6 044

3 756

Директор
„ФСО“:
Н. Илиева

48г. – Доброволен пенсионен фонд по про
фесионални схеми „ДСК – Родина“, София, на
основание чл. 189 от Кодекса за социално оси
гуряване обнародва:
Отчет за нетните активи на разположение на
осигурените лица
Хил. лв.
Активи
Парични средства
Инвестиции
Общо активи
Краткосрочни задължения
Нетни активи на разположение на
осигурените лица

2010

2009

730
2 211
2 941
7

326
1 445
1 771
5

2 934

1 766

Отчет за промените в нетните активи на разпо
ложение на осигурените лица
Хил. лв.
2010 2009
Увеличения
Приходи от лихви
109
50
Нетни приходи от сделки с финан
4
сови активи
Нетни приходи от оценка на фи
6
37
нансови активи
Приходи от дивиденти
1
Вноски за осигурени лица по склю
1 217 1 324
чени договори
Oбщо увеличения
1 333 1 415
Намаления
Нетни разходи от сделки с финан
3
сови активи
Изплатени средства на осигурени
93
29
лица
Начислени такси и удръжки за пен
69
74
сионноосигурителното дружество
Общо намаления

165
103
Увеличение на нетните активи за
1 168 1 312
годината
Нетни активи в началото на го
1 766
454
дината
Нетни активи в края на годината 2 934 1 766
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Отчет за паричните потоци

Хил. лв.

2010 2009
Парични потоци от оперативна
дейност
Нетни парични потоци от осигу
1 124 1 322
рени лица
Нетни парични потоци от осигуре
(27)
ни лица, придобили право на пенсия
Нетни плащания към пенсионно
(68)
(79)
осигурителното дружество
Получени лихви и дивиденти
95
7
Нетни покупки на финансови ак
(747) (1 030)
тиви
Нетно увеличение на пари и парич
404
193
ни еквиваленти за годината
Пари и парични еквиваленти в
326
133
началото на годината
Пари и парични еквиваленти в
730
326
края на годината
Главен изпълнителен
Директор
директор:
„ФСО“:
Н. Марев
Н. Илиева
7428
16. – Управителният съвет на сдружение
„Съвет за правни евростандарти“, София, на ос
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо
събрание на 4.08.2011 г. в 10 ч. в седалището на
сдружението в София, община „Триадица“, ул.
Удово 3, партер, галерията, при следния дневен
ред: 1. освобождаване от управителния съвет и
от отговорност на Катя Станева и прекратяване
членството є в сдружението по нейна молба; 2.
приемане на нов съдружник и член на управител
ния съвет; 3. обсъждане въпроса за регистрация
на сдружението към Европейската комисия и
кандидатстване по европейски програми; 4. разни.
7652
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация на европейските
журналисти – България“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17 от устава на сдружението
свиква общо събрание на 05.08.2011 г. в 18 ч. на
адрес: ж.к. Младост 3, бл. 305, ап. 91, София, с
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
дейността на сдружението за 2011 г.; 2. избор
на нов управителен съвет и председател. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
7277
16. – Изпълнителното бюро (ИБ) на поли
тическа партия (ПП) „Социалдемократическа
партия“ (СДП) на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква 46-и извънреден конгрес на партията на
6.08.2011 г. в 10 ч. в София, ул. Пиротска 5, ет.
2, Изложбена зала, при следния дневен ред: 1.
откриване на конгреса от председателя на ИБ
и приветствени слова от гостите; 2. избор на
председател и протоколчик на заседанието на
конгреса; 3. избор на преброители; 4. доклад,
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разглеждане и приемане отчета на ИБ, НК и
ЦКРК на ПП СДП; 5. приемане на нов устав на
ПП СДП; 6. избор на членове на НК, ИБ, предсе
дател, двама заместник-председатели и секретар
на ИБ на ПП СДП; 7. разглеждане и приемане
на основни насоки за развитието на ПП СДП; 8.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ конгресът ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на регистрираните делегати.
7459
17. – Изпълнителното бюро на ПП „Движение
Нашият град“ на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ
и чл. 9, ал. 3 от устава на партията свиква ре
довен Политически съвет на 01.08.2011 г. в 13 ч.
във Варна в сградата на Община Варна, зала
„Пленарна“, при следния дневен ред: 1. вземане
на решение за участие на ПП „Движение На
шият град“ в местните избори през 2011 г.; 2.
разни. Регистрацията на делегатите започва на
1.08.2011 г. в 10 ч. Процедурните правила за пра
вила и норми за участие и квоти на делегатите
са одобрени с решение на Изпълнителното бюро
от 5.05.2011 г. съгласно чл. 6, ал. 3. На основание
чл. 6, т. 8 от устава на партията Политическият
съвет е законен и може да взема валидни решения,
ако присъстват повече от половината от всички
делегати. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието на Политическия
съвет ще се проведе в 14 ч. при същия дневен
ред с явилите се делегати.
7579
9. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Евроинтеграция на общност
та – Столипиново“, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 1.08.2011 г. в 11 ч. в офиса на сдружението в
Пловдив, ул. Острец 1, при следния дневен ред:
1. приемане на финансов и съдържателен отчет
за 2009 г.; 2. промени в устава на сдружението;
3. промени в състава на УС на сдружението; 4.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7230
33. – Националният комитет на Политическа
партия „Обединение Достойна България“ на ос
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение от 4.VI.2011 г.
свиква по собствена инициатива редовен конгрес
на политическа партия „Обединение Достойна Бъл
гария“ на 24.07.2011 г. в 10 ч. на адрес гр. Средец,
област Бургас, туристически комплекс „Божура“,
местност Божура, при следния дневен ред: 1.
доклад на председателя на партията за периода
от учредителния конгрес и настоящия конгрес и
приемане на отчета за дейността на Национал
ния комитет; 2. доклад за дейността на КРС; 3.
приемане на промени в устава на партията; 4.
избор на нови органи на партията; 5. приемане на
решение за сътрудничество с други политически
организации, влизане в предизборни и следиз
борни коалиции; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ конгресът ще се
проведе един час по-късно при същия дневен ред.
7659
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