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Министерски съвет
 Постановление № 174 от 23 юни
2011 г. за изменение и допълнение на
Наредбата за условията и реда за
създаване на ведомствени военновременни запаси на Министерството на
вътрешните работи, приета с Пос
тановление № 183 на Министерския
съвет от 2007 г.
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2011 г. за изменение и допълнение на
Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Репуб
лика България, приета с Постановление № 77 на Министерския съвет от
2002 г.
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удължаване срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт
и газ – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства, в блок „Галата“, разположен в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на
Република България в Черно море
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Разрешението за търсене и проучване
на нефт и газ – подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок „Галата“,
разположен в континенталния шелф
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на Република България в Черно море
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предоставяне на концесия за добив
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Наредба № 1 от 2011 г. за професионалните дейности, които медицинските
сестри, акушерките, асоциираните
медицински специалисти и здравните
асистенти могат да извършват по
назначение или самостоятелно
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Министерство на отбраната
 Наредба № Н-19 от 13 юни 2011 г. за
условията и реда за подбор на студенти и ученици за предоставяне на
стипендия с цел придобиване на професионална квалификация за изпълнение на служба в Министерството на
отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
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утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите
за общински съветници и кметове на
23 октомври 2011 г.
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 165
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за допълнение на Закона за концесиите, приет от ХLI Народно събрание на
17 юни 2011 г.
Издаден в София на 24 юни 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН
за допълнение на Закона за концесиите (обн.,
ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм., бр. 53, 65 и 105 от
2006 г., бр. 41, 59 и 109 от 2007 г., бр. 50, 67
и 102 от 2008 г., бр. 47, 99 и 103 от 2009 г. и
бр. 52 и 54 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 17, ал. 1, т. 2 след думите „общинска собственост“ се добавя „и за находищата на минералните води – изключителна
държавна собственост, които са предоставени
безвъзмездно за управление и ползване на
общините по реда на § 133 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за водите
(ДВ, бр. 61 от 2010 г.)“.
§ 2. В чл. 19, ал. 2 след думите „общинска
собственост“ се добавя „и за находище на
минерална вода – изключителна държавна
собственост, което е предоставено безвъзмездно
за управление и ползване на общината по реда
на § 133 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за водите (ДВ, бр. 61 от 2010 г.)“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 17 юни 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7567

УКАЗ № 149
На основание чл. 102, ал. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 136,
ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Изменям приложението към т. 1 от Указ
№ 168 от 8 юни 2009 г. за утвърждаване на длъжностите във въоръжените сили на Република
България, Националната разузнавателна служба
и Националната служба за охрана, изискващи
висши офицерски звания, изменен и допълнен
с Указ № 58 от 12 март 2010 г. и Указ № 101
от 3 май 2010 г., както следва:
1. В раздел 1 „Българска армия“:
а) в наименованието на раздел 1.1. думите
„Съвместно оперативно командване“ се заменят
със „Съвместно командване на силите“;
б) в ред 3, колона 2 думите „Командващ
на Съвместното оперативно командване“ се
заменят с „Командващ на Съвместното командване на силите“;
в) в ред 4, колона 2 думите „Заместник-командващ на Съвместното оперативно командване“ се заменят със „Заместник-командващ на
Съвместното командване на силите“;
г) в ред 5, колона 2 думите „Началник на
щаба на Съвместното оперативно командване“
се заменят с „Началник на щаба на Съвместното командване на силите“;
д) в раздел 1.2. „Сухопътни войски“ редове
6, 7 и 8 се изменят така:
„
6.

Командир на Сухопътните
войски

Генералмайор

7.

Заместник-командир на Сухопътните войски

Бригаден
генерал

8.

Началник на щаба на Сухопътните войски

Бригаден
генерал

“
е) в раздел 1.3. „Военновъздушни сили“
редове 9 и 10 се изменят така:
„
9.

К о м а н д и р Генерал-майор
на Военновъздушните
сили

10.

Заместник-ко- Бригаден генемандир на Во- рал
енновъздушните сили

“
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ж) в раздел 1.4. „Военноморски сили“ редове
11 и 12 се изменят така:
„
11.

Командир на Военно- Контраадмиморските сили
рал

12.

Заместник-командир Комодор
на Военноморските
сили

“
з) раздел 1.5. „Щаб по осигуряването и поддръжката“ с редове 13 и 14 се отменя.
2. В раздел 3. „Министерство на отбраната“
в ред 30, колона 2 думите „Директор на дирекция „Подготовка и използване на войските и
силите“ се заменят с „Директор на дирекция
„Операции и подготовка“.
Настоящият указ влиза в сила от 1 юли 2011 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

ВЕСТНИК

БРОЙ 50

УКАЗ № 151
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България, чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Освобождавам бригаден генерал Крум
Георгиев Александров от длъжността заместник-началник на щаба по осигуряването и
поддръжката, считано от 1 юли 2011 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 22 юни 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

7801

Издаден в София на 22 юни 2011 г.

УКАЗ № 152

Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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УКАЗ № 150
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България, чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
1. Освобождавам комодор Румен Георгиев
Николов от длъжността заместник-началник
на Военноморските сили, считано от 1 юли
2011 г.
2. Назначавам комодор Румен Георгиев
Николов на длъжността заместник-командир
на Военноморските сили, считано от 1 юли
2011 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 22 юни 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
7800

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България, чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
1. Освобождавам бригаден генерал Андрей
Илиев Боцев от длъжността заместник-началник
на Сухопътните войски, считано от 1 юли 2011 г.
2. Назначавам бригаден генерал Андрей Илиев Боцев на длъжността началник на щаба на
Сухопътните войски, считано от 1 юли 2011 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 22 юни 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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УКАЗ № 153
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България, чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
1. Освобождавам бригаден генерал Васил
Кирилов Димитров от длъжността началник на
щаба на Съвместното оперативно командване,
считано от 1 юли 2011 г.
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2. Назначавам бригаден генерал Васил Кирилов Димитров на длъжността началник на
щаба на Съвместното командване на силите,
считано от 1 юли 2011 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
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Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 22 юни 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов

Издаден в София на 22 юни 2011 г.

Подпечатан с държавния печат.

Президент на републиката: Георги Първанов

Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
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Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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УКАЗ № 154
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България, чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
1. Освобождавам генерал-майор Стефан
Стефанов Василев от длъжността началник на
Сухопътните войски, считано от 1 юли 2011 г.
2. Назначавам генерал-майор Стефан Стефанов Василев на длъжността командир на
Сухопътните войски, считано от 1 юли 2011 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

УКАЗ № 156
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България, чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
1. Освобождавам контраадмирал Пламен
Иванов Манушев от длъжността началник на
Военноморските сили, считано от 1 юли 2011 г.
2. Назначавам контраадмирал Пламен
Иванов Манушев на длъжността командир на
Военноморските сили, считано от 1 юли 2011 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 22 юни 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов

Издаден в София на 22 юни 2011 г.

Министър-председател: Бойко Борисов

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър-председател: Бойко Борисов

Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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УКАЗ № 157
УКАЗ № 155

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България, чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
1. Освобождавам бригаден генерал Нейко
Ненов Ненов от длъжността първи заместникначалник на Сухопътните войски, считано от
1 юли 2011 г.
2. Назначавам бригаден генерал Нейко Ненов
Ненов на длъжността заместник-командир на
Сухопътните войски, считано от 1 юли 2011 г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България, чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
1. Освобождавам генерал-лейтенант Атанас
Николов Самандов от длъжността командващ
на Съвместното оперативно командване, считано от 1 юли 2011 г.
2. Назначавам генерал-лейтенант Атанас
Николов Самандов на длъжността командващ
на Съвместното командване на силите, считано
от 1 юли 2011 г.

С Т Р.

6

ДЪРЖАВЕН

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 22 юни 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
7807

УКАЗ № 158
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България, чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
1. Освобождавам бригаден генерал Марин
Панайотов Начев от длъжността директор на
дирекция „Подготовка и използване на войските
и силите“, считано от 1 юли 2011 г.
2. Назначавам бригаден генерал Марин
Панайотов Начев на длъжността директор на
дирекция „Операции и подготовка“, считано
от 1 юли 2011 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 22 юни 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
7808
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УКАЗ № 160
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България, чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
1. Освобождавам бригаден генерал Румен
Георгиев Радев от длъжността заместник-началник на Военновъздушните сили, считано
от 1 юли 2011 г.
2. Назначавам бригаден генерал Румен
Георгиев Радев на длъжността заместник-командир на Военновъздушните сили, считано
от 1 юли 2011 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 22 юни 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
7810

УКАЗ № 161
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България, чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България

УКАЗ № 159

П О С ТА Н О В Я В А М :

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България, чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
1. Освобождавам генерал-майор Константин
Веселинов Попов от длъжността началник на
Военновъздушните сили, считано от 1 юли 2011 г.
2. Назначавам генерал-майор Константин
Веселинов Попов на длъжността командир на
Военновъздушните сили, считано от 1 юли 2011 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 22 юни 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

1. Освобождавам контраадмирал Валентин
Любомиров Гагашев от длъжността заместник-командващ на Съвместното оперативно
командване, считано от 1 юли 2011 г.
2. Назначавам контраадмирал Валентин
Любомиров Гагашев на длъжността заместник-командващ на Съвместното командване
на силите, считано от 1 юли 2011 г.
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Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 22 юни 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174
ОТ 23 ЮНИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за създаване на ведомствени
военновременни запаси на Министерството на
вътрешните работи, приета с Постановление
№ 183 на Министерския съвет от 2007 г. (обн.,
ДВ, бр. 65 от 2007 г.; изм., бр. 5 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 5, ал. 2 думите „дирекция „Управление при кризи и отбранително-мобил иза ц ион на под г о т овк а“ (Д У КОМП)“ се
заменят с „отдел „Отбранително-мобилизационна подготовка“ – Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“
(ООМП – ГДПБЗН)“.
§ 2. В чл. 9 абревиатурата „ДУКОМП“ се
заменя с „ООМП – ГДПБЗН“.
§ 3. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) За създаване на военновременни запаси ООМП – ГДПБЗН разработва
перспективна програма, в която се отразяват
номенклатурите, количествата, сроковете за
създаването им и необходимите за това финансови средства. Програмата се утвърждава
от министъра на вътрешните работи или от
упълномощен от него заместник-министър.
(2) Отдел ОМП – ГДПБЗН представя на
дирекция „Управление на собствеността и
социални дейности“ (ДУССД) на МВР информация за необходимостта от създаване
и ежегодно обновяване на военновременни
запаси – предмет на централизирана доставка,
общо за МВР.
(3) Структурите на МВР планират в рамките
на тригодишните бюджетни прогнози създаването на военновременни запаси – предмет
на децентрализирана доставка.“
§ 4. В чл. 12 думите „приемат с решение
на Министерския съвет по предложение на“
се заменят с „утвърждават от“.
§ 5. В чл. 16 абревиатурата „ДУКОМП“ се
заменя с „ООМП – ГДПБЗН“.
§ 6. В чл. 17 думите „Потребността и осигуреността на структурните звена на МВР с
материални ресурси“ се заменят с „Редът за
определяне потребността на структурите на
МВР от материални ресурси“.
§ 7. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. В рамките на утвърдения бюджет
на МВР ДУССД съгласувано с дирекция „Планиране и управление на бюджета“ (ДПУБ)
организира финансирането на дейностите за
централизирани доставки, а структурите на
МВР – разпоредители с бюджетни кредити,
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организират финансирането за децентрализирани доставки на имущества за военно
временен запас.“
§ 8. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „първа категория с найдобро качество“ се заличават.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Допуска се увеличаване на запасите
над нормативите с количества, определени от
макроопаковката им (транспортна единица,
комплектност, производствена партида и др.).“
§ 9. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Военновременни запаси за повече от
една структура се съхраняват в регионални
складови бази, определени със заповед на
министъра на вътрешните работи.“
§ 10. В чл. 23 след думата „складовете“ се
добавя „(регионалните складови бази)“.
§ 11. В чл. 24, ал. 1 думите „складовете на
структурните звена“ се заменят със „складовете (регионалните складови бази)“.
§ 12. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „за влог“ се заличават.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) При освобож даване и последващо
изтегляне на военновременни запаси от външен съхранител за приемането им се изготвя
предавателно-приемателен протокол съгласно
приложение № 1.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
абр еви ат у рат а „ Д У КОМ П“ с е з а мен я с
„ООМП – ГДПБЗН“.
§ 13. В чл. 27, ал. 2 думите „на приетите
стандарти“ се заличават.
§ 14. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 и 3 думата „номенклатури“ се
заличава.
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Когато обновяването на военновременни запаси е свързано с намаляване на част
от наличностите или на цялата наличност
за определен период от време, запасите се
освобождават в съответствие с раздел V.“
§ 15. В ч л. 31 д у м и т е „ д и р ек т ора на
Д У КОМ П“ с е за мен я т с „нача л н и к а на
ООМП – ГДПБЗН“.
§ 16. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 5 се изменя така:
„5. обновяване на запасите, за което се
налага намаляване на част от наличностите
или на цялата наличност за определен период
от време;“.
2. В т. 7 след думата „потребност“ се добавя
„и/или употреба“.
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3. Точка 10 се изменя така:
„10. невъзможност за съхраняване в собствени складове (регионални складови бази)
и обновяване на военновременните запаси.“
§ 17. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „директора на ДУКОМП“
се заменят с „началника на ООМП – ГДПБЗН“.
2. В ал. 4 думите „директора на ДУКОМП“
се заменят с „началника на ООМП – ГДПБЗН“.
§ 18. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. (1) Освободени без възстановяване
военновременни запаси се предоставят на
структурите на МВР за текущи нужди.
(2) Освободени без възстановяване военновременни запаси могат да се предоставят
за нуждите на домове за социални грижи,
хуманитарни и други организации.“
§ 19. В чл. 40, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. Отдел ОМП – ГДПБЗН – за всички
видове ресурси;“.
§ 20. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Дирекция „Управление при
кризи и отбранително-мобилизационна подготовка“ се заменят с „Отдел ОМП – ГДПБЗН“.
2. В ал. 2 след думата „дейност“ се добавя
„във всички структури на МВР“.
§ 21. В чл. 43 думите „осъществяват контрол“ се заменят с „осигуряват условия и
контролират съхраняването“.
§ 22. В ч л. 46, а л. 1 абревиат у рата
„ДУКОМП“ се заменя с „ООМП – ГДПБЗН“.
§ 23. В чл. 47, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. Отдел ОМП – ГДПБЗН – за всички
военновременни запаси;“.
§ 24. Член 48 се изменя така:
„Чл. 48. След приключване на финансовата
година ООМП – ГДПБЗН изготвя годишен
отчет за състоянието на военновременните
запаси, който се представя на министъра на
вътрешните работи.“
§ 25. В чл. 49 ал. 1 се изменя така:
„(1) Планирането на финансови средства
за създаване на военновременни запаси, общо
за МВР, се извършва от ООМП – ГДПБЗН,
който на основание утвърдените в програмата по чл. 10, ал. 1 параметри представя
заявка в натурално и стойностно изражение
на ДУССД.“
§ 26. В § 1 от допълнителната разпоредба
т. 8 се изменя така:
„8. „Структ у ри на МВР“ са основните
структури на МВР по смисъла на чл. 9, ал. 1
от Закона за Министерството на вътрешните
работи, регионалните дирекции „Гранична
полиция“ и териториалните звена на дирекция
„Специализирани полицейски сили“.“
§ 27. В приложение № 4 към чл. 46, ал. 1,
в таблицата към т. 2, в колона „Структурно
звено и МОЛ, предало ресурсите“ думата
„предало“ се заменя с „получило“.
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Допълнителна разпоредба
§ 28. Навсякъде в наредбата думите „структурни звена“, „структурно звено“, „структурните звена“ и „структурното звено“ се заменят съответно със „структури“, „структура“,
„структурите“ и „структурата“.
Заключителна разпоредба
§ 29. Постановлението влиза в сила от
датата на обнародването му в „Държавен
вестник“.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
7756

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175
ОТ 23 ЮНИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в
Република България, приета с Постановление
№ 77 на Министерския съвет от 2002 г. (обн.,
ДВ, бр. 39 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 118 от
2002 г., бр. 53 от 2003 г., бр. 92 от 2004 г. и
бр. 56 от 2007 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 1 се създава т. 4:
„4. условията и редът за даване, отказ
и оттегляне на писменото разрешение за
упражняване на висококвалифицирана заетост по чл. 74б от Закона за насърчаване на
заетостта във връзка с издаване на единно
разрешение за пребиваване и работа тип
„Синя карта на ЕС“.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „чл. 24, ал. 1, т. 2, 3,
6, 7, 8, 10, 11, 14, 15 и 16“ се заменят с „чл. 24,
ал. 1, т. 2, 6 – 8, 10, 14 – 16 и чл. 24в“.
2. В ал. 2:
а) в т. 3 накрая се добавя „до получаване
на разрешение за постоянно пребиваване“;
б) създава се т. 6:
„6. чужденци, ползващи се с правата по
чл. 29, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците.“
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думата „разрешено“ се добавя
„дългосрочно или“;
б) създава се т. 14:
„14. са членове на семейство на чужденец,
получил разрешение за дългосрочно пребиваване в Република България, като заетостта
им се декларира по реда на ал. 6.“
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2. В ал. 2, т. 2 накрая се добавя „или преддипломния стаж“.
3. В ал. 6 думите „лицата по ал. 1, т. 11 и 13“
се заменят с „лицата по ал. 1, т. 11, 13 и 14“.
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 накрая се добавя „и е обосновал
причините за ненаемането на българск и
граждани, граждани на държава – членка на
Европейския съюз, или на държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария, чужденци с разрешено постоянно
и дългосрочно пребиваване в Република България или с приравнени на техните права“;
б) в т. 3 думите „български гра ж дани
или чужденци с“ се заменят с „български
граждани, граждани на държава – членка на
Европейския съюз, или на държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария или чужденци с разрешено дългосрочно или“.
2. В ал. 2, т. 9 накрая се добавя „до получаване на разрешение за постоянно пребиваване“.
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 4 накрая се добавя „или за наемане
на незаконно пребиваващ чужденец“.
2. В т. 5 думите „български граждани, чужденци с“ се заменят с „български граждани,
граждани на държава – членка на Европейския
съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария,
чужденци с разрешено дългосрочно или“.
3. В т. 8 думите „по чл. 10, 11 и 21а ЗЧРБ“
се заменят с „по чл. 10 и 21а ЗЧРБ“.
4. Създават се т. 9 и 10:
„9. работодател ят/лицето, приемащ на
работа командирован ч у ж денец, е пода л
уведомление в дирекция „Бюро по труда“ за
масово уволнение на работници и служители
от същите категории, професия и квалификационно ниво, за които желае да назначи
чужденци, в предходните шест месеца преди
внасянето на искането за издаване на разрешение за работа;
10. работодател ят/лицето, приемащ на
работа командирован чужденец, в предходните шест месеца преди подаване на искането за издаване на разрешение за работа
на чужденец има влязло в сила наказателно
постановление по чл. 415, ал. 1 КТ или по
чл. 79, ал. 1 ЗНЗ.“
§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ след думите
„по изключение“ се добавя „до 12 месеца“.
2. Алинея 4 се изменя така:
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„(4) При предсрочно прекратяване на заетостта или след достигане на минимално
допустимия срок по ал. 2 документи за ново
разрешение за работа на чужденеца се подават при най-малко едномесечно прекъсване в
заетостта и пребиваването му на територията
на Република България между изтеклия и
искания нов начален срок на заетост и съ
образно изискванията на чл. 3 с изключение
на случаите по чл. 6, ал. 2, т. 8.“
§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 4 се изменя така:
„4. копие от документа за регистрация или
ЕИК (единен идентификационен код) съгласно
чл. 23 от Закона за търговския регистър и/
или регистрацията в Българската търговско-промишлена палата или друг документ,
легитимиращ вносителя на искането, както
и удостоверение за актуално състояние (в
случаите на фирми без ЕИК съгласно чл. 23
от Закона за търговския регистър);“
б) в т. 6, буква „а“ след думите „наетите
по трудов договор“ се поставя запетая и се
добавя „включително притежатели на Синя
карта на ЕС“;
в) в т. 7 думите „български граждани, чужденци с“ се заменя с „български граждани,
граждани на държава – членка на Европейския
съюз, на държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
и на Конфедерация Швейцария, чужденци с
разрешено дългосрочно или“;
г) точка 10 се изменя така:
„10. копие на редовен документ за задгранично пътуване със срок на валидност
не по-малко от 7 месеца, считано от датата
на подаване на искането, със страниците на
снимката и личните данни на чужденеца.“
2. В ал. 3 думите „чл. 6, ал. 2, т. 1, 2, 4 – 8
и 10“ се заменят с „чл. 6, ал. 2, т. 1, 2, 4 – 8,
10 и 11“.
§ 8. В чл. 13, ал. 3 думите „в законоустановените срокове“ се заменят с „в едномесечен
срок“.
§ 9. В чл. 15а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „молба-декларация“ се
заменят с „декларация“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. копие на документа за регистрация или
ЕИК (единен идентификационен код) съгласно
чл. 23 от Закона за търговския регистър и/
или регистрацията в Българската търговско-промишлена палата или друг документ,
легитимиращ вносителя на искането;“
в) в т. 3 накрая се добавя „(в случаите
на фирми без единен идентификационен код
съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър)“;
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г) точка 4 се изменя така:
„4. справка от Националната агенция за
приходите за актуалното състояние на действащите трудови договори за месеца, предхождащ
внасянето на искането;“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „по чл. 4, ал. 3“
се заменят с „по чл. 4, ал. 3 и 4“;
б) в т. 1 думите „молба-декларация“ се
заменят с „декларация“;
в) точка 2 се изменя така:
„2. копие на документа за регистрация или
ЕИК (единен идентификационен код) съгласно
чл. 23 от Закона за търговския регистър и/
или регистрацията в Българската търговско-промишлена палата или друг документ,
легитимиращ вносителя на искането;“
г) в т. 3 накрая се добавя „(в случаите на
фирми без единен идентификационен код
съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър)“;
д) точка 4 се изменя така:
„4. справка от Националната агенция за
приходите за актуалното състояние на действащите трудови договори за месеца, предхождащ
внасянето на искането;“.
3. В ал. 3 и 4 думите „молбата-декларация“
се заменят с „декларацията“.
§ 10. В чл. 15б след думата „практика“ се
добавя „или преддипломния стаж“.
§ 11. В чл. 15г думите „молбата-декларация“ се заменят с „декларацията“.
§ 12. В чл. 15д накрая се поставя запетая и
се добавя „както и с разрешено упражняване
на висококвалифицирана заетост“.
§ 13. В чл. 16, ал. 2 след думите „Министерството на вътрешните работи“ се поставя
запетая и думите „и Министерството на вън
шните работи“ се заменят с „Министерството
на външните работи и Държавна агенция
„Национална сигурност“.
§ 14. Създава се глава осма:
„ Г л а в а

о с м а

ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНА ЗАЕТОСТ
Чл. 18. (1) За упражняване на висококвалифицирана трудова заетост от чужденец, във
връзка с издаване на Синя карта на ЕС от
органите на Министерството на вътрешните
работи, изпълнителният директор на Агенцията по заетостта дава писмено разрешение
по образец, утвърден от министъра на труда
и социалната политика.
(2) Разрешението по ал. 1 дава право на
чужденеца да извършва трудова дейност на
територията на Република България само за
конкретно юридическо или физическо лице и
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за посочените в разрешението място, длъжност и срок на работа след издаване на Синя
карта от органите на МВР.
Чл. 19. Разрешението за упражняване на
висококвалифицирана заетост на чужденец по
чл. 18, ал. 1 се дава при спазване на чл. 74в,
ал. 1 ЗНЗ и на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 3, когато:
1. чужденецът притежава необходимата за
съответната работа компетентност – придобито висше образование, което се удостоверява
с диплома, удостоверение или друг документ,
издаден от компетентен орган, след обучение
с продължителност не по-малка от три години, проведено от образователна институция,
призната като висше училище от съответната
държава;
2. брутната работна заплата, посочена в
трудовия договор на чужденеца, е най-малко
1,5 пъти по-висока от средната работна заплата
в Република България съгласно наличните
данни за последните 12 месеца преди сключването на трудовия договор.
Чл. 20. (1) За даване на разрешение за упражняване на висикоквалифицирана заетост
работодателят внася в Агенцията по заетостта
следните документи:
1. заявление в два екземпляра по образец,
утвърден от министъра на труда и социалната
политика;
2. обосновка на искането и резултатите от
проведения пазарен тест;
3. копие от документа за регистрация или
ЕИК (единен идентификационен код) съгласно
чл. 23 от Закона за търговския регистър и/
или регистрацията в Българската търговско-промишлена палата или друг документ,
легитимиращ вносителя на искането, както
и удостоверение за актуално състояние (в
случаите на фирми без ЕИК (единен идентификационен код) съгласно чл. 23 от Закона
за търговския регистър);
4. документ по чл. 19, т. 1, преведен и легализиран по съответния ред;
5. документ, че са изпълнени условията за
упражняване на професия, включена в Списъка на регулираните професии в Република
България;
6. справка от Националната агенция за
приходите за актуалното състояние на действащите трудови договори за месеца, предхождащ
внасянето на искането;
7. валиден трудов договор, сключен при
условията и по реда на българското законодателство, съобразен с изискванията на
чл. 19, т. 2;
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8. други документи, свързани със спецификата на работното място и упражняването на
професията и дейността, изисквани съгласно
нормативни актове или от работодателя при
провеждане на пазарния тест;
9. копие на редовен документ за задгранично пътуване на чужденеца със страниците
на снимката и личните данни.
(2) Агенцията по заетостта може да изисква
допълнителни документи за удостоверяване
изпълнението на условията за даване на разрешението по чл. 18, ал. 1, когато представените документи са недостатъчни или не са
в изискуемия вид, като уведомява писмено
вносителя на заявлението и определя срок
за представянето им. Срокът за даване на
разрешението спира да тече до получаване на
допълнителната информация или документи.
Ако същите не бъдат представени в определения срок, заявлението не се разглежда.
(3) Разрешението за упражняване на висококвалифицирана заетост по чл. 18, ал. 1 се
дава еднократно за конкретен чужденец и за
срока на трудовия му договор.
(4) Подновяването на разрешението за
следващата година става, когато условията
по първоначалното разрешение не са променени, което се декларира от работодателя
пред Агенцията по заетостта в 15-дневен срок
преди изтичане срока на валидност на Синята
карта на ЕС на чужденеца.
Чл. 21. Агенцията по заетостта отказва
да даде разрешение по чл. 18, ал. 1, когато:
1. министърът на труда и социалната политика е наложил ограничения на достъпа
на чужденци до пазара на труда съгласно
чл. 73а ЗНЗ, включително за упражняване
на висококвалифицирана заетост;
2. са налице условията по чл. 8, т. 3 – 5;
3. не са спазени разпоредбите на чл. 19 и
чл. 20, ал. 1 и 2.
Чл. 22. (1) Изпълнителният директор на
Агенцията по заетостта взема решение за
даване или подновяване на разрешението по
чл. 18, ал. 1 или решение за отказ, ако са
налице основания по чл. 21, в 15-дневен срок
от подаване на заявлението, като уведомява
писмено вносителя и органите на Министерството на вътрешните работи.
(2) Отказът по ал. 1 може да бъде обжалван
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Чл. 23. Разрешение за смяна на работодателя при условията на чл. 74г ЗНЗ се дава при
спазване изискванията на чл. 19 и по реда на
чл. 20, ал. 1.
Чл. 24. Когато не са спазени разпоредбите
на чл. 74д, ал. 3 и 4 ЗНЗ, както и условията за
достъп до пазара на труда съгласно наредбата,
Агенцията по заетостта изготвя мотивирано
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предложение до органите на Министерството
на вътрешните работи за отнемане или неподновяване на Синя карта на ЕС.“
Заключителни разпоредби
§ 15. В Наредбата за условията и реда за
извършване на посредническа дейност по наемане на работа, приета с Постановление № 107
на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 49 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2006 г.,
бр. 22 от 2010 г.; Решение № 12614 на Върховния административен съд от 2010 г. – бр. 88
от 2010 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 8, ал. 1 т. 5 се изменя така:
„5. идентификационен номер на издаденото от Комисията за защита на личните
данни удостоверение за вписване в регистъра
по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
личните данни.“
2. В приложение № 1 към чл. 7, т. 13 думите „копие от удостоверението за вписване
в регистъра на администраторите на лични
данни съгласно Закона за защита на личните
данни“ се заменят с „идентификационен номер на издаденото от Комисията за защита
на личните данни удостоверение за вписване
в регистъра по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на личните данни“.
§ 16. Постановлението влиза в сила от
15 юни 2011 г.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
7757

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176
ОТ 23 ЮНИ 2011 Г.

за изменение на Постановление № 86 на
Министерския съвет от 2010 г. за заплатите
на военнослужещите и цивилните служители
по Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България и на държавните
служители и лицата, работещи по трудово
правоотношение по Закона за Министерството
на вътрешните работи (ДВ, бр. 36 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 1 думите „2010 г.“ се заменят с „2011 г.“.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 думите „1 март 2010 г.“ се заменят
с „1 януари 2011 г.“.
3. Алинея 3 се отменя.
4. В ал. 4 думите „1 март 2010 г.“ се заменят
с „1 януари 2011 г.“.
§ 3. В чл. 5 думите „2010 г.“ се заменят с
„2011 г.“.
§ 4. Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 се
изменя така:

9

10

11

ноември
12

декември

13

общо

1 500 000

1 500 000

4 389 000

4 714 743

1 530 000

5 305 000

4 714 744

1 530 000

4 389 000

4 714 743

1 530 000

4 389 000

4 714 744

1 530 000

5 305 000

4 714 743

1 580 000

4 399 920

4 714 744

1 500 000

4 407 000

4 714 743

1 500 000

5 305 000

4 714 744

1 568 000

4 587 861

4 714 750

5.
6.
7.
8.
9.

Приложение № 2
В приложение №
Приложение № 4
В приложение №
Приложение № 6

към чл. 2, ал. 1
3 към чл. 2, ал.
към чл. 2, ал. 3
5 към чл. 2, ал.
към чл. 2, ал. 5

се отменя.
2 думите „1 март 2010 г.“ се заменят с „1 януари 2011 г.“.
(поверително) се отменя.
4 (поверително) думите „1 март 2010 г.“ се заменят с „1 януари 2011 г.“.
се изменя така:

18 268 000

56 680 000

56 576 930
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§
§
§
§

Забележка. В разходите за заплати по пореден № 2 не са включени разходите за заплати на служителите от Държавната агенция за бежанците.“

1 500 000

4 389 000

4 714 744
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4 314 219

4 714 744

Н а ц и о н а л н а 1 500 000
служба за охрана

8

октомври

5.

7

септември

Д ъ р ж а в н а 5 500 000
агенция „Национална сигурност“

6

август

4.

5

юли

Министерство 4 714 744
на правосъдие т о – Гл а в н а
дирекция „Изпълнение на
наказанията“ и
Главна дирекция „Охрана“

4

юни

3.

3

май

Министерство 48 235 120 48 235 120 48 235 120 48 235 120 48 235 120 48 235 120 48 235 120 48 235 120 48 235 120 48 235 120 48 235 120 48 235 140 578 821 460
на вътрешните
работи – общо

2

април

2.

1

март

Министерство 37 790 595 37 790 595 37 790 595 37 790 595 37 790 595 37 790 595 37 790 595 37 790 595 37 790 595 37 790 595 37 790 595 37 790 596 453 487 141
на отбраната – общо

Б

февруари

1.

А

януари

Разходи за заплати
на първостепенни разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г.
Разходи за заплати по месеци през 2011 г. (в лв.)

„Приложение № 1
към чл. 1, ал. 1

Първостепенни разпоредители
с бюджетни
кредити

12
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ред
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„Приложение № 6
към чл. 2, ал. 5
ТАБЛИЦА
на длъжностните наименования, минималните и максималните основни месечни заплати на основните длъжности за цивилните служители по трудово правоотношение в Българската армия,
военните академии, висшите военни училища и други структури на пряко подчинение на министъра
на отбраната, които не прилагат Закона за администрацията и Закона за държавния служител
(в лв.)
№
по
ред

Наименование на длъжността

Минимална
образователна
степен, необходима
за заемане на
длъжността

МиниМаксималмална
на основна
основна
месечна
месечна
заплата
заплата
от 1 юли
от 1 юли
2011 г.
2011 г.

А. РЪКОВОДНИ И ЕКСПЕРТНИ ДЛЪЖНОСТИ
І. Ръководни длъжности
1.

Началник-отдел във ВМА, ВА, НВУ, ВВМУ и Магистър
Централно военно окръжие (ЦВО)

317

641

2.

Началник-сектор в ръководство на ВА, ВМА и Бакалавър
ЦВО

343

635

339

540

ІІ. Експертни длъжности
1. Експертни длъжности с аналитични и/или
контролни функции:
1.

Главен експерт във ВА, ВМА и ЦВО

Бакалавър

2.

Служител по сигурността на информацията във Магистър
ВА, ВМА, ЦВО и съединения

339

540

3.

Главен счетоводител в Българската армия, ВА, Магистър
ВМА и ЦВО

266

549

4.

Главен юрисконсулт във вид въор. сила, съеди- Магистър
нения, ВА, ВМА и ЦВО

292

549

5.

Ст. експерт, ст. счетоводител в Българската армия, Бакалавър
ВА, ВМА и ЦВО

266

492

6.

Старши юрисконсулт във вид въор. сила, съеди- Магистър
нения, ВА, ВМА и ЦВО

284

492

7.

Финансов контрольор във вид въор. сила, съе- Бакалавър
динения, ВА, ВМА и ЦВО

284

540

8.

Младши юрисконсулт

Магистър

266

443

9.

Мл. експерт, мл. счетоводител

Проф. бакалавър по…

266

398

2. Експертни длъжности със спомагателни
функции:
1.

Главен специалист

Ср. образование

254

389

2.

Ст. специалист, ст. счетоводител

Ср. образование/ІVст.
пр.кв.

254

368

3.

Младши специалист, мл. счетоводител

С р . о б р а з о в а н и е / І V с т.
пр.кв.

254

362

4.

Технически сътрудници – І група

ІІІ ст. пр. кв. и/или ср. обр.

240

368

5.

Технически сътрудници – ІІ група

ІІІ ст. пр. кв. и/или ср. обр.

240

362

266

470

ІІІ. Ръководители в други организации
1.

Ръководители на производството и специализи- Бакалавър
рани услуги

С Т Р.
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длъжността
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МиниМаксималмална
на основна
основна
месечна
месечна
заплата
заплата
от 1 юли
от 1 юли
2011 г.
2011 г.

ІV. Аналитични специалисти
1.

Физици, математици, инженерни и други сродни Бакалавър
специалисти

266

462

2.

Стопански специалисти и специалисти по об- Бакалавър
ществени науки

266

462

3.

Артисти и други художественотворчески специ- Бакалавър
алисти

266

462

4.

Техници по аудио-визуална техника и други сродни Проф. бакалавър по…
специалисти

266

398

5.

Други приложни специалисти

Проф. бакалавър по…

266

398

6.

Други творци и изпълнители

ІІІ ст. пр. кв. и/или ср. обр.

240

362

Б. ТЕХНИЧЕСКИ ДЛЪЖНОСТИ
1.

Изпълнители – І група

ІІІ ст. пр. кв. и/или ср. обр.

240

362

2.

Изпълнители – ІІ група

ІІ ст. пр. кв. и/или зав. X кл.

240

360

3.

Изпълнители – ІІІ група

І ст. пр. кв. и/или зав.VІ кл.

240

331

4.

Изпълнители – ІV група

Без изискване за обр. ст.

240

315

Професор

Магистър

648

859

Доцент

Магистър

542

835

2.

Професор

Магистър

648

793

3.

Доцент

Магистър

542

754

4.

Гл. асистент; ст. преподавател

Магистър

461

713

5.

Преподавател

Магистър

443

673

6.

Асистент

Магистър

427

634

284

503

В. ЗАЕТИ В НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО
ВМА, ВА, НВУ, ВВМУ и ИО
1.

Изборни длъжности:

Г. ЗАЕТИ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА
ОТБРАНАТА СЪГЛАСНО ПМС № 45 ОТ 2001 Г.
1. Специалисти с немедицинско образование

Бакалавър

2. Специалисти с медицинско образование
1.

Управител, леч. заведение по балнеология, реха- Магистър
бил. и възстановяване

407

704

2.

Лекар, началник-отделение

Магистър

407

698

3.

Лекар, началник-лаборатория

Магистър

317

630

4.

Ветеринарен лекар, лабораторен

Магистър

284

533

5.

Лекари; лекари по дентална медицина

Магистър

317

630

6.

Специалисти – фармацевти

Магистър

284

548

7.

Главна медицинска сестра

Бакалавър

266

462

8.

Старша медицинска сестра и ст. акушерка

Бакалавър

266

446

9.

Старши медицински лаборант, ст. ренгенов ла- Бакалавър
борант и ст. рехабилитатор

266

446

10.

Други медицински специалисти

254

398

Проф. бак./ІII ст. пр. кв./
ср. обр.

“
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§ 10. Приложение № 7 към чл. 2, ал. 6 (поверително) се изменя съгласно приложението
(поверително).
§ 11. В п ри ложен и я № 8 – 14 д у м и т е
„2010 г.“ се заменят с „2011 г.“.
§ 12. В приложение № 11 към чл. 2, ал. 10,
в пореден № 2, колона № 4 числото „717“ се
заменя с „412“.
§ 13. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 1, т. 1 думите „в съответствие с § 6
от преходните и заключителните разпоредби
на Правилника за прилагане на Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България, приет с Постановление № 141 на
Министерския съвет от 2009 г. (отм. – ДВ,
бр. 25 от 2010 г.), и“ се заличават.
2. В § 4 думите „§ 60, ал. 1 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
държавния бюджет на Република България за
2010 г.“ се заменят с „§ 66, ал. 1 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2011 г.“.
Заключителни разпоредби
§ 14. Необходимите средства за прилагане
на постановлението през 2011 г. се осигуряват в
рамките на одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г.
средства по бюджетите на първостепенните
разпоредители с бюджетни кредити по чл. 1
и трансфера от републиканския бюджет по
съответните самостоятелни бюджети.
§ 15. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2011 г., с изключение на § 9, който
влиза в сила от 1 юли 2011 г.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
7758

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 177
ОТ 24 ЮНИ 2011 Г.

за приемане на Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за
замърсяване
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Тарифа за таксите
за водовземане, за ползване на воден обект и
за замърсяване.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Тарифата за таксите за
правото на водоползване и/или разрешено
ползване на воден обект, приета с Поста-
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новление № 154 на Министерския съвет от
2000 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм., бр. 97
от 2001 г. и бр. 11 от 2004 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2012 г.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

ТАРИФА

за таксите за водовземане, за ползване на
воден обект и за замърсяване
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. За правото на ползване на водите
се заплаща такса:
1. за водовземане от:
а) повърхностни води;
б) подземни води;
в) минерални води;
2. за ползване на воден обект за изземване
на наносни отложения от повърхностните води;
3. за замърсяване за:
а) заустване на отпадъчни води в повърхностни води;
б) отвеждане на замърсители в подземните води.
Чл. 2. Не се заплаща такса за водовземане
от повърхностни и подземни води:
1. за задоволяване на собствени потребности
на гражданите в случаите на чл. 43, ал. 2 от
Закона за водите;
2. в случай на пожарогасене;
3. с цел отводняване, когато се извършва
за защита от вредното въздействие на водите;
4. от обществени чешми за лични нужди
на гражданите, водопой на животни и др.
в случай на общо водовземане, определено
при условията и по реда на чл. 41 от Закона
за водите;
5. от повърхностни води под 10 l/s чрез
поставяне на временни отбивни съоръжения, необходими при изграждането на даден
строителен обект, като полученият отток след
използването влияе незначително на качеството на водите;
6. при управление на рибните ресурси, възложено на сдружения на лица, упражняващи
любителски риболов в реки, стари речни корита или изкуствени водни обекти – държавна
собственост, определени само за любителски
риболов.
Чл. 3. (1) Таксите за водовземане от повърхностни води и от подземни води се определят
на база отнетия обем вода и в зависимост от
целта на използване на водата.
(2) Таксите за водовземане от минерални
води се определят на база разрешения обем
вода и температурата на минералната вода.
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Чл. 4. Таксите за ползване на воден обект
с цел изземване на наносни отложения от
повърхностни водни обекти се определят на
база иззет обем наносен материал.
Чл. 5. Таксите за замърсяване се определят:
1. в случаите на заустване на отпадъчни
води в повърхностни води – по данни от
извършен собствен мониторинг на количеството на заустваните отпадъчни води и на
концентрацията на характерни замърсители,
за които в разрешителното са определени
индивидуални емисионни ограничения;
2. при отвеждане на замърсители в подземните води – по данни от извършен собствен
мониторинг на количеството на отвежданите води и на концентрацията на характерни
замърсители, за които в разрешителното са
определени максимално допустими стойности.
Чл. 6. (1) Отнетият при водовземането
обем вода или обемът на отпадъчните води
се измерва посредством отговарящи на нормативните изисквания измервателни устройства.
(2) В случаите на повреда или несертифициране на измервателните устройства за
изчисляване на таксата за водовземане или
за замърсяване се вземат разрешените в разрешителното количества.
(3) При водовземане от комплексните и
значими язовири разрешените водни количества по ал. 2 са сумата от разрешените с
месечните графици водни обеми.
(4) До монтиране на отговарящи на нормативните изисквания измервателни устройства
или при техническа невъзможност за монтиране, поддръжка и контрол на измервателни
устройства при водовземане от повърхностни
води таксата за водовземане се определя на
базата на максимално разрешеното годишно
водно количество в разрешителното.
(5) В случаите, в които не са монтирани
водомерни устройства за разделно измерване
на използваните води за цели, за които се
дължат такси с различен размер, таксата за
общото използвано количество се изчислява
на базата на най-високата стойност по тарифата за разрешеното водовземане.
Чл. 7. (1) Ежегодно до 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни,
включително на комплексни разрешителни,
издадени по реда на Закона за опазване на
околната среда, представят информация за
изчисляване на дължимата такса по образец,
утвърден от министъра на околната среда и
водите и обявен на интернет страниците на
басейновите дирекции и на Министерството
на околната среда и водите.
(2) Образецът по ал. 1 съдържа данните
съгласно показателите, определени в разрешителното, и размерите, определени в глави
втора, трета и четвърта от тарифата.
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(3) В срок един месец от получаване на
данните по ал. 1 директорът на басейнова дирекция извършва проверка на информацията и
съответствието є с резултатите от собствения
мониторинг, показанията на измервателните
устройства и резултатите от извършения през
годината контрол.
(4) При съответствие на информацията
по ал. 1 директорът на басейнова дирекция
уведомява писмено титуляря на разрешителното за размера на дължимата такса, срока за
заплащането є и сметката, по която таксата
следва да бъде заплатена.
(5) При несъответствие на параметрите,
по които е определен размерът на таксата,
директорът на басейнова дирекция назначава
нарочна проверка за установяване на обстоятелствата и определяне размера на дължимата
такса. В проверката участва и компетентният
орган по издаване на разрешителното.
Г л а в а

в т о р а

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТАКСАТА ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ
Ч л. 8 . (1) Та кс ат а за водов зема не о т
подземни, вк лючително минерални води,
и от повърхностни води, освен в случаите
на водовземане от повърхностни води с цел
електропроизводство, се определя по следната
формула:
Т = Е × W,
където:
Т е размерът на дължимата годишна такса – в лв.;
Е – единичният размер на таксата в зависимост от целта, за която ще бъде ползвана черпената вода, съгласно таблиците по
чл. 10 – лв./куб. м;
W – за повърхностни и подземни води
е размерът на ползвани я годишен воден
обем – куб. м; за минерални води е размерът
на разрешения годишен воден обем – куб. м.
(2) Таксата за водовземане от повърхностни
води за производство на електроенергия от
ВЕЦ се определя по следната формула:
Т = Е × W × К,
където:
Т е размерът на дължимата такса – лв.;
Е – единичният размер на таксата – лв./
куб. м;
W – размерът на ползвания годишен воден
обем – куб. м;
К – корекционният коефициент, получен
при разделянето на нетния пад на ВЕЦ на 450.
Чл. 9. (1) Единичният размер на таксата
за водовземане от повърхностни води за
производство на електроенергия от ВЕЦ е
0,0016 лв./куб. м.
(2) За съществуващи ВЕЦ, за които няма
техническа възмож ност за монтиране на
измервателно устройство, размерът на ползвания годишен воден обем се определя чрез
изчисление на базата на специфичния разход
на вода за производство на 1 kWh (куб.м/kWh)
и общо произведената електрическа енергия.
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(3) При определяне на ползвания воден
обем специфичният разход на всяка турбина
се посочва в разрешителното и на всеки 5
години се извършва актуализация на коефициента от акредитирана лаборатория, след което
се изменя разрешителното по отношение на
този параметър.
(4) При ВЕЦ, работещи на режим, наложен
от водоползвател с по-висок приоритет съгласно чл. 50, ал. 4 от Закона за водите, таксата
по чл. 8, ал. 2 се заплаща в размер 50 на сто.
(5) За водноелектрическите централи, работещи в генераторен и помпено-акумулиращ
режим (ПАВЕЦ), таксата по чл. 8, ал. 2 се
изчислява за разликата между водните обеми, използвани при работа в генераторен и
помпено-акумулиращ режим.
(6) Водните обеми, използвани при работа
на помпено-акумулиращ режим, се определят чрез изчисляване на изразходваната
електрическа енергия и специфичния разход
на електрическа енергия за изпомпване на
1 куб. м вода.
Чл. 10. (1) Единичният размер на таксата
за водовземане от повърхностни води се определя съгласно следната таблица:
№
по
ред

Цел на ползване на
водата

Единичен размер
на таксата – Е
(лв./куб. м)

1.

П и т ей но - би т ово водо снабдяване

0,03

2.

Напояване на земеделски
култури, животновъдство,
аквакултури

0,001

3.

Охлаждане

0,0003

4.

Промишлено водоснабдяване

0,045

5.

Всички други цели

0,065

(2) Едини чни я т размер на та ксата за
водовземане от подземни води се определя
съгласно следната таблица:
№
по
ред

Цел на ползване на
водата

Единичен размер
на таксата – Е
(лв./куб. м)

1.

П и т ей но - би т ов о в одо снабдяване

0,03

2.

Самостоятелно питейнобитово водоснабдяване

0,75

3.

Напояване на земеделски
култури, животновъдство,
аквакултури

0,01

4.

Промишлено водоснабдяване

0,07

5.

Всички други цели

0,16
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(3) Единичният размер на таксата за водовземане от минерални води се определя
съгласно следната таблица:
№ Цел на изРазмер на таксата – Е
по ползване
(лв./куб. м)
ред на минеt ≤ 30 °С 30 °С < t t > 50 °С
ралната
≤ 50 °С
вода
1.

Питейнобитово водоснабдяване

2.

Лечебни
цели в специализирани болници
за лечение
и рехабилитация

3.

Всички други цели

0,031

0,030

0,029

0,04

0,045

0,05

0,15

0,35

0,50

Г л а в а

т р е т а

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТАКСАТА ЗА ПОЛЗ
ВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ
Чл. 11. (1) Таксата за ползване на воден
обект за изземване на наносни отложения се
определя по следната формула:
Т = Е × W,
където:
Т е размерът на дължимата такса – в лв.;
Е – единичният размер на таксата – лв./
куб. м;
W – размерът на иззетия обем наносен
материал – куб. м.
(2) Единичният размер на таксата за ползване на воден обект за изземване на наносни
отложения е 1 лв./куб. м иззет наносен материал от водния обект.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТАКСАТА ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ
Раздел I
Такса за заустване на отпадъчни води в повърхностни води
Чл. 12. (1) Таксата за замърсяване за
заустване на отпадъчни води, включително
топлинно замърсени отпадъчни води, в повърхностни води се изчислява по следната
формула:
n
Т = К ×[Σ (M i × E i ) + Q год. ×(t 2 -t1)× Et ],
i =1
където:
Т (лева) е размерът на дължимата такса
за съответната календарна година;
M i (кг/год.) – масовият товар на i-тото
замърсяващо вещество, изразено чрез съответния показател за замърсяване, за което е

С Т Р.
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определено индивидуално емисионно ограничение (ИЕО) в разрешителното за заустване
или в комплексното разрешително;
Е i (лева/кг) – единичният размер на таксата за 1 кг замърсяващо вещество, изразено
чрез съответния показател за замърсяване,
отчетено в таблицата по ал. 4;
Et (лева/1 °С/куб.м) – единичният размер
на таксата за 1 °С повишена температура на
всеки куб. м заустени отпадъчни води;
t1 (°С) – средногодишната температура на
повърхностната вода, в която се заустват топлинно замърсените отпадъчни води;
t 2 (°С) – средногодишната температура на
заустваните отпадъчни води, отчетена на база
данните от собствения мониторинг;
Q год. (куб. м) – количеството на заустените
отпадъчни води през предходната календарна
година, отчетено чрез измервателно устройство;
К – корекционният коефициент;
i = 1, 2.., n – броят на показателите за замърсяване, за които са определени индивидуални
емисионни ограничения в разрешителното за
заустване или в комплексното разрешително.
(2) Изчисляването на масовия товар M i във
формулата по ал. 1 се извършва по следната
формула:
M i = Q год. × С i уср.,
където:
Q год. (куб.м) е количеството заустени отпадъчни води през предходната календарна година, отчетено чрез измервателно устройство;
Сi уср. (г/куб.м) – усреднената концентрация
на i-тото замърсяващо вещество, изчислена на
база данните от собствения мониторинг през
предходната календарна година, извършен от
акредитирана лаборатория.
(3) В случай че титулярят на разрешителното не представи данните по ал. 2 в задължителния срок или представи непълни данни,
включително поради липса на монтирано
измервателно устройство или ползване на
несертифицирано измервателно устройство,
или поради неизвършван собствен мониторинг,
компетентният орган изчислява служебно таксата по ал. 1. За служебното изчисляване на
таксата се ползват данните от разрешителното
за заустване или от комплексното разрешително по отношение на максималното разрешено
количество отпадъчни води и стойностите на
индивидуалните емисионни ограничения по
съответните показатели.
(4) Единичният размер Ei на таксата (лв./кг)
за всяко отделно замърсяващо вещество се
отчита чрез съответния показател за замърсяване от следната таблица:

ВЕСТНИК
№
по
ред
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Показател за замърсяване

Единичен
размер на
т а кс ат а з а
1 кг замърсяващо вещество
Ei (лв./кг)

1.

БПК5*)

0,054

2.

ХПК (бихроматна) *

0,054

3.

Неразтворени вещества

0,018

4.

Азот амониев

0,153

5.

Азот нитратен

0,018

6.

Азот нитритен

4,08

7.

Общ азот **

0,06

8.

Общ фосфор

0,168

9.

Сероводород

2,4

)

)

10. Нефтопродукти

6,24

11.

0,072

Екстрахируеми вещества

12. Цианиди

3,24

13. Живак и неговите съединения

240

14.

Кадмий и неговите съединения

24,0

15. Олово и неговите съединения

4,92

16.

Никел и неговите съединения

1,2

17.

Мед

18. Цинк
19.

0,54
0,072

Манган

0,84

20. Желязо

0,168

21.

Хром (шествалентен)

4,92

22. Хром (тривалентен)

0,54

23. Арсен

4,92

24. Феноли

3,24

25. Анионактивни детергенти

0,168

26. Формалдехид

0,336

27.

Капролактам

0,168

28. Фталова киселина

0,168

29.

Всички вещества и групи съединения, определени като
приоритетни и приоритетно
опасни съгласно Наредбата
за стандарти за качество на
околната среда за приоритетни
вещества и някои други замърсители по чл. 135, ал. 1, т. 17 от
Закона за водите, с изключение
на показатели № 13, 14, 15 и
16 от настоящата таблица ***)

30. Други метали

240

Е д и н и ч н ият размер на
т а кс ат а с е
приравнява
към единичния размер
на та ксата
за показател
№ 20 – желязо

БРОЙ 50
№
по
ред

31.

Показател за замърсяване

ДЪРЖАВЕН
Единичен
размер на
т а к с ат а з а
1 кг замърсяващо вещество
Ei (лв./кг)

Други органични замърсяващи Е д и н и ч н ивещества
ят размер на
т а кс ат а с е
приравнява
към единичния размер
на та ксата
за показател
№ 4 – амониев азот

32. Et при топлинно замърсяване 0,001 лв. за
на води
всеки повишен градус
С на кубически метър
зауствана
вода
*) Таксата се изчислява само за един от двата
показателя, определени от компетентния орган в
разрешителното за заустване или комплексното
разрешително, в зависимост от вида на отпадъчните води.
**) Таксата по този показател се изчислява, без
да се включват масовите товари по показателите
азот амониев, азот нитритен и азот нитратен.
***) При наличие на повече от едно замърсяващо вещество от списъка по т. 29 от таблицата
таксата за замърсяване се изчислява като сума от
таксите за всяко едно от замърсяващите вещества.

Чл. 13. Корекционният коефициент К от
формулата в чл. 12, ал. 1 приема следните
стойности:
1. К = 2 при заустване на отпадъчни води
в районите на съществуващо и перспективно
ползване на крайбрежните морски води;
2. К = 1,5 при заустване на отпадъчни
води в сухи дерета или в случаите, когато
количеството на заустваните отпадъчни води е
по-голямо от средномногогодишния отток на
повърхностните води в точката на заустване;
3. К = 1,0 във всички останали случаи на
заустване на отпадъчни води в повърхностни
води.
Раздел ІІ
Такса за отвеждане на замърсители в подземните води
Чл. 14. (1) За отвеждане на замърсители в
подземните води се заплаща такса, определена
по следната формула:
Т = К 1 × Σ (M i × E i),
където:
Т е размерът на дължимата такса за съответната календарна година в лева;
К 1 – корекционният коефициент за химическото състояние на подземния воден
обект – приемник;
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К 1 = 1, когато химическото състояние не
отговаря на стандарта за качество на подземните води по показателите за замърсяване,
посочени в разрешителното за отвеждане;
при замърсяване единствено чрез топлина;
К 1 = 100, когато химическото състояние
отговаря на стандарта за качество на подземните води по показателите за замърсяване,
посочени в разрешителното за отвеждане;
M i – масовият товар на i-тото замърсяващо
вещество, в кг/год., съответно – топлинен
товар, изразени чрез съответния показател за
замърсяване, за който е определена допустима
стойност в разрешителното за отвеждане; при
топлинно замърсяване товарът се изчислява
като произведение на абсолютната стойност
на разликата между температурите на отвежданата вода и водата във водния обект (°С) и
годишното количество отведена вода (куб. м);
при инжектиране на газове в земните недра за
масов товар се приема обемът при нормално
налягане на инжектирания за една година газ;
i = 1, 2.., n – брой на показателите за замърсяване, съгласно издаденото разрешително
за отвеждане;
Е i – единичният размер на таксата в лева
за единица замърсяващо вещество, съответно – за топлина, отведени в подземен воден
обект, и изразени чрез съответния показател
за замърсяване съгласно таблицата:
№ Показател за
по замърсяване
ред

Ei – Единичен размер на
таксата за единица
замърсител
лв./кг

1.

В случаит е на п ря ко
отвеж дане и
инжектиране
на води.

1.1. Всички вещества и групи
с ъ ед и н ен и я ,
определени
като приоритетни и приоритетно опасн и с ъгласно
Наредбата
за стандарти
з а к ач е с т в о
на околната среда за
приоритетни
вещества и
н я кои д ру г и
замърсители
по ч л. 135,
ал. 1, т. 17 от
Закона за водите.

1

лв./°С
куб. м

лв./млн.
куб. м

С Т Р.
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№ Показател за
по замърсяване
ред

ДЪРЖАВЕН
Ei – Единичен размер на
таксата за единица
замърсител
лв./кг

1.2. О п а с н и и
вредни вещест ва, определени в
Наредбата за
проу чване,
ползване и
оп а зва не н а
подземните
води извън
посочените в
т. 1.1.

лв./°С
куб. м

лв./млн.
куб. м

0,1

Всеки химически замърсител независимо от вида
му – в случаите на реинжектиране на
води.

3.

Температура,
в случаите
на привнасяне, съответно
отнемане на
топлина при
реинжектиране на води.

4.

Въглероден
двуокис, прир оден г а з и
втечнен нефтен газ – в
с л у ча и т е на
инжектиране
в части от
з ем н и т е не дра.
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ни данни, вк лючително поради липса на
монтирано измервателно уст ройство или
ползване на несертифицирано измервателно
устройство, или поради неизвършван собствен
мониторинг, компетентният орган изчислява
служебно таксата по ал. 1. В тези случаи за
изчисляването на таксата по ал. 1 се ползват
данните за максималното разрешено водно
количество и максимално допустимите стойности на показателите за замърсяване съгласно
действащото разрешително.
Г л а в а

п е т а

ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИТЕ

1.3. Други замър- 0,0001
сители извън
посочените в
т. 1.1 и 1.2.
2.

ВЕСТНИК
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(2) За изчисляване на товара на замърсителите „M“ от формулата по ал. 1 се ползват:
1. действителното отведено количество
води, отчетено чрез измервателно устройство
през предходната календарна година в куб. м;
2. средногодишната концентрация на замърсяващите вещества по отделни показатели,
респективно – средногодишните температури
на отвежданата вода и водата във водния
обект, определени въз основа на данните
от собствения мониторинг, извършен от акредитирана лаборатория през съответната
календарна година.
(3) В случай че титулярят на разрешителното не представи данните по ал. 2 в
задължителния срок или представи непъл-

Чл. 15. (1) Таксите за водовземане, за
ползване на воден обект и за замърсяване са
годишни и се заплащат не по-късно от 31 март
на следващата година.
(2) В случай че таксата по ал. 1 се внася по
бюджетната сметка на басейновата дирекция
текущо на няколко вноски в рамките на годината, титулярят на разрешителното прави
изравнителна вноска до 31 март на следващата
година и представя пред басейновата дирекция и пред Предприятието за управление на
дейностите по опазване на околната среда
(ПУДООС) справка за направените вноски и
копие на платежните документи, доказващи
плащанията.
Чл. 16. (1) Таксите се заплащат по бюджетна сметка на:
1. общината – за разрешителни за водовземане от минерални води – публична
общинска собственост, и за разрешителни
за водовземане и/или ползване от/на воден
обект, включително язовири и микроязовири – публична общинска собственост, с
изключение на разрешителните за ползване
на воден обект с цел заустване на отпадъчни
води в повърхностни води;
2. басейновата дирекция за управление на
водите – във всички останали случаи.
(2) При всяко плащане копие от платежния документ се изпраща на органа, издал
разрешителното.
Чл. 17. В платежните документи за превода на сумите по съответната бюджетна
сметка задължително се изписва номерът на
разрешителното, периодът, за който се внася
таксата, основанието за плащане (видът на
таксата) и че таксата е по Закона за водите.
Чл. 18. Таксите по чл. 16, ал. 1, т. 2 постъпват в Предприятието за управление на
дейностите по опазване на околната среда
чрез трансфер от бюджетните сметки на басейновите дирекции.
Чл. 19. Лицата, поиска ли издаване на
разрешително, и тит ул ярите на заварени
разрешителни заплащат дължимите такси
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независимо от етапа, на който се намира
процедурата за изменение, продължаване на
срока или преиздаване на разрешителното.
Чл. 20. (1) По решение на органа, установил
задължението, и при условията на Данъчноосигурителния процесуален кодекс се допуска
отсрочено (до определен краен срок) или
разсрочено (на части) плащане на таксите
по чл. 16, ал. 1, т. 2 за суми до 30 000 лв. и
при условие, че разсрочване или отсрочване
се иска до една година от датата на издаване
на решението.
(2) Отсрочването или разсрочването на
плащането се прави по искане на длъжника
и въз основа на предварително съгласуван и
одобрен от органа, издал разрешителното, и
Предприятието за управление на дейностите по
опазване на околната среда погасителен план.
(3) Извън случаите по ал. 1 разрешението за
разсрочено или отсрочено плащане на таксите
по чл. 16, ал. 1, т. 2 се издава от министъра
на финансите.
(4) Сумите по ал. 1 се заплащат заедно с
дължимата лихва за периода на забава.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тарифата целите на
ползване на водата са:
1. „Питейно-битово водоснабдяване“ – когато черпената вода се използва за пиене,
приготвяне на храна и други битови цели или
за производство на хранителни, лекарствени
или козметични проду кти или вещества,
предназначени за консу маци я от човека,
в случай че качеството на водата може да
окаже влияние върху качеството на крайните
продукти.
2. „Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване“ от подземни води – когато
черпената вода се добива чрез индивидуални
собствени водовземни съоръжения извън водоснабдителните системи на населените места
и селищните образувания и се използва за
питейно-битово водоснабдяване на отделни
обществени и стопански обекти, в които постоянно или временно пребивават или работят хора, и/или се произвеждат хранителни,
лекарствени или козметични продукти.
3. „Промишлено водоснабдяване“ – когато черпената вода се използва за дейности,
свързани с добив и преработка на суровини
и материали и/или производство на готова
продукция. Промишленото водоснабдяване
не включва питейно-битовото водоснабдяване
на обектите и водоснабдяването на обекти
за производство на хранителни, лекарствени
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или козметични продукти. Като специфична
цел към „промишлени цели“ в разрешителното се отбелязват „минна дейност“ (добив
на подземни богатства) и „охлаждане с подземни води“.
4. „Ох ла ж дане“ – когато повърх ностна
вода се използва за охлаждане на машини и
съоръжения в процеса на работата им.
5. „Напояване на земеделски култури“ – когато черпената вода се използва за подобряване
на водния режим на почвата и растенията,
изпитващи в естествени условия недостиг
на влага.
6. „Животновъдство“ – когато черпената
вода се използва в дейности, свързани с развъждането и отглеждането на животни.
7. „Аквакултури“ – когато черпената вода
се използва в дейности, свързани с развъждането и отглеждането на риби и други водни
организми.
8. „Други цели“ – когато черпената вода
се използва за всички други цели извън изрично посочените в т. 1 – 7 и за осигуряване
и поддържане на противопожарен резерв. В
„други цели“ не се включва бутилиране на
натурална минерална вода и/или газирани и
други напитки, в състава на които се включва
минерална вода.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. До изграждане на пречиствателните
станции на населените места и селищните образувания таксата за замърсяване за заустване
на отпадъчни води в повърхностни води се
изчислява годишно на базата на разрешеното
годишно водно количество и индивидуалните
емисионни ограничения, посочени в разрешителното.
§ 3. (1) Органите по чл. 52 от Закона за
водите привеждат целите на използване на
водата в издадените разрешителни до влизането в сила на тарифата в съответствие
с посочените цели в § 1 от допълнителната
разпоредба при първото изменение или продължаване на разрешителното.
(2) До изменение на разрешителните по ал. 1
титулярят на разрешителното се уведомява
за целта на водовземането с уведомлението
по чл. 7, ал. 4.
§ 4. Тарифата се приема на основание
чл. 194, ал. 6 от Закона за водите.
§ 5. Контролът по изпълнението на тарифата се възлага на министъра на околната
среда и водите.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178
ОТ 24 ЮНИ 2011 Г.

за закриване на Изпълнителната агенция по
почвените ресурси към министъра на земеделието и храните
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Закрива Изпълнителната агенция по почвените ресурси към министъра на
земеделието и храните.
(2) Дейностите, осъществявани от закритата
агенция, преминават, както следва:
1. към Министерството на земеделието и
храните – съгласно устройствения правилник
на министерството;
2. към Института по почвознание „Никола
Пушкаров“ – София, в структурата на Селскостопанската академия – в съответствие с
предмета на дейност на института.
Чл. 2. (1) Ликвидацията на закритата агенция да се извърши от комисия, назначена от
министъра на земеделието и храните, в срок
4 месеца от влизането в сила на постановлението. Разходите по ликвидацията са за
сметка на утвърдените разходи на закритата
агенция по бюджета за 2011 г.
(2) Имуществото, архивите, както и неуредените задължения и вземания на закритата
агенция се поемат от Министерството на
земеделието и храните. За преминаването
на имуществото на закритата агенция се
съставя предавателно-приемателен протокол
от комисията по ал. 1.
Чл. 3. (1) Трудовите и служебните правоотношения със служителите от закритата
агенция се уреждат при условията и по реда
на чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител и в съответствие
с определените в Устройствения правилник
на Министерството на земеделието и храните
функции и численост.
(2) Трудовите и служебните правоотношения със служителите от закритата агенция
извън случаите по ал. 1 се уреждат при условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 от
Кодекса на труда, съответно на чл. 106, ал. 1,
т. 1 от Закона за държавния служител.
Чл. 4. Министърът на финансите по предложение на министъра на земеделието и храните
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на земеделието и храните.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Устройственият правилник
на Изпълнителната агенция по почвените
ресурси към министъра на земеделието и
храните, приет с Постановление № 100 на
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Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 41
от 2001 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2001 г., бр. 31
от 2003 г., бр. 26 от 2006 г., бр. 62 от 2007 г.,
бр. 71 и 76 от 2008 г.).
§ 2. В Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните, приет с
Постановление № 265 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 90 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 4, 41 и 52 от 2010 г. и бр. 39 от 2011 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 30, т. 1 думата „две“ се заменя с
„три“ и след думите „със седалище“ се добавя
„София“.
2. В чл. 31, ал. 2:
а) създава се нова т. 5:
„5. извършват анализ и обработка на дигитални модели на релефа за прилагане на
програмите за необлагодетелствани райони
и добри земеделски практики, Агроекология,
НАТУРА 2000;“
б) досегашните т. 5 и 6 стават съответно
т. 6 и 7;
в) създава се т. 8:
„8. извършва интерпретиране на информацията от ортофотоизображения за други
нужди на земеделието;“
г) досегашната т. 7 става т. 9.
3. В приложението към чл. 15, ал. 2:
а) числото „561“ се заменя с „581“;
б) числото „343“ се заменя с „363“;
в) числото „107“ се заменя със „127“;
г) след ред „Централно управление“ се
създава нов ред:
„Регионален център „Поддържане на бази
данни на СИЗП“ – София 20“.
§ 3. В Постановление № 125 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
земеделието и храните (обн., ДВ, бр. 48 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 15, 62 и 77 от 2007 г.,
бр. 76 и 83 от 2008 г., бр. 3, 42, 84 и 90 от
2009 г., бр. 4, 22, 41, 84 и 101 от 2010 г. и бр. 9
и 15 от 2011 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 2 т. 13 се отменя.
2. В приложението към чл. 2, ал. 3 т. 13
се отменя.
§ 4. В Правилника за прилагане на Закона
за опазване на земеделските земи, приет с
Постановление № 240 на Министерския съвет
от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 1996 г.; изм. и
доп., бр. 100 от 1997 г., бр. 14, 48 и 63 от 2000 г.,
бр. 41 и 66 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 41
от 2004 г., бр. 75 и 78 от 2006 г., бр. 45 и 95
от 2008 г., бр. 62 от 2009 г. и бр. 39 от 2011 г.),
се правят следните изменения:
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1. В чл. 4, ал. 1 думите „Изпълнителната
агенция по почвените ресурси към министъра на земеделието и храните“ се заменят с
„Института по почвознание „Никола Пушкаров“ – София, в структурата на Селскостопанската академия“.
2. В чл. 5, ал. 6, т. 1 думите „от Изпълнителната агенция по почвените ресурси или“
се заличават.
3. В чл. 6, ал. 1 думите „Изпълнителната
агенция по почвените ресурси към министъра на земеделието и храните“ се заменят с
„Института по почвознание „Никола Пушкаров“ – София, в структурата на Селскостопанската академия“.
§ 5. В чл. 4а от Правилника за прилагане
на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, приет с Постановление
№ 74 на Министерския съвет от 1991 г. (обн.,
ДВ, бр. 34 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 60 и 80
от 1991 г., бр. 34 от 1992 г., бр. 8, 72 и 87 от
1993 г., бр. 2, 100 и 103 от 1994 г., бр. 5, 48 и
95 от 1995 г., бр. 28 от 1997 г.; попр., бр. 43
от 1997 г.; изм. и доп., бр. 57, 61, 112 и 122 от
1997 г., бр. 18 от 1998 г., бр. 18 и 113 от 1999 г.,
бр. 41 и 44 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 69
и 86 от 2004 г., бр. 75 от 2006 г.; попр., бр. 17
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2008 г., бр. 62
от 2009 г., бр. 41 от 2010 г. и бр. 39 от 2011 г.),
след думите „Министерството на околната
среда и водите“ се поставя точка и текстът
докрая се заличава.
§ 6. В чл. 6, ал. 2 от Наредбата за реда за
определяне на цени на земеделските земи,
приета с Постановление № 118 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 64 от
1998 г.; изм. и доп., бр. 63 от 1999 г., бр. 98 от
2000 г., бр. 41 и 44 от 2001 г., бр. 96 от 2002 г.,
бр. 31 от 2003 г., бр. 59 от 2005 г., бр. 75 и 78
от 2006 г., бр. 62 от 2007 г., бр. 45 от 2008 г.,
бр. 62 от 2009 г. и бр. 39 от 2011 г.), думите
„от Изпълнителната агенция по почвените
ресурси“ и запетаята след тях се заличават.
§ 7. В Наредбата за категоризиране на
земеделските земи при промяна на тяхното
предназначение, приета с Постановление
№ 261 на Министерския съвет от 1996 г. (обн.,
ДВ, бр. 90 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 96 от
2002 г. и бр. 31 от 2003 г.), се правят следните
изменения:
1. В чл. 3 ал. 1 се изменя така:
„(1) Искането за издаването на акт за
категоризиране на земеделска земя, предназначението на която се предлага да бъде
променено, както и в случаите, когато земята
е екологически замърсена или се предлага
кат ег оризи ра не на рек ул т и ви ра на п лощ,
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предназначена за земеделско ползване, се
отправя до областната дирекция „Земеделие
и гори“ към Министерството на земеделието
и храните по местонахождението на земята.“
2. В чл. 8, ал. 2 думите „на Изпълнителната
агенция по почвените ресурси“ се заличават,
след думите „министъра на земеделието и
храните“ се поставя точка и текстът докрая
се заличава.
3. В чл. 9, ал. 2 думите „от Изпълнителната
агенция по почвените ресурси“ се заменят
с „по възлагане с договор от Института по
почвознание „Никола Пушкаров“ – София, в
структурата на Селскостопанската академия“.
4. В § 1 от допълнителната разпоредба т. 4
се отменя.
5. Навсякъде в приложение № 1 към чл. 6,
ал. 1 думите „дирекция „Земеделие и гори“
се заменят с „дирекция „Земеделие“.
6. Навсякъде в приложение № 2 към чл. 10,
ал. 1 думите „Изпълнителната агенция по
почвените ресурси“ и „дирекция „Земеделие
и гори“ се заменят съответно с „Института по
почвознание „Никола Пушкаров“ – София, в
структурата на Селскостопанската академия“
и „дирекция „Земеделие“.
§ 8. В чл. 42, ал. 3, т. 3 от Наредбата за
условията, на които трябва да отговарят качествените вина, произведени в определен район,
реда и начина за тяхното утвърждаване, приета
с Постановление № 53 на Министерския съвет
от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 31 от 2000 г.; изм. и
доп., бр. 82 от 2001 г., бр. 8 от 2002 г., бр. 23
и 78 от 2005 г., бр. 7 от 2008 г. и бр. 93 от
2009 г.), думите „Изпълнителната агенция по
почвените ресурси“ се заменят с „Института по
почвознание „Никола Пушкаров“ – София, в
структурата на Селскостопанската академия“.
§ 9. Министърът на земеделието и храните, министърът на околната среда и водите
и министърът на регионалното развитие и
благоустройството в срок 2 месеца от влизането в сила на постановлението да подготвят и предложат на Министерския съвет
необходимите промени в наредбата по чл. 20,
ал. 2 от Закона за почвите във връзка със
закриването на Изпълнителната агенция по
почвените ресурси към министъра на земеделието и храните.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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РЕШЕНИЕ № 414
ОТ 10 ЮНИ 2011 Г.

за даване на съгласие за изменение на минималната работна програма и удължаване
срока на Разрешението за търсене и проучване
на нефт и газ – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства,
в блок „Галата“, разположен в континенталния шелф и в изключителната икономическа
зона на Република България в Черно море
На основание чл. 31, ал. 3 от Закона за
подземните богатства, т. 2 от Решение № 848
на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 1
от 2008 г.) и чл. 71 от Закона за подземните
богатства във връзка с чл. 20а и чл. 42, ал. 2
от Закона за задълженията и договорите
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Дава съгласие за изменение на минималната работна програма на „Мелроуз Рисорсиз“
и одобрява сключеното между „Мелроуз Рисорсиз“ и министъра на околната среда и водите
на 15 юни 2010 г. допълнително споразумение
към Договора за търсене и проучване на нефт
и природен газ в блок „Галата“.
2. Продължава с две години срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и газ
в блок „Галата“ считано от 4 февруари 2011 г.
3. Размерът на блок „Галата“ се намалява от
1886,66 кв. км на 1786,86 кв. км и се определя
с координатите на граничните точки от № 1
до 26 включително съгласно приложението.
4. За срока на продължението титулярят
на разрешението „Мелроуз Рисорсиз“ се задължава да извърши търсещо-проучвателни
работи по видове и обеми съгласно работна
програма – неразделна част от допълнителното споразумение към Договора за търсене
и проучване.
5. Упълномощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма да подпише с
„Мелроуз Рисорсиз“ допълнителното споразумение към Договора за търсене и проучване
на нефт и газ в блок „Галата“ в едномесечен
срок от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 3
Списък с координатите на граничните точки в координатна система WGS 84
№
по
ред

Източна дължина

Северна ширина

1.

28°28'00"

43°21'30"

2.

28°28'00"

43°20'00"
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Източна дължина

Северна ширина

3.

28°30'00"

43°20'00"

4.

28°30'00"

42°54'54"

5.

28°15'00"

42°54'54"

6.

28°15'00"

43°00'00"

7.

28°00'19.934"

43°00'00.406"

8.

28°00'25.482"

43°4'42.624"

9.

27°57'30"

43°10'18"

10.

28°03'00"

43°14'16"

11.

28°04'45"

43°19'22"

12.

28°07'43"

43°22'52"

13.

28°21'07“

43°24'32"

14.

28°09'59"

43°03'43"

15.

28°13'39"

43°03'43"

16.

28°13'39"

43°01'39"

17.

28°09'59"

43°01'39"

18.

28°17'3.093"

43°02'55.999"

19.

28°18'58.343"

43°02'54.690"

20.

28°18'57.873"

43°02'32.748"

21.

28°16'44.103"

43°01'52.998"

22.

28°16'13.854"

43°02'13.239"

23.

28°20'35.854"

43°02'02.207"

24.

28°24'10.562"

43°01'59.631"

25.

28°24'08.157"

43°00'13.979"

26.

28°19'08.325"

43°00'17.544"
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РЕШЕНИЕ № 481
ОТ 24 ЮНИ 2011 Г.

за допускане на предварително изпълнение
на Решение № 414 на Министерския съвет от
2011 г. за даване на съгласие за изменение на
минималната работна програма и удължаване
срока на Разрешението за търсене и проучване
на нефт и газ – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства,
в блок „Галата“, разположен в континенталния шелф и изключителната икономическа
зона на Република България в Черно море
На основание чл. 60, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 8 от Закона за подземните богатства и
предвид необходимостта да се защитят особено
важни държавни и обществени интереси, касаещи националната сигурност в нейния аспект,
свързан с енергийна независимост и диверсификация на енергийните доставки, съгласно
мотивите, посочени в доклада на министъра
на икономиката, енергетиката и туризма
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МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Допуска предварително изпълнение на
Решение № 414 на Министерския съвет от
2011 г. за даване на съгласие за изменение на
минималната работна програма и удължаване
срока на Разрешението за търсене и проучване
на нефт и газ – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства,
в блок „Галата“, разположен в континенталния
шелф и изключителната икономическа зона
на Република България в Черно море.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
7832

РЕШЕНИЕ № 482
ОТ 27 ЮНИ 2011 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от
Закона за подземните богатства – неметални
полезни изкопаеми – индустриални минерали – кварц-каолинова суровина, от находище
„Две могили“ – участък „Маргарита-2“ и
участък „Пристое-3“, разположено в землището на с. Пристое, община Каолиново,
област Шумен
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за
подземните богатства и във връзка с § 105,
ал. 2 от Закона за изменение и допълнение на
Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 100
от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет
експлоатация на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – кварц-каолинова суровина, от находище „Две могили“ – участък
„Маргарита-2“ и участък „Пристое-3“, разположено в землището на с. Пристое, община
Каолиново, област Шумен, който се извършва
със средства, осигурени от концесионера, и
на негов риск. Площта, покриваща находището, е 302 034 кв. м и е индивидуализирана,
както следва:
1.1. у ч ас т ък „М арг ари т а-2 “ – с п лощ
91 559 кв. м, индивидуализиран с координатите
на точки по контура на запасите и ресурсите
от № 1 до № 76 съгласно координатен регистър
в координатна система „1970 г.“ – неразделна
част от концесионния договор;
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1 . 2 . у ч а с т ъ к „ П р и с т о е -3 “ – с п л о щ
210 475 кв. м, индивидуализиран с координатите на точки по контура на запасите
и ресурсите от № 1 до № 258 съгласно координатен регистър в координатна система
„1970 г.“ – неразделна част от концесионния
договор.
2. Определя концесионна площ с размер
787 118 кв. м, представляваща три самостоятелни периметъра, включващи участъците
„Маргарита-2“ и „Пристое-3“ на находище
„Две могили“, както и необходимите допълнителни площи за осъществяване на дейността
по концесията. Концесионната площ е индивидуализирана съгласно приложението с
координатен регистър в координатна система
„1970 г.“ на точки по чупките на границите
є, както следва:
2.1. за участък „Маргарита-2“ – с точки
от № 1 до № 27 и от № 28 до № 56, с размер
на су марната площ от двата перимет ъра
217 458 кв. м;
2.2. за участък „Пристое-3“ – с точки от
№ 57 до № 78, с размер на площта 569 660 кв. м.
3. На основание чл. 26, ал. 1, т. 2, буква
„б“ от Закона за пътищата и във връзка с
пол у чено становище о т Минист ерст во т о
на културата концесионерът няма право да
извършва допроучване, добив, складиране,
преработка и транспорт на подземни богатства в границите на следните, разположени
в границите на участък „Маргарита-2“, сервитутни зони:
3.1. сервитутна зона за предпазване на пътя
Каолиново – Пристое, индивидуализирана с
координатите на точки от № 4а до № 4v съгласно координатен регистър в координатна
система „1970 г.“, с площ 6993,5 кв. м – неразделна част от концесионния договор;
3.2. сервитутна зона за предпазване на пътя
Каолиново – Пристое, индивидуализирана с
координатите на точки от № 47а до № 47к
съгласно координатен регистър в координатна
система „1970 г.“, с площ 2499,8 кв. м – неразделна част от концесионния договор;
3.3. сервитутна зона за опазване на културна ценност – тракийска надгробна могила,
индивидуализирана с координатите на точки
от № 30а до № 30е съгласно координатен
регистър в координатна система „1970 г.“, с
площ 755 кв. м – неразделна част от концесионния договор.
4. Определя срок на концесията 35 години.
5. Определя за концесионер „Каи Майнинг“ – ЕООД, гр. Исперих – тит ул яр на
Удостоверение за търговско откритие № 0272
от 2 септември 2009 г., издадено от министъра
на околната среда и водите.
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6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху земите от Държавния
горски фонд и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред.
6.2. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията на чл. 25 от Закона за подземните
богатства.
6.3. Добивът на подземното богатство по
т. 1 започва след съгласуване с министъра
на икономиката, енергетиката и туризма на
цялостен работен проект за добив и първична
преработка, изготвен въз основа на влязло
в сила положително решение по оценка на
въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение на концесионера и
оценка за съвместимост по реда на Наредбата
за условията и реда за извършване на оценка за
съвместимост на планове, програми, проекти
и инвестиционни предложения с предмета и
целите на опазване на защитените зони, приета с Постановление № 201 на Министерския
съвет от 31 август 2007 г.
6.4. Всички дейности по предоставената
концесия да се извършват в съответствие с
установените в страната технически и технологични изисквания.
6.5. Концесионерът да не разкрива и предоставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесия, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
6.6. Всички разходи, свързани с дейностите
по предоставената концесия, са за сметка на
концесионера.
6.7. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
7. Определя основни права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива кварц-каолинова суровина
от находището по т. 1 при спазване на ограничението по т. 3;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – кварц-каолинова суровина;
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7.1.3. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. да складира отпадъците от добива и
преработката на подземното богатство въз
основа на проекти, съгласувани с министъра
на икономиката, енергетиката и туризма.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните цялостен
работен проект и годишни работни проекти
за добив и първична преработка;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна експлоатация,
която може да доведе до загуби на подземни
богатства или до икономическа неизгодност
за бъдещото разработване на находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
7.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
7.2.3. да извърши инвестиции за първия
5-годишен период от срока на концесията в
размер не по-малък от 244 100 лв.;
7.2.4. да извърши преизчисление и прекатегоризация на утвърдените геоложки запаси
и ресурси в зоните с ограничение на добива
по т. 3;
7.2.5. да изработи и съгласува с компетентните държавни органи при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.5.1. доклад за оценка на въздействието
върху околната среда на инвестиционното
предложение за добив на подземни богатства от находище „Две могили“ и оценка
за съвместимост по реда на Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка за
съвместимост на планове, програми, проекти
и инвестиционни предложения с предмета и
целите на опазване на защитените зони, приета с Постановление № 201 на Министерския
съвет от 2007 г.;
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7.2.5.2. цялостен работен проект за добив
и първична преработка;
7.2.5.3. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това;
7.2.5.4. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
7.2.5.5. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.5.6. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.6. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за националната сигурност, отбраната на страната,
обществения ред, човешкото здраве, околната среда, защитените със закон територии,
обекти, растителни и животински видове,
културни ценности;
7.2.7. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията;
7.2.8. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.8.1. тримесечни отчети за действително
добитите и продадени количества кварц-каолинова суровина и среднопретеглената є
продажна цена по оперативни данни за съответния период до 15 дни след изтичането
на съответното тримесечие;
7.2.8.2. окончателен годишен от чет за
действително добитите и продадени количества кварц-каолинова суровина и средно
претеглената є продажна цена за съответния
период до 15 януари на следващата година;
7.2.8.3. отчет за изпълнението на годишния
работен проект за добив и първична преработка и изменението на запасите и ресурсите
през изтеклата година;
7.2.8.4. доклад за остатъчните запаси в
находището при доказана необходимост от
ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.9. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.10. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация
на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания
проект по т. 7.2.5.5;
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7.2.11. да застрахова дейността по добива
от обекта на концесията срещу рискове от
влошаване на минно-геоложките, техноложките и икономическите характеристики на
находището, настъпили вследствие на природни бедствия и аварии, водещи до обективна
невъзможност за изпълнение на съгласуваните
работни проекти;
7.2.12. при прекратяване на концесионния
договор да предаде държането на находището
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор в случай, че решението на
министъра на околната среда и водите е за неодобряване на инвестиционното предложение
на концесионера, както и при неизпълнение
от страна на концесионера на основните задължения по това решение и договора и/или
при нарушаване на условията по концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и изпълнение на
задълженията по концесионния договор.
8. Концесионният договор влиза в сила от
датата на неговото подписване от страните.
9. Определя за начален срок на концесията
датата, на която влиза в сила положителното
решение на министъра на околната среда и
водите по оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение
на концесионера и оценката за съвместимост
по реда на Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка за съвместимост на
планове, програми, проекти и инвестиционни
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предложения с предмета и целите на опазване
на защитените зони, приета с Постановление
№ 201 на Министерския съвет от 2007 г.
10. Определя следните видове гаранции
за изпълнение на задълженията по концесионния договор:
10.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на задълженията за концесионно плащане,
лихви и неустойки, както следва:
10.1.1. за първата година от срока на
концесията гаранцията е в размер 6800 лв.,
представя се в 7-дневен срок от началния
срок на концесията съгласно условието на
т. 9 и е със срок на валидност до 31 януари
на следващата календарна година;
10.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 50 на сто от размера на
концесионното плащане за предходната година
и се представя на концедента до 31 януари на
съответната календарна година.
10.2. Финансово обезпечение за изпълнение на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект и
рекултивация на засегнатите земи. Размерът
на финансовото обезпечение се определя с
проекта за ликвидация или консервация на
миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи по т. 7.2.5.5 и съответства
на средствата, необходими за изпълнение на
предвидените в проекта дейности. Видът на
финансовото обезпечение се договаря между
страните в концесионния договор.
10.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
и при забавено изпълнение на договорните
задължения. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както
и видът и размерът на санкциите се определят
в концесионния договор.
11. Определя годишно парично концесионно плащане за единица добито подземно
богатство за съответния период, както следва:
11.1. Четири на сто от среднопретеглената
продажна цена за съответния период, която се
определя на основата на данни, предоставени
от концесионера, но не по-ниска от пазарната
цена, определена на база неконтролирани сделки между несвързани лица, а при износ – не
по-ниска от минималната цена за съответния
продукт по данни от „Минералс Прайз Уотч“.
11.2. Стойността на концесионното плащане
за единица добито подземно богатство е не
по-ниска от 0,82 лв./тон и се индексира ежегодно с процента на увеличение на цените на
неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали, по информация от Националния
статистически институт при базова статистическа информация за цените от 2005 г.
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11.3. Концесионерът внася минима лно
годишно парично концесионно плащане в
размер не по-малък от 13 592 лв., определен
на база 16 575 тона, представляващи 30 на сто
от средногодишния добив за срока на концесията, и предвидените стойности за единица
добито подземно богатство съгласно т. 11.2.
11.4. Годишното парично концесионно
плащане се внася от концесионера на четири
вноски, четири пъти годишно, до петнадесет
дни след изтичане на съответното тримесечие
по сметка, посочена от концедента. Начинът
на изчисляване и сроковете за заплащане се
определят в концесионния договор.
12. Концесионното плащане се дължи от
момента на въвеждане в експлоатация на
находището, но не по-късно от 12 месеца
от началния срок на концесията, съгласно
условието по т. 9.
13. При условия и по ред, уговорени в
концесионни я договор, концесионерът не
дължи концесионно плащане за времето на
реализиране на дейностите, предвидени в
съгласуван проект за техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект и
рекултивация на засегнатите земи, при условие че не се извършва добив на подземни
богатства.
14. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма внася от името и за сметка на
концесионера по бюджета на Община Каолиново, област Шумен, сума, представляваща 50
на сто от дължимото концесионно плащане
за съответния период. Сумите се внасят при
условията и в сроковете по т. 11.4.
15. Размерът на концесионното плащане
по т. 11.1 и минималното концесионно плащане по т. 11.3 се променя с допълнително
споразумение към концесионния договор при
промяна на законодателството, уреждащо реда
за определянето му.
16. Упълномощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
16.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с „Каи Майнинг“ – ЕООД,
гр. Исперих, в 3-месечен срок от влизането
в сила на решението за предоставяне на
концесия.
16.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
16.3. Да организира контрола по изпълнение
на концесионния договор.
16.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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Приложение
към т. 2
Регистър с координатите на крайните точки
от контура на заявената концесионна площ
на находище „Две могили“
№
по ред

X (m)

Y (m)

1.

4732407.1

9573032.4

2.

4732360.4

9573300.1

3.

4732330.3

9573326.7

4.

4732306.8

9573350.1

5.

4732310.0

9573361.8

6.

4732305.7

9573393.6

7.

4732295.0

9573402.8

8.

4732272.8

9573438.1

9.

4732204.7

9573520.3

10.

4732182.2

9573539.9

11.

4732154.5

9573541.4

12.

4732140.6

9573555.5

13.

4732142.5

9573576.4

14.

4732131.5

9573589.9

15.

4732105.5

9573592.9

16.

4732099.4

9573586.7

17.

4732093.9

9573589.8

18.

4732073.6

9573596.8

19.

4732023.1

9573607.5

20.

4732023.1

9573576.5

21.

4732080.7

9573545.8

22.

4732103.0

9573543.3

23.

4732105.4

9573536.3

24.

4732200.0

9573500.0

25.

4732200.0

9573369.2

26.

4732206.6

9573073.7

27.

4732326.3

9572975.2

28.

4732412.4

9573420.8

29.

4732461.2

9573462.6

30.

4732493.8

9573529.9

31.

4732512.5

9573545.9

32.

4732536.2

9573548.7

33.

4732554.6

9573570.6

34.

4732578.8

9573543.5

35.

4732600.0

9573500.0

36.

4732646.4

9573497.6

37.

4732722.2

9573537.5

38.

4732744.5

9573602.0

39.

4732740.5

9573680.5

40.

4732737.7

9573728.3

41.

4732670.8

9573767.7
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X (m)

Y (m)

42.

4732556.7

9573803.2

43.

4732450.5

9573792.9

44.

4732184.9

9573713.0

45.

4732169.0

9573670.2

46.

4732189.8

9573656.2

47.

4732200.2

9573646.0

48.

4732187.1

9573637.1

49.

4732186.9

9573623.6

50.

4732201.4

9573606.6

51.

4732253.2

9573585.6

52.

4732286.4

9573532.3

53.

4732289.3

9573509.8

54.

4732296.5

9573500.1

55.

4732331.5

9573484.8

56.

4732375.9

9573432.5

Концесионна площ на участък
„Маргарита-2“ – 217 458 m2
№
по ред

X (m)

Y (m)

57.

4734599.6

9573425.6

58.

4734600.3

9573489.8

59.

4734501.3

9573649.5

60.

4734475.9

9573673.7

61.

4734348.4

9573759.4

62.

4734220.2

9573799.5

63.

4733688.8

9573766.3

64.

4733613.1

9573685.6

65.

4733519.5

9573585.8

66.

4733528.5

9573526.7

67.

4733555.4

9573368.2

68.

4733431.8

9573115.6

69.

4733484.4

9573026.0

70.

4733675.0

9572939.3

71.

4733777.4

9572969.1

72.

4733861.3

9573058.7

73.

4733895.4

9573260.7

74.

4734192.6

9573320.4

75.

4734199.2

9573364.4

76.

4734254.3

9573365.2

77.

4734470.7

9573358.4

4734530.7

9573358.3

78.

Концесионна площ на участък
„Пристое-3“ – 569 660 m 2
Концесионна площ на находище
„Две могили“ – 787 118 m 2
7833
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2011 г. за професионалните дейности,
които медицинските сестри, акушерките,
асоциираните медицински специалисти и
здравните асистенти могат да извършват по
назначение или самостоятелно (ДВ, бр. 15
от 2011 г.)
Параграф единствен. В чл. 7, ал. 1 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В т. 1, буква „з“ след думата „лабораторни“ се добавя „и инструментални“.
2. В т. 2:
а) в буква „в“ след думата „здраве“ се добавя „и храненето“;
б) в буква „ж“ накрая се добавя думата „му“.
3. В т. 3:
а) буква „а“ се изменя:
„а) подготовка и извършване на долекарски
медицински преглед в лечебно заведение за
извънболнична помощ, в център за спешна
медицинска помощ, както и в местата за
лишаване от свобода и системата на Министерството на вътрешните работи, в случаите,
когато пациентът не може да бъде прегледан
от лекар, чрез снемане на анамнеза, статус
(чрез физикални методи на изследване – оглед,
палпация, перкусия и аускултация), поставяне
на предварителна (работна) диагноза на база
симптоматиката, обективното състояние и
лабораторните изследвания на болния; не се
допуска самостоятелен преглед и назначение
на лечение на деца до 3-годишна възраст освен
при състояния, пряко застрашаващи живота
на детето;“
б) създават се букви „т“ и „у“:
„т) интерпретиране на рутинни изследвания – изследване на урина: pH, белтък, глюкоза,
кетонни тела, уробилиноген, билирубин, кръв
и ориентировъчно изследване на „седимент“;
кръвна картина: хемоглобин, хематокрит, еритроцити, левкоцити и тромбоцити, СУЕ; клинично-химични изследвания: глюкоза, креатинин,
урея, общ билирубин, глюкурониран (директен)
билирубин, АсАТ, АлАТ, пикочна киселина,
холестерол, триглицериди;изпражнения: окул
тни кръвоизливи;
у) разпознаване на промени в електрокардиограмата, налагащи оказване на спешна
медицинска помощ.“
4. В т. 5:
а) в буква „ж“ след думите „катетър при“
се добавя „мъж и“;
б) буква „з“ се заличава.
5. В т. 6:
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а) в буква „г“ думата „първа“ се заменя
със „спешна“;
б) буква „з“ се изменя така:
„з) извършване на първична реанимация –
непряк сърдечен маса ж, дефибрилаци я и
изкуствена вентилация;“
в) създават се букви „к“ и „л“:
„к) оказване на помощ при раждане до
идването на лекар или акушерка;
л) изписване, извършване на инфузионна терапия, прилагане на антиаритмични,
кардиоинотропни лекарствени продукти и
кортикостероиди при състояния, налагащи
оказване на спешна медицинска помощ.“
Министър: Ст. Константинов

7861

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № Н-19
от 13 юни 2011 г.

за условията и реда за подбор на студенти и
ученици за предоставяне на стипендия с цел
придобиване на професионална квалификация за изпълнение на служба в Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за подбор на студенти от висши
училища в страната или в чужбина и на ученици от средни училища или професионални
колежи, с които да бъдат сключени договори
за предоставяне на стипендия и други условия
във връзка с обучението с цел придобиване на
професионална квалификация за изпълнение
на служба в Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
Чл. 2. За стипендианти при условията и по
реда на тази наредба могат да кандидатстват
студенти и ученици, обучаващи се във висши
и средни училища и професионални колежи
по специалности и професионални квалификации, по които не е организирано обучение
във военните академии, висшите военни
училища и в професионалните сержантски
(старшински) колежи.
Чл. 3. Органите по управление на човешките ресурси (по личния състав) в Министерството на отбраната, структурите на
подчинение на министъра на отбраната и
в Българската армия въз основа на анализ
определят потребностите от:
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1. броя на студентите – стипендианти, обучаващи се във висши училища за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„магистър“ по специалности и по години на
завършване;
2. броя на студентите – стипендианти, обучаващи се във висши училища за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ по специалности и по години
на завършване;
3. броя на у чениц и те – ст ипен диан т и,
обучаващи се в средни училища и професионални колежи, с необходимата професионална
квалификация и по години на завършване;
4. длъжностите за военнослужещи и цивилни служители по трудово правоотношение,
на които се предвижда да бъдат назначени
стипендиантите.
Раздел ІІ
Обявяване на стипендии, условия и ред за
кандидатстване
Чл. 4. (1) При на ли чие на пост ъпи ли
заявки в дирекция „Управление на човешките ресурси“ – МО, в ежегодната заповед
на министъра на отбраната за приемане на
курсанти по професионални направления,
образователно-квалификационни степени и
форми на обучение се обявяват:
1. броят на стипендиите за студенти във
висши училища в страната или чужбина и
ученици в средни училища и/или професионални колежи по групи съобразно професионална квалификация и вид правоотношение,
в рамките на което ще се изпълнява служба
в Министерството на отбраната, структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и мястото
на изпълнение на военната служба, съответно
мястото на работа;
2. за всяка обявена стипендия:
а) изисквания към кандидатите за завършен
период на обучение във висшето училище/
средното училище/професионален колеж;
б) крайният срок за завършване на обучението;
в) месечен размер на стипендията;
г) целта, с оглед на която се отпуска стипенди ята – пост ъпване на военна слу жба
или работа по трудово правоотношение в
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия;
д) други условия във връзка с обучението
с цел придобиване на професионална квалификация за изпълнение на служба в Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия;
3. актуализацията на месечния размер на
стипендии, отпуснати през предходни години – при необходимост;
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4. мястото и крайният срок за подаване на
документи за кандидатстване за стипендия;
5. съставът на комисията за допускане
до участие и класиране на кандидатите за
стипендианти.
(2) Заповедта се обявява на интернет страницата на Министерството на отбраната.
Чл. 5. (1) Кандидатите за стипендианти
трябва да отговарят на следните изисквания:
1. студентите да не са по-възрастни от 25
години към 31 декември в годината на кандидатстване и да се обучават в редовна форма
по обявените специалности във висши училища, акредитирани съгласно изискванията
на Закона за висшето образование;
2. учениците да не са по-възрастни от 19
години към 31 декември в годината на кандидатстване и да се обучават в средни училища/в
професионални колежи, осигуряващи образование и професионална квалификация според
държавните образователни изисквания;
3. студентите в първи семестър на първи
курс да имат среден успех в дипломата за
средно образование не по-нисък от добър
4,00; след завършване на първия семестър
на първи курс същите трябва да имат успех
не по-нисък от добър 4,00, а в случай, че са
студенти от втори и по-горен курс или ученици
в средните училища, да са постигнали през
предходната година среден успех не по-нисък
от добър 4,00;
4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление
от общ характер;
6. да са граждани на Република България;
7. да не страдат от психични заболявания,
удостоверени по съответния ред.
(2) Кандидатите за стипендия, предвидени
да заемат длъжности за военнослужещи, освен
на изискванията по ал. 1 трябва да отговарят
и на следните изисквания:
1. да нямат друго гражданство освен българско;
2. да не са освобождавани от военна служба
поради наложено дисциплинарно наказание
„уволнение“.
Чл. 6. (1) Кандидатите за стипендианти
подават заявление до министъра на отбраната
в сроковете, посочени в заповедта на министъра на отбраната по чл. 4, в което изрично
посочват вида/видовете стипендия, за която/
които кандидатстват.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. автобиография;
2. копие на удостоверение за раждане;
3. уверение за обучение в съответната специалност или професионална квалификация
за започнат период на обучение и срок за
завършване по учебен план;
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4. копие на документ за среден успех:
а) от дипломата за средно образование – за
студентите в първи курс и за обучаемите в
професионални колежи, незавършили първи
семестър/срок към крайния срок на подаване
на документите за кандидатстване;
б) от завършен първи семестър – за студентите в първи ку рс и за обу чаемите в
професионални колежи, завършили първи
семестър/срок към крайния срок на подаване
на документите за кандидатстване;
в) от предходната учебна година – за останалите студенти, за обучаемите в професионални
колежи и за учениците в средните училища;
5. свидетелство за съдимост;
6. служебна бележка от Националната
следствена служба за липса на образувани
на к азат ел н и п роизводс т ва за извършен и
умишлени престъпления от общ характер;
7. декларация за българско гражданство;
8. документ от психодиспансер по местоживеене.
(3) В случай че се кандидатства за стипендия с оглед постъпване на военна служба,
освен документите по ал. 2 към заявлението
кандидатите прилагат и:
1. декларация за липса на друго гражданство освен българско;
2. декларация за липса на освобождаване
от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“.
Раздел ІІІ
Подбор на кандидатите, отпускане и изплащане на стипендиите
Чл. 7. (1) Комисията по чл. 4, ал. 1, т. 5
допуска до участие в класирането кандидатите,
които отговарят на изискванията на чл. 5.
(2) Документите на кандидатите, които не
отговарят на условията по чл. 5, се връщат с
мотивирано писмо.
Чл. 8. (1) Допуснатите до участие в класирането кандидати се класират от комисията по
чл. 4, ал. 1, т. 5 по среден успех от завършен
период на обучение, удостоверен с документа
по чл. 6, т. 4.
(2) За всеки вид обявена стипендия комисията извършва отделно класиране в низходящ ред.
(3) Класирането се обявява на интернет
страницата на Министерството на отбраната.
Чл. 9. (1) Когато за отпусната стипендия
се класират няколко кандидати с еднакъв
среден успех, комисията избира единия от тях
въз основа на индивидуална беседа, като за
целта своевременно ги уведомява за времето
и мястото за провеждането є.
(2) След провеждане на индивидуалната
беседа комисията взема решение с явно гласуване, което се обявява на интернет страницата
на Министерството на отбраната.
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Чл. 10. (1) При класирането на кандидатите за стипендианти, предвидени да заемат
длъжности за военнослужещи, комисията
определя по двама резервни кандидати за
всяка една стипендия.
(2) Класираните основни и резервни кандидати се обявяват на интернет страницата
на Министерството на отбраната.
Чл. 11. (1) Комисията организира изпращането на класираните кандидати по чл. 10 пред
военномедицинските органи по чл. 141, ал. 2
ЗОВСРБ и специализираните звена и органи
по психологично осигуряване по чл. 141, ал. 3
ЗОВСРБ с оглед удостоверяване на годността
и психологичната им пригодност за военна
служба.
(2) Кандидатите, за които се установи, че
не са годни и/или психологично пригодни за
военна служба, не се допускат до окончателното класиране.
(3) Окончателното класиране се извършва
по успех между кандидатите, годни и психологично пригодни за военна служба.
Чл. 12. (1) С класираните кандидати министърът на отбраната или оправомощеното
от него длъжностно лице сключва договор за
предоставяне на стипендия и други условия
във връзка с обучението.
(2) В договора по ал. 1 се вписват срокът
за завършване на обучението, срокът за изпълнение на служба в Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия след завършване на обучението, който не може да бъде по-кратък от 10 години,
в случай, че се касае за правоотношение
по изпълнение на военна служба съответно
6 години, в случай, че се касае за трудово
правоотношение.
(3) В договора за отпускане на стипендия
с цел заемане на длъжност за военнослужещ
се включва изрична клауза, според която в
случаите на виновно прекратяване на обучението, при незавършване на обучението
в срок, при непокриване на нормативите
за физическа годност по чл. 141, ал. 1, т. 8
ЗОВСРБ след завършване на обучението и
в случай на несъответствие с изискванията
за постъпване на военна служба по чл. 141,
ал. 1, т. 4, 5, 6 и 7 ЗОВСРБ след завършване
на обучението, стипендиантите ще възстановяват на Министерството на отбраната общия
размер на получените стипендии.
(4) При неизпълнение на срока на договора
за служба в Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия поради
прекратяване на договора за военна служба на
основание чл. 163, 165 и 166 ЗОВСРБ дължат
възстановяване на част от общия размер на
получените стипендии пропорционално на
срока на неизпълнението на договора.
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(5) В договора за отпускане на стипендия
за заемане на длъжност по трудово правоотношение като цивилен служител се включва
изрична клауза, според която в случаите на
виновно прекратяване на обучението, при незавършване на обучението в срок и в случай
на несъответствие с изискванията на чл. 40,
ал. 1, т. 1, 4 и 5 от Закона за защита на класифицираната информация след завършване на
обучението стипендиантите ще възстановяват
на Министерството на отбраната общия размер
на получените стипендии, а в случаите на
виновно неизпълнение на срока на договора
за служба в Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия дължат
възстановяване на част от общия размер на
получените стипендии пропорционално на
срока на неизпълнението на договора.
(6) Сключените договори се изпращат в
дирекция „Финанси“ за организиране изплащането на стипендиите.
Чл. 13. Финансовите средства за стипендиите се планират и осигуряват по съответната
програма за управление на човешките ресурси
от бюджета на Министерството на отбраната.
Чл. 14. (1) Стипендиите се отпускат от
началото на месеца, през който започва първата година на обучение след сключване на
договора, и се изплащат през цялата учебна
година за всеки месец поотделно.
(2) Правото за получаване на стипендия се
удостоверява всяка учебна година до 15 октомври с уверение от съответното висше или
средно училище/професионален колеж.
(3) Стипендиантите представят/изпращат
уверението по ал. 2 в дирекция „Управление
на човешките ресурси“ – МО.
Чл. 15. (1) Изплащането на стипендията се
прекратява, когато стипендиантът прекъсне,
повтаря учебна година или семестър или не
представи уверение от съответното висше
или средно училище/професионален колеж
за започнат период на обучение.
(2) Директорът на дирекция „Управление
на човешките ресурси“ уведомява директора
на дирекция „Финанси“ за прекратяване изплащането на стипендията на прекъсналите
обучението си стипендианти.
(3) Подалите документи с невярно съдържание се лишават от стипендия и дължат
връщане на получените суми за стипендии,
отпуснати въз основа на документите с невярно съдържание.
Чл. 16. (1) Стипендиантите, предвидени да
заемат длъжности за военнослужещи, в едномесечен срок от завършване на обучението
подават заявление за постъпване на военна
служба до министъра на отбраната.
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(2) Към заявлението се прилагат документи, удостоверяващи съответствието на лицата
по ал. 1 с изискванията по чл. 141 ЗОВСРБ.
(3) В срок един месец след подаване на
заявлението директорът на Дирекция „Управление на човешките ресурси“ организира
явяването на лицата по ал. 1 пред компетентните органи по чл. 141, ал. 2 и 3 ЗОВСРБ за
удостоверяване на годността и психологичната
им пригодност за постъпване на военна служба,
както и удостоверяването на обстоятелството
по чл. 141, ал. 1, т. 8 по отношение на изискуемите нормативи за физическа годност.
(4) Договор за военна служба се сключва
с лицата по ал.1, които отговарят на изискванията по чл. 141 ЗОВСРБ.
Чл. 17. Лицата, на които са отпуснати стипендии за заемане на длъжности по трудово
правоотношение като цивилни служители, в
едномесечен срок от завършване на обучението
подават заявление за постъпване на работа
до длъжностното лице, посочено в договора
за отпускане на стипендия.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 143, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: А. Ангелов
7662

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 14-МИ
от 23 юни 2011 г.
за утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за общински
съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
На основание чл. 12, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Указ № 146 от 20 юни 2011 г. на
Президента на Република България (ДВ, бр. 47
от 2001 г.) Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Утвърждава образците на изборните книжа за
произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. с номера
от 1 до 104, 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 №
Изборен район ……………………... № …..................
община …………………….….……...................................................., район ………...................................………..………......,
населено място ……………....................................………., кметство ……..................………….…., секция № ……....……
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ І
за избиране на общински съветници и кметове
на 23 октомври 2011 г.
(по чл. 62, ал. 1, 2 и 3 във връзка с § 10, ал. 3 от ПЗР на Изборния кодекс)
№

Име

ЕГН
(попълва
СИК)

Документ за
самоличност
(попълва СИК)

Адрес

Дата на адресна
регистрация по
настоящ адрес към
дата 4 месеца преди изборния ден

								
			
					

Подпис на
избирателя

Забележки

Кмет/кметски наместник:
Секретар на община/район:

Избирателният списък – част І, се съставя по постоянен адрес на избирателите – български
граждани, от органите по чл. 40, ал. 1 от Изборния кодекс по азбучен ред и включва имената на:
1. българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са
поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и имат:
- постоянен и настоящ адрес на територията на секцията към дата 4 месеца преди
изборния ден;
- постоянен адрес на територията на секцията и настоящ адрес в същото или друго населено
място на територията на Република България към дата 4 месеца преди изборния ден;
2. избирателите с постоянен и настоящ адрес в различни населени места, поискали вписване
по чл. 53, ал. 1 от ИК по настоящ адрес на територията на секцията, когато адресната
им регистрация по настоящ адрес е към дата 4 месеца преди изборния ден; за тези лица в
графата „Забележки“ се вписва текст „н.а.“;
3. избирателите, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече
под запрещение, след представяне на съответен документ в общината или района, или
кметството.
Всеки избирател се вписва само в един избирателен списък.
Избирателите, ползващи се от разпоредбата на § 9а от ПЗР на Закона за българските лични
документи, които нямат заявен постоянен адрес, 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.)
При произвеждане на втори тур на изборите за кметове в избирателния списък се вписват и
имената на гражданите, които в периода между двата тура са придобили избирателно право.
От избирателния списък се заличават имената на гражданите, които:
1. до изборния ден са загубили правото си да избират или са починали;
2. имат настоящ адрес през последните 4 месеца преди датата на произвеждане на изборите
извън Република България;
3. са поискали вписване по чл. 53, ал. 1 и 2 от ИК по настоящ адрес на територията на друго
населено място;
4. изтърпяват наказание лишаване от свобода по информация от Главна дирекция „Изпълнение
на наказанията“ към Министерството на правосъдието;
5. 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;
6. са задържани в места за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане,
не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са включени в избирателния списък по
чл. 45, ал. 2 от ИК;
7. са включени в списъка за гласуване с подвижна избирателна урна.
Заличаването от избирателните списъци става преди отпечатването им автоматизирано, а
след отпечатването им – с хоризонтална черта, така че заличеното име да се чете.
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След последното име се поставя черта от общинската администрация.
Графите за вписване на единния граждански номер и на вида и номера на документа за самоличност
в списъка преди чертата се попълват от секционната избирателна комисия.
В графата „Име“ се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на
избирателя. Когато се установи разлика в някое от имената на избирателя, гражданин на Република
България, в списъка и според документа за самоличност при съвпадане на постоянния адрес, имената на
избирателя от документа за самоличност се записват в графата „Забележки“ на избирателния списък.
В графа „Адрес“ се отпечатват постоянният адрес на избирателя или настоящият адрес в
случаите, когато е подал заявление по чл. 53, ал. 1 от ИК.
В избирателните списъци се дописват имената на гражданите, които имат право да гласуват
в съответната секция, но са пропуснати. До предаването на избирателните списъци на секционните
комисии дописването се извършва по искане на избирателя от органите по чл. 40, ал. 1 от ИК. След
предаването на избирателните списъци на секционните избирателни комисии дописването се извършва
в изборния ден от секционната избирателна комисия след представяне на документ за самоличност.
Лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, се
вписват в избирателните списъци след представяне на съответен документ в общината или района,
или кметството.
В допълнителната страница на избирателния списък не се вписват лицата, които фигурират в
списъка по чл. 187, ал. 1, т. 7 от ИК.
При дописване секционната избирателна комисия попълва графа „Име“, като се вписват
последователно собственото, бащиното и фамилното име на избирателя по документа за самоличност,
и графите „ЕГН“, „Документ за самоличност“, „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 и
в списъка за допълнително вписване на придружителите.
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.
В градовете с районно деление списъците се подписват от кмета и от секретаря на района.
Списъкът от имена, вписани от секционната избирателна комисия в допълнителната страница
на избирателния списък (след чертата), се подписва от председателя и 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 – ЧАСТ І
(ЗА ОБЯВЯВАНЕ)
за избиране на общински съветници и кметове 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 – част І, 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.
Избирателният списък се отпечатва централизирано от Главна дирекция „Гражданска
регистрация и административно обслужване“ в МРРБ.
Избирателният списък 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.
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ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ І
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за избиране на общински съветници и кметове 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

							
							

Кмет/кметски наместник:
Секретар на община/район:

Избирателният списък – част І, се публикува не по-късно от 40 дни преди изборния ден на интернет
страницата на съответната община. Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно
обслужване“ в МРРБ и кметът на общината осигуряват възможност всеки избирател – български
гражданин, да може да прави справка в избирателния списък по единен граждански номер.
Избирателна секция №
Изборен район ……………………... № …..................
община …………………….….……........................................................, район ……..............................…………..………......,
населено място ………………….......................................…., кметство ………..............……….…., секция № ……....……
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ ІІ
за избиране на общински съветници и кметове
на 23 октомври 2011 г.

(по чл. 62, ал. 1 и 4 във връзка с § 10, ал. 3 от ПЗР на Изборния кодекс)
№

Име ГражданЛН
ство
(попълва
СИК)

Документ за
самоличност
(попълва
СИК)

Номер на удосто- Адрес на пребиверение за преби- ваване в съотваване и дата на ветното населерегистрация
но място в РБ

Подпис
на избирателя

Забележки

Кмет/кметски наместник:
Секретар на община/район:
Избирателният списък – част ІІ, включва гражданите на други държави – членки на Европейския
съюз, които не са български граждани, навършили са 18 години към изборния ден включително,
не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат статут на
продължително или постоянно пребиваващи в Република България, имат адрес на пребиваване на
територията на избирателната секция към дата 4 месеца преди изборния ден, не са лишени от правото
да избират в друга държава – членка на Европейския съюз, на която са граждани, и са заявили желанието
си да упражнят правото си на глас в съответното населено място с декларация по чл. 63, ал. 1 от ИК.
Избирателният списък – част ІІ, се съставя от органите по чл. 40, ал. 1 от ИК по азбучен ред
въз основа на подадените по чл. 63, ал. 1 от ИК декларации от гражданите на други държави – членки
на Европейския съюз. Органите по чл. 40, ал. 1 от ИК извършват проверка на заявените от гражданите
на други държави – членки на Европейския съюз, адреси на пребиваване чрез Министерството на
вътрешните работи.
От избирателния списък – част ІІ, се заличават имената на гражданите на други
държави – членки на Европейския съюз, които:
- до изборния ден са загубили правото си да избират или са починали;
- имат адрес на пребиваване през последните 4 месеца преди датата на произвеждане на
изборите извън Република България;
- са подали писмено заявление по чл. 50, ал. 1, изр. 2 от ИК;
- са включени в списъка за гласуване с подвижна избирателна урна.
Заличаването от избирателните списъци става преди отпечатването им автоматизирано, а
след отпечатването им – с хоризонтална черта, така че заличеното име да се чете.
В графата „Име“ се вписват последователно собственото, бащиното (ако е приложимо) и
фамилното име на избирателя на кирилица според декларацията по чл. 63, ал. 1 от ИК.
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След последното име се поставя черта. Графите за вписване на личния номер и на номера на
личната карта или паспорта се попълват от секционната избирателна комисия.
Списъкът от имена преди чертата 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.
В допълнителната страница на избирателния списък – част II (след чертата), секционната
избирателна комисия вписва имената на гражданите на други държави – членки на Европейския съюз,
подали декларация по чл. 63, ал. 1 от ИК, които са пропуснати в избирателния списък и не са били
заличавани от него, след представяне на документ за самоличност и на удостоверение за пребиваване.
Списъкът от имена, вписани от секционната избирателна комисия след чертата, се подписва от
председателя и от секретаря на СИК.
Когато СИК установи разлика между данните в документа за самоличност, удостоверението за
пребиваване и данните в избирателния списък, данните от документа за самоличност, съответно и от
удостоверението за пребиваване, се записват в графата „Забележки“ на избирателния списък.
Избирателният списък – част ІІ, се отпечатва от Главна дирекция „Гражданска регистрация и
административно обслужване“ в МРРБ. Данните за автоматизираното отпечатване на избирателните
списъци – част ІІ, се предават от кмета на общината не по-късно от 35 дни преди изборния ден.
Органите по чл. 40, ал. 1 от ИК изпращат незабавно в Централната избирателна комисия копие
от част II на избирателните списъци.
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ ІІ
(ЗА ОБЯВЯВАНЕ)
за избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
(по чл. 54, ал. 2 от Изборния кодекс)

Община …………………….….…….........................................., административен район ……..................…………..………,
населено място …........................…………….…………., кметство ………..................…….…….…., секция № ……....……,
адрес на избирателна секция ................................................................................................................................
Име

Адрес

Кмет/кметски наместник:
Секретар на община/район:
Избирателният списък – част ІІ, се обявява от органите по чл. 40, ал. 1 от ИК не по-късно от
25 дни преди изборния ден на видно място в района на съответната избирателна секция.
В графата „Име“ се вписват последователно собственото, бащиното (ако е приложимо) и
фамилното име на избирателя на кирилица според декларацията по чл. 63, ал. 1 от ИК. 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.
Избирателният списък се отпечатва централизирано от Главна дирекция „Гражданска
регистрация и административно обслужване“ в МРРБ.
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ ІІ
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за избиране на общински съветници и кметове 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

Кмет/кметски наместник:
Секретар на община/район:
Избирателният списък – част ІІ, се публикува не по-късно от 25 дни преди изборния ден на
интернет страницата на съответната община. Кметът на общината осигурява възможност всеки
избирател, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, да може да прави справка в
избирателния списък по личен номер.
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Избирателна секция №
Изборен район ……………………... № …..................
община …………………….….……......................................................, район ………………...................................………......,
населено място ………………...........................……., кметство ………........................……….…., секция № ……....……
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за гласуване с подвижна избирателна урна за избиране на общински съветници и кметове
на 23 октомври 2011 г.
(по чл. 205, ал. 1 във връзка с чл. 176 от Изборния кодекс)
№

Име

ЕГН/ЛН
(попълва
подвижна
СИК)

Документ за
Адрес
Дата на адресна
самоличност (адрес на пре- регистрация по
(попълва под- биваване – за
настоящ адрес
вижна СИК)
граждани на към дата 4 месеца
друга държапреди изборния
ва – членка
ден
на ЕС)

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
по-малко от 10 избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното
си право в изборното помещение, и са 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 и е неразделна част от избирателния списък на съответната секция.
В него по азбучен ред се вписват имената на лицата, подали заявление по реда на чл. 176,
ал. 1 от ИК 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 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 – част І и част ІІ.
Ако избирателят не може да извърши сам необходимите действия и се налага гласуване с
придружител, имената и единният граждански номер (личен номер) на придружителя, както и
причината за гласуване с придружител се вписват в графа „Забележки“ на списъка срещу името на
избирателя от члена на комисията. Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително
вписване на придружителите.
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.
След последното име се поставя черта от общинската администрация и списъкът от имена се
подписва от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или от кметския наместник,
и от секретаря на общината и се полага печат. 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 преди чертата се попълват от секционната избирателна комисия.
В графата „Име“ се вписват последователно собственото, бащиното (ако е приложимо)
и фамилното име на избирателя. Когато се установи разлика в някое от имената на избирателя,
гражданин на Република България, в списъка и според документа за самоличност при съвпадане на
постоянния адрес, имената на избирателя от документа за самоличност се записват в графата
„Забележки“ на избирателния списък.
В графата „Адрес“ на списъка се посочва постоянният адрес на избирателя. За гражданите на
други държави – членки на Европейския съюз, се посочва адресът на пребиваване. За лицата, поискали
вписване по настоящ адрес на територията на секцията, в графата „Забележки“ се вписва текст „н.а.“.
В графа „Забележки“ на списъка за гласуване с подвижна избирателна урна членовете на подвижната
СИК вписват часа на гласуване на избирателя.
В избирателния списък графите „ЕГН/ЛН“ и „Документ за самоличност“ се попълват от
подвижната секционна избирателна комисия.
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Приложение № 2
Избирателна секция №
Изборен район ……………………... № …..................
община …………………….….……............................................................, район ………...........................………..………......,
населено място ……………….........................……., кметство ……………...........................….…., секция № ……....……
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за избиране на общински съветници и кметове
на ………………………. 2011 г.
(по чл. 203, ал. 3 от Изборния кодекс)
№

Име

ЕГН/ЛН

Постоянен
адрес/
адрес на пребиваване

							
		
					

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 избирателите с увреждане на опорнодвигателния апарат или на зрението, които гласуват в избрана от тях секция, различна от секцията
по постоянния им адрес (адрес на пребиваване).
Избирателите удостоверяват самоличността си с документ за самоличност пред секционната
избирателна комисия и представят декларация по чл. 203, ал. 3 от ИК.
Декларациите 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.
В графата „Име“ се вписват последователно собственото, бащиното (ако е приложимо)
и фамилното име на избирателя. Имената на избирател, гражданин на друга държава – членка на
Европейския съюз, се изписват на кирилица, както са изписани в удостоверението за пребиваване.
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.
Списъкът се подписва от председателя и от секретаря на секционната избирателна комисия.
Приложение № 3
Избирателна секция №
Изборен район ……………………......................
№ …...............................................................
община …………………….….……........................................, административен район .………………......................………,
населено място ……………….………..............................…., кметство ……………..............…….…., секция № ……....……
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за избиране на общински съветници и кметове 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. 62, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 52, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс)
№

Име

ЕГН
(попълва
СИК)

Документ за
самоличност
(попълва
СИК)

Адрес

								

Дата на адресна ре- Подпис на
гистрация по насто- избирателя
ящ адрес към дата 4
месеца преди изборния ден

Забележки

Ръководител на заведението/дома:
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Избирателните списъци в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари
хора и други социални заведения се съставят от ръководителя на заведението/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.
В избирателните списъци се вписват по азбучен ред имената на избирателя и постоянният
адрес (адрес на пребиваване). В графата „Име“ се вписват последователно собственото, бащиното и
фамилното име на избирателя.
Българските граждани, които са навършили 18 години, 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, се вписват в списъка, ако местонахождението на
съответното заведение/дом съвпада с населеното място, където са живели най-малко през последните
4 месеца, съгласно чл. 3, ал. 4 или 5 от ИК.
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 вписват
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 №
Изборен район ……………………......................
№ ….............................................................
община …………………….….……........................................., административен район ………………......................………,
населено място ……………….………..............................…., кметство ……………..............…….…., секция № ……....……
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
в места за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане
(по чл. 45 и чл. 62, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 52, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс)

№

Име

ЕГН/ЛН
(попълва
СИК)

Документ за
самоличност
(попълва
СИК)

Адрес
Дата на адресна ре- Подпис на
(адрес на
гистрация по насто- избирателя
пребиваване) ящ адрес към дата 4
месеца преди изборния ден

Забележки

Ръководител на мястото за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане:
Избирателните списъци за гласуване в местата за изтърпяване на наказанието лишаване от
свобода и за задържане се съставят и подписват от ръководителите на местата за изтърпяване на
наказанието лишаване от свобода и за задържане. В избирателните списъци се вписват по азбучен ред
имената на избирателя, постоянният адрес (адресът на пребиваване) и настоящият адрес.
В графата „Име“ се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на
избирателя.
Избирателните списъци включват българските граждани, които са навършили 18 години, не са
поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, ако местонахождението на
съответното място съвпада с населеното място, където лицата са живели най-малко през последните
4 месеца, съгласно чл. 3, ал. 4 или 5 от ИК.
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.
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Приложение № 5
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
............…………….……............………………........................
ОБЛАСТ ............…………….……............………………......
ДЕКЛАРАЦИЯ
(по чл. 63, ал. 1 във връзка с § 10, ал. 3 от ПЗР на Изборния кодекс)

……………………………………………………………....…….............................................................................................................
(имената на гражданина на държава – членка на Европейския съюз, се изписват на кирилица, както са
изписани в удостоверението за пребиваване)

ЛН .......................................................................
Желая да бъда вписан/а в избирателния списък по адреса ми на пребиваване в Република
България за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
ДЕКЛАРИРАМ:
1. ........................................................................................……….……....................................................................…..
(гражданство)

2. .................................................................................................................................................................................
(адрес на пребиваване през последните 4 месеца преди изборния ден на територията на съответната
община или кметство)

3. ................................................................................................................../.............................................................
(номер на удостоверението за пребиваване и дата на регистрация, посочена в него)

4. .............................................................................................................../...............................................................
(данни от личната карта или паспорта – име, дата на раждане, личната карта или паспорт – № и дата на
издаване)
(името на гражданина се изписва с латински букви, както е изписано в личната карта или в паспорта)

5. Отговарям на изискванията на чл. 3, ал. 5 от ИК.
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 общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
………………. 2011 г.
Подпис:
Декларацията се представя в общинската администрация по адреса на пребиваване на
територията на съответното населено място в Република България не по-късно от 40 дни преди
изборния ден. Въз основа на декларацията гражданинът се вписва в избирателния списък – част ІІ, за
изборите за общински съветници и кметове на………………. 2011 г.
Под съкращението „ЛН“ се разбира личен номер на гражданин на друга държава – членка на
Европейския съюз.
Гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който веднъж е подал такава декларация
и е бил включен в избирателния списък – част II, при следващи избори за общински съветници и кметове
се вписва автоматично в част II на избирателния списък, без да подава нова декларация. Нова декларация
се подава само при промяна на някое от декларираните обстоятелства.
Декларацията се съхранява за следващите избори за общински съветници и кметове от
съответната общинска администрация.
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Приложение № 6
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
..........................................................................................
ОБЛАСТ ........................................................................
ЗАЯВЛЕНИЕ

(по чл. 46, ал. 4 от Изборния кодекс)

от …………………………………………………..............................................................................….…………………………,
(собствено, бащино(ако е приложимо) и фамилно име)

ЕГН/ЛН .................................., № на личната карта или зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на
ЗБЛД, изд. на ……………….........................................…………… от ………….........................................……………………..,
№ на лична карта/паспорт ……..............................…, изд. на ............…………………., от ……..........……………………;
№ на удостоверението за пребиваване и дата на регистрация .......................................................................
....................................................................................................................................................................................,
постоянен адрес/адрес на пребиваване в Република България ……………...................................………............
Желая да бъда дописан/а в избирателния списък на секцията по постоянен адрес/адрес
на пребиваване, където имам право да гласувам в изборите за общински съветници и кметове на
23 октомври 2011 г.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
………………. 2011 г.

Подпис:

Имената на българските граждани, които имат право да гласуват в съответната секция,
но са пропуснати, се дописват в избирателните списъци. Имената на избирателите, граждани на
друга държава – членка на Европейския съюз, които отговарят на условията на чл. 3, ал. 5 от ИК и
са подали декларация по чл. 63, ал. 1 от ИК, но са пропуснати, се дописват в избирателния списък.
В заявлението имената на избирател, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз,
се изписват на кирилица, както са изписани в декларацията по чл. 63, ал. 1 от ИК. Дописването се
извършва от органите по чл. 40, ал. 1 от ИК до предаването на списъците на секционните избирателни
комисии по искане на избирателя.
Под съкращението „ЛН“ се разбира личен номер на гражданин на друга държава – членка на
Европейския съюз.
Приложение № 7
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
...............……….………………..........................................
ОБЛАСТ …………………………..….….....……...............
ЗАЯВЛЕНИЕ

(по чл. 53, ал. 1 във връзка с § 10, ал. 3 от ПЗР на Изборния кодекс)

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

лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД № ……..............................…………….,
изд. на ............................................................................................ от ……….................................………………………..,
настоящ адрес през последните 4 месеца преди изборния ден ..............................................…………………………
…………………………....…………..........................……..…................................................................................................……,
дата на адресната регистрация по настоящ адрес …..............................................………………………………………..,
постоянен адрес …………………………………………………….................................................................……………..….….…......
Моля да бъда вписан/а в избирателния списък по настоящия си адрес.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
………………. 2011 г.
Подпис:
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Заявлението се подава от избирател при условие, че има настоящ адрес през последните четири
месеца преди изборния ден в съответното населено място.
Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места в Република
България, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Заявлението се
подава не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено пред органите по чл. 40,
ал. 1 от ИК по настоящия адрес на лицето.
Органът по чл. 40, ал. 1 от ИК по настоящ адрес предава информация за подадените искания по
чл. 53, ал. 1 от ИК на ГД „ГРАО“ в МРРБ не по-късно от 12 дни преди изборния ден за автоматизирано
включване на избирателя в избирателните списъци по настоящ адрес и заличаването му от избирателния
списък по постоянен адрес.
Приложение № 8
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
...............……….………...……….......................................
ОБЛАСТ ……………....……………..….………...............
ЗАЯВЛЕНИЕ
(по чл. 50, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)

от …………………………………………………..….....................................................................................................…,
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име)

ЕГН/ЛН .................................., лична карта или зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на
ЗБЛД № ………....................................….., изд. на ……………..............……………… от ……………………...........…………….;
№ на лична карта/паспорт ……..............................………, изд. на ……............……………., от …………….......…………;
№ на удостоверението за пребиваване и дата на регистрация ........................................................................
....................................................................................................................................................................................;
постоянен адрес/адрес на пребиваване в Република България …................................…………………...............
Желая да бъде отстранена следната непълнота/грешка в избирателния списък за изборите за
общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.:
…………………………………………………...……………………………………...............................................................................….……
…………………………………………………...……………………………………...............................................................................….……
(непълнотата/грешката се описва)

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
………………. 2011 г.
Подпис:
Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с
писмено заявление до кмета на общината, района или кметството. Имената на избирател, гражданин на
друга държава – членка на Европейския съюз, се изписват на кирилица, както са изписани в декларацията
по чл. 63, ал. 1 от ИК.
Заявленията се приемат от съответната администрация не по-късно от 7 дни преди изборния
ден. Кметът на общината, района или кметството разглежда заявлението в срок до два дни и се
произнася по него с мотивирано решение, което обявява незабавно на публично място. Решението
може да се обжалва пред районния съд в срок до два дни от обявяването му. Съдът разглежда жалбата
и се произнася с решение в срок до два дни от получаването є в открито заседание с призоваване на
жалбоподателя и кмета. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.
Под съкращението „ЛН“ се разбира личен номер на гражданин на друга държава – членка на
Европейския съюз.
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Приложение № 9
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА
.............………………………......……………………………
ОБЛАСТ ………………...........…...………………..……...
ЗАЯВЛЕНИЕ
(по чл. 50, ал. 1, изр. 2 от Изборния кодекс)

от …………………………………………………………………………………………………………………..…......................................,
(име на гражданина на друга държава – членка на Европейския съюз)

ЛН .........................................................., № на лична карта или паспорт .........................................................,
№ на удостоверението за пребиваване и дата на регистрация .......................................................................,
адрес на пребиваване ...……................................................................................………………....……..…………….....…….
Желая да бъда заличен/а от избирателния списък за изборите за общински съветници и
кметове на 23 октомври 2011 г.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
………………. 2011 г.
Подпис:
Гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който е вписан в избирателен списък,
може да бъде заличен по негово писмено заявление до кмета на общината. Имената на избирателя се
изписват на кирилица, както са изписани в удостоверението за пребиваване.
Заявленията се приемат от общинската администрация не по-късно от 7 дни преди изборния ден.
Кметът на общината/района/кметството разглежда заявлението в срок до два дни и се произнася по
него с мотивирано решение, което обявява незабавно на публично място. Решението може да се обжалва
пред районния съд в срок до два дни от обявяването му. Съдът разглежда жалбата и се произнася с
решение в срок до два дни от получаването є в открито заседание с призоваване на жалбоподателя и
кмета. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.
Под съкращението „ЛН“ се разбира личен номер на гражданин на друга държава – членка на
Европейския съюз.
Приложение № 10
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА /РАЙОН/ КМЕТСТВО
...............……….………………..........................................
ОБЛАСТ …………………………..….……...….................
ЗАЯВЛЕНИЕ
(по чл. 176, ал. 1 от Изборния кодекс)

от ……………………………………………………………...........................................................................…………………….,
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име)
ЕГН/ЛН …….…….…………, лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД/
удостоверение за пребиваване № ................................, изд. на ................................. от....................................,
постоянен адрес/адрес на пребиваване/настоящ адрес, когато е направено искане по чл. 53, ал. 1 от
ИК през последните 4 месеца преди изборния ден.
Желая да упражня правото си на глас в изборите за общински съветници и кметове 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 произвеждане на
изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
………………. 2011 г.
Подпис:
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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 в електронна форма до органите по чл. 40, ал. 1 от ИК по постоянния
адрес (адрес на пребиваване) или настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 53, ал. 1 от ИК.
В заявлението се посочват имената на избирателя (имената на гражданин на друга държава – членка
на Европейския съюз, се изписват на кирилица, както са изписани в удостоверението за пребиваване),
единният му граждански номер (личен номер), постоянният адрес (адрес на пребиваване) 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.
Под съкращението „ЛН“ се разбира личен номер на гражданин на друга държава – членка на
Европейския съюз.
Приложение № 11
ДЕКЛАРАЦИЯ
от избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението
(по чл. 203, ал. 3 от Изборния кодекс)

от ....................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име)

ЕГН/ЛН ........................................, постоянен адрес/адрес на пребиваване/настоящ адрес, когато е
направено искане по чл. 53, ал. 1 от ИК.............................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................,
лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД/удостоверение за пребиваване
№ ....................................................., изд. от ............................................. на ......................................................
Декларирам, че не съм гласувал/а в изборите за общински съветници и кметове 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 общински съветници и кметове 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
включен. Имената на избирател, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, се изписват
на кирилица, както са изписани в удостоверението за пребиваване.
Избирателят се вписва в допълнителния избирателен списък в секцията, в която гласува.
Декларацията се прилага към този списък и е неразделна част от него.
Под съкращението „ЛН“ се разбира личен номер на гражданин на друга държава – членка на
Европейския съюз.
Приложение № 12
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
(по чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс)

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

на общинската избирателна комисия в община ….....….……………………………….., област ……………….…......, за
произвеждане на изборите за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на
републиката на 23 октомври 2011 г.
				
								

Председател:
Секретар:
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Приложение № 13
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ………………….......…………….……...
ОБЛАСТ ………………….........…………………….
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№......../...............2011 г.
(по 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) ……......................…………………………………..........................………….., ЕГН ………................………….………....,
(собствено, бащино и фамилно име)

е назначен(а) за ……………………….................................................................……………………..…………………………..……...
(председател/зам.-председател/секретар/член)
на секционната избирателна комисия в секция № ………..........................................………….....…………...………,
населено място ……………….......................…….......................……, кметство …………...……...……...….…..............………,
район ……………………….......................................….........., община ………....……..................…………............................,
за изборите за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на републиката на
23 октомври 2011 г.
Председател:
Секретар:
Приложение № 14
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
(по чл. 26, ал. 1, т. 26 във връзка с § 1, т. 18, буква „а“ от ДР на Изборния кодекс)

№........./................2011 г.
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 общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. като
……............................................................................................................................................................................

(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 № 15
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за наблюдател

(по чл. 26, ал. 1, т. 26 във връзка с § 1, т. 18, буква „б“ от ДР на Изборния кодекс)

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

ЕГН .................................................,
е регистриран/а за наблюдател на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
като упълномощен член на .............................................……………………………………………...…………………………………
(българска неправителствена организация)

................................. 2011 г.

Председател:
Секретар:
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Приложение № 16
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на партия

(по чл. 89, ал. 1 от Изборния кодекс)

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

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

Заявявам/e за регистрация .......................................................................................................................

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

за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Регистрацията на партията е подкрепена от …....……… (………..............................…………………….……….)
(с цифри)

(с думи)

избиратели, съгласно приложения списък.
Прилагам/е следните документи (по чл. 89, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс):
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакти:
.....................................................................................................................................................................................
Съгласен/ни съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Подпис:
……………………………………….……………............…………….…………….……………..
(представляващия/те 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 75 дни преди изборния ден.
Заявлението се подписва от лицето, представляващо партията според актуалната є
съдебна регистрация. Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от
представляващия/те партията.
Когато партията се представлява от няколко лица, заявлението се подписва от всички
представляващи.
Към заявлението за регистрация партията представя:
1. заверен препис от решението на Софийски 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. решение на централното ръководство на партията (компетентно съгласно устава) за
участие в изборите за общински съветници и кметове и за регистрация на партията в Централната
избирателна комисия;
5. образец от подписа на представляващия/те партията;
6. образец от печата на партията;
7. 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;
8. заверен от Софийски градски съд препис от устава;
9. удостоверение от съда за подадени заявления за спазване на изискванията на чл. 19а от
Закона за политическите партии;
10. удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;
11. пълномощно от представляващото/ите партията лице/а, в случаите когато документите
се подават от упълномощени лица;
12. списък, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от
7000 избиратели, подкрепящи регистрацията; регистрацията на партията може да бъде подкрепена и
от избиратели – граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, като в списъците се посочват
имената, номерът на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, и подпис.
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Приложение № 17
СПИСЪК
на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия за участие в изборите за общински
съветници и кметове
(по чл. 89, ал. 3, т. 11 от Изборния кодекс)

Подписаните, подкрепяме регистрацията на партия …………………………………………………………..………
.....................................................................................................................................................................................
(пълното или съкратено наименование на партията според съдебната є регистрация)

за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Подписаните, даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
(Горният текст се изписва в началото на всеки лист преди полагане на подписите. Листовете
се номерират последователно.)
№

Име

ЕГН/№ на удостоверението за пребиваване и дата на регистрация

Подпис

В графата „Име“ се изписва собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име на избирателя.
Регистрацията на партията може да бъде подкрепена и от избиратели – граждани на друга
държава – членка на Европейския съюз.
Избирателите, български граждани, посочват имената и единния си граждански номер, а
гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, имената, номера на удостоверението за
пребиваване и датата на регистрация, посочена в него.
Списъкът трябва да съдържа имената и саморъчен подпис на не по-малко от 7000 избиратели,
подкрепящи регистрацията.
Приложение № 18
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕГИСТЪР
на партиите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
(по чл. 26, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 89, ал. 1 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“.
Централната избирателна комисия изпраща на общинските избирателни комисии списък на
регистрираните партии незабавно след приключване на регистрацията.
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Приложение № 19
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за регистрация на партия

(по чл. 26, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 89, 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)

e регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
					
									

Председател:
Секретар:
Приложение № 20

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на коалиция от партии
(по чл. 91, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс)

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

представлявана от ..............................................................................., 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 общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Прилагам/е следните документи (по чл. 91, ал. 4 от Изборния кодекс):
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакти:
.....................................................................................................................................................................................
Съгласен/ни съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Подпис: …………………….......................................................………………….
(представляващ/и коалицията/упълномощено/и лице/а)

Печат на коалицията (ако има такъв)
В Централната избирателна комисия се регистрират само коалиции от партии, които са
образувани от партиите, регистрирани в Централната избирателна комисия по реда на чл. 89 от ИК.
Заявлението за регистрация се представя в Централната избирателна комисия не по-късно от 65
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;
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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.
Приложение № 21
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕГИСТЪР
на коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове
на 23 октомври 2011 г.
(по чл. 26, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 91 и 92 от Изборния кодекс)

1.

№ по ред, дата, час на постъпване

2.

Коалиция

3.

Адрес, телефон, електронен адрес, 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 № ……….. от ………..
2011 г.
Удостоверение № …………… от ……………. 2011 г.

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

№

Дата

Час на постъпване

№

Дата

Час на постъпване

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“.
Централната избирателна комисия изпраща на общинските избирателни комисии списък на
регистрираните коалиции от партии незабавно след приключване на регистрацията, както и информация
за извършените промени в състава и наименованията на коалициите от партии по реда на чл. 92 от ИК.
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Приложение № 22
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за регистрация на коалиция от партии
(по чл. 26, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 91, 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. 89 от Изборния кодекс:
1. …………………………………….………………………………………............................................................................…………...…….
2. ……………………………………………….…………………….....................................................................………........…………………
……………………….………………………….......................................................................………………………….......……………………,
(наименование на партиите според регистрацията в ЦИК)
е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Председател:
Секретар:
Приложение № 23
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за промени в състава на коалиция от партии
(по чл. 92, 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)

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

Заявявам/е за вписване в регистъра на коалициите от партии, регистрирани за участие в
изборите за общински съветници и кметове 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:
.....................................................................................................................................................................................
(решение за промени в състава на коалицията от партии)

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, лице за контакти:
.....................................................................................................................................................................................
Съгласен/ни съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Подпис: …………………………...............................……….....…….…………….
(представляващ/и партията/коалицията от партии)

Печат на партията/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 65 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 65 дни преди изборния ден удостоверение за регистрация по чл. 26, ал. 1, т. 10 от ИК за всяка от
включилите се партии.
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
коалицията от партии, се отбелязват в регистъра на ЦИК след подаване на заявление от лицето,
представляващо партията, или от представляващите коалицията от партии лица не по-късно от
55 дни преди изборния ден. В същия срок ЦИК заличава от наименованието на коалицията партиите,
напуснали състава є.
Партия, включена в състава на коалиция от партии, която след регистрацията на коалицията
от партии напусне състава є, може да участва на изборите самостоятелно, ако се регистрира в
общинската избирателна комисия в срока по чл. 94, ал. 1 от ИК (55 дни преди изборния ден).
Приложение № 24
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за промени в състава на коалиция от партии

(по чл. 26, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 92 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 според регистрацията є в ЦИК)

регистрирана с решение №……. от …...…… 2011 г. за участие в изборите за общински съветници и
кметове на 23 октомври 2011 г., както следва:
…………………………………………………………………………………………………….............................……………………………………………
………………………………………………………….........................................................................................................................
Председател:
Секретар:
Приложение № 25
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ...................................................................
ОБЛАСТ ......................................................................
ЗАЯВЛЕНИЕ
от партия/коалиция от партии, регистрирана в ЦИК за участие в изборите за общински съветници
и кметове на 23 октомври 2011 г.
(по чл. 95, ал. 1 – 4 от Изборния кодекс)

....................................................................................................................................................................................,
(наименование на партията/коалицията от партии според регистрацията є в ЦИК)

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

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

Заявявам/е за регистрация........................................................................................................................
(наименование на партията/коалицията от партии според
регистрацията є в ЦИК)
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за участие в изборите за .......................................................................................................................................
			

(общински съветници/кмет на община/кмет на кметство)

на 23 октомври 2011 г. в ........................................................................................................................................
(община, кметство)

Заявявам/е наименованието на партията/коалицията от партии, което да бъде изписано в
бюлетината: ..............................................................................................................................................................
Прилагам/е следните документи (по чл. 95, ал. 2 и 4 от ИК):
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, лице за контакти:
.....................................................................................................................................................................................
Съгласен/ни съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Подпис: …………………………………………………….............................................….
(представляващ партията/коалицията/упълномощено лице)
Печат на партията/коалицията, ако има такъв
Партиите и коалициите от партии, регистрирани в ЦИК, които ще участват в изборите за
общински съветници и кметове в съответната община, се регистрират в общинската избирателна
комисия не по-късно от 55 дни преди изборния ден.
Партиите от състава на една коалиция от партии, регистрирани в ЦИК, не могат да се
регистрират самостоятелно в общинската избирателна комисия, нито да влизат поотделно, извън
коалицията от партии, в която са регистрирани в ЦИК, в други коалиции от партии на територията
на общината.
Заявлението се представя по решение на централното ръководство на партията, компетентно
съгласно устава, или ръководството на коалицията от партии, компетентно съгласно решението за
образуване на коалицията, и се подписва от лицето, представляващо партията, или от представляващите
коалицията от партии лица, или от изрично упълномощени от тях лица. В заявлението се посочва за
кой вид избори се иска регистрация. В заявлението се посочва пълното или съкратено наименование на
партията или коалицията от партии, което ще бъде изписано в бюлетината.
За всеки отделен вид избори се подава отделно заявление.
Към заявлението се прилагат:
1. копие от удостоверението за регистрация на партията или коалицията от партии в ЦИК;
2. копие от решението на централното ръководство на партията, компетентно съгласно устава,
или ръководството на коалицията от партии, компетентно съгласно решението за образуване на
коалиция за участие в изборите за общински съветници и кметове за съответната община;
3. решение за образуване на коалицията от партии, подписано от лицата, представляващи
партиите;
4. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията от партии
пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица.
Приложение № 26
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ..................................................................
ОБЛАСТ .....................................................................
ЗАЯВЛЕНИЕ
от местна коалиция от партии за участие в изборите за
общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

(по чл. 95, ал. 1 и 5 във връзка с § 1, т. 10 от ДР на Изборния кодекс)

....................................................................................................................................................................................,
(наименование на местната коалиция от партии според решението за образуването є)

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

……………………..........................................................................................., ЕГН..........................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
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Заявявам/е за регистрация …………….....................................................................................................,
(наименование на местната коалиция от партии според решението за
образуването є)

в състава на която са включени следните партии/коалиции от партии, регистрирани в ЦИК:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
за участие в изборите за .........................................................................................................................................
					

(общински съветници/кмет на община/кмет на кметство)

на 23 октомври 2011 г. в ......................................................................................................................................
(община, кметство)

Заявявам/е наименованието на местната коалиция, което да бъде изписано в бюлетината:
.....................................................................................................................................................................................
Прилагам/е следните документи (по чл. 95, ал. 5 от ИК):
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, лице за контакти:
.....................................................................................................................................................................................
Съгласен/ни съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Подписи:
Печат на коалицията (ако има такъв)
Партиите от състава на една регистрирана в ЦИК коалиция от партии не могат да се
регистрират самостоятелно в общинската избирателна комисия, нито да влизат поотделно, извън
коалицията от партии, в която са регистрирани в ЦИК, в други коалиции от партии на територията
на общината.
Местните коалиции от партии, които ще участват в изборите за общински съветници и кметове
в съответната община, се регистрират в общинската избирателна комисия не по-късно от 55 дни преди
изборния ден.
Заявлението се представя по решение на ръководството на местната коалиция от партии,
компетентно съгласно решението за образуване на коалицията, и се подписва от представляващите
коалицията от партии лица или от изрично упълномощени от тях лица. В заявлението се посочва за
кой вид избори се иска регистрация. В заявлението се посочва пълното или съкратено наименование на
коалицията от партии, което ще бъде изписано в бюлетината.
За всеки отделен вид избори се подава отделно заявление.
Към заявлението на местна коалиция от партии, различна от регистрираната в Централната
избирателна комисия, се прилагат:
1. решение за образуване на коалицията от партии, в което се посочва кой е упълномощен
да я представлява и за кои избори се създава; решението трябва да е подписано от упълномощени
представители на съставящите я партии и коалиции от партии; когато решението е за участие в
повече от един вид избори в общинската избирателна комисия, се представя само един оригинал за
съответната община;
2. образец от подписите на лицата, представляващи коалицията от партии;
3. образец от печата на коалицията от партии, ако има такъв;
4. пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на коалицията от партии;
5. удостоверение за регистрация по чл. 26, ал. 1, т. 10 от ИК за всяка от участващите в
коалицията партии или коалиции от партии;
6. удостоверение за новооткрита банкова сметка на името на една от включените в състава є
партии, която ще обслужва само предизборната кампания.
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Приложение № 27
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ..................................................................
ОБЛАСТ .....................................................................
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на инициативен комитет за издигане
кандидатура на общински съветник
(по чл. 97, ал. 5, т. 3, ал. 6 – 8 от Изборния кодекс)

1. ......................................................................................................, ЕГН/ЛН........................................................,
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име)

постоянен адрес/адрес на пребиваване ..............................................................................................................,
2. ......................................................................................................, ЕГН/ЛН.......................................................,
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име)

постоянен адрес/адрес на пребиваване ...............................................................................................................,
3. ......................................................................................................, ЕГН/ЛН.......................................................,
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име)
постоянен адрес/адрес на пребиваване ..............................................................................................................,
.......................................................................................................................................................…………………………...
7. .................................................................................................................................................................................
Заявяваме за регистрация инициативен комитет за издигане на
....................................................................................................................., ЕГН/ЛН ............................................,
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име)

постоянен адрес ......................................................................................................................................................,
за независим кандидат за ......................................................................................................................................
(общински съветник)

в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в
....................................................................................................................................................................................
(община)

Прилагаме следните документи:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Лице, представляващо инициативния комитет: ......................................................................................

(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име)

Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакти:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Съгласни сме личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите
за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Подписи:
1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
… ...................................................................
7. ...................................................................
За издигане на независим кандидат в изборите за общински съветници и кметове се създава
инициативен комитет от 3 до 7 избиратели с постоянен адрес (адрес на пребиваване за гражданите
на друга държава – членка на Европейския съюз) на територията на изборния район (територията на
съответната община).
Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет.
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Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го представлява.
Лицето, представляващо инициативния комитет, подава в ОИК не по-късно от 55 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 Изборния кодекс;
5. удостоверение за новооткрита банкова сметка на лицето, представляващо инициативния
комитет, която ще обслужва само предизборната кампания.
Под съкращението „ЛН“ се разбира личен номер на гражданин на друга държава – членка на
Европейския съюз.
Инициативният комитет може да организира подписката и да представи кандидатурата на
независимия кандидат за регистрация след регистрацията си в ОИК.
Приложение № 28
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ..................................................................
ОБЛАСТ ....................................................................
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на инициативен комитет за издигане
кандидатура на кмет на община/кмет на кметство
(по чл. 97, ал. 5, т. 3, ал. 6 – 8 от Изборния кодекс)

1. ................................................................................................................., ЕГН/ЛН ...........................................,
(собствено, бащино(ако е приложимо) и фамилно име)

постоянен адрес/адрес на пребиваване ..............................................................................................................,
2. ................................................................................................................., ЕГН/ЛН ...........................................,
(собствено, бащино(ако е приложимо) и фамилно име)

постоянен адрес/адрес на пребиваване ..............................................................................................................,
3. ................................................................................................................., ЕГН/ЛН ...........................................,
(собствено, бащино(ако е приложимо) и фамилно име)

постоянен адрес/адрес на пребиваване ..............................................................................................................,
......................................................................................................................................................…………………………....
7. .................................................................................................................................................................................
Заявяваме за регистрация инициативен комитет за издигане на
...................................................................................................................., ЕГН/ЛН .............................................,
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име)

постоянен адрес ......................................................................................................................................................,
за независим кандидат за ......................................................................................................................................
(кмет на община/кмет на кметство)

в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в
.....................................................................................................................................................................................
(община, кметство)

Прилагаме следните документи:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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Лице, представляващо инициативния комитет: .....................................................................................

(собствено, бащино(ако е приложимо) и фамилно име)

Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакти:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Съгласни сме личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите
за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Подписи:
1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
… ...................................................................
7. ...................................................................
За издигане на независим кандидат в изборите за общински съветници и кметове се създава
инициативен комитет от 3 до 7 избиратели с постоянен адрес (адрес на пребиваване за гражданите на
друга държава – членка на Европейския съюз) на територията на изборния район.
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 ОИК не по-късно от 55 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 Изборния кодекс;
5. удостоверение за новооткрита банкова сметка на лицето, представляващо инициативния
комитет, която ще обслужва само предизборната кампания.
Инициативният комитет може да организира подписката и да представи кандидатурата на
независимия кандидат за регистрация след регистрацията си в ОИК.
Приложение № 29
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ................................................................
ОБЛАСТ ................................................................
ДЕКЛАРАЦИЯ
от член на инициативен комитет – български гражданин
(по чл. 97, ал. 8, т. 3 във връзка с ал. 1 и чл. 3, ал. 4 и § 10, ал. 3 от ПЗР на Изборния кодекс)

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

ЕГН ....................................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД
№ ..........................., издаден/а на ......................................... от .................................................., постоянен
адрес: ………………………...............................................................................................................................................,
член на инициативен комитет за издигане на ………………………...............................................………………………..
							

(собствено, бащино и фамилно име)

за независим кандидат за ......................................................................................................................................
			

(общински съветник/кмет на община/кмет на кметство)

в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в
.....................................................................................................................................................................................
(община, кметство)
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ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. съм български гражданин и съм навършил/а 18 години;
2. не съм поставен/а под запрещение и не изтърпявам наказание лишаване от свобода;
3. отговарям на изискванията на чл. 3, ал. 4 и § 1, т. 4, букви „а“ и „б“ от ДР на ИК.
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 общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
.................................... 2011 г.
Подпис:
Всеки член на инициативен комитет, български гражданин, подписва такава декларация.
Декларациите на членовете на инициативния комитет се представят в ОИК със заявлението
за регистрация на инициативния комитет.
Приложение № 30
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ................................................................
ОБЛАСТ ...............................................................
ДЕКЛАРАЦИЯ
от член на инициативен комитет – гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз
(по чл. 97, ал. 8, т. 3 във връзка чл. 3, ал. 5 и § 10, ал. 3 от ПЗР на Изборния кодекс)

Подписаният/ата .....................................................................................................................................,
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име)
(имената на гражданина на друга държава – членка на Европейския съюз, се
изписват на кирилица, както са изписани в удостоверението за пребиваване)

ЛН ..................................., адрес на пребиваване …………………............…........................................………………….,
....................................................................................................................................................................................
номер на удостоверението за пребиваване и дата на регистрация, посочена в него .................................
.................../...............................................................................................................................................................,
член на инициативен комитет за издигане на ……………………………………………….............................................…..
						

(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име)

за независим кандидат за ......................................................................................................................................
			

(общински съветник/кмет на община/кмет на кметство)

в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в
.....................................................................................................................................................................................
(община/кметство)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм навършил/а 18 години и съм гражданин на следната държава – членка на Европейския
съюз: ...........................................;
не съм поставен/а под запрещение и не изтърпявам наказание лишаване от свобода;
имам статут на продължително/постоянно пребиваващ в Република България;
не съм лишен/а от правото да избирам в държавата – членка на Европейския съюз, на
която съм гражданин;
съм живял/а най-малко през последните 4 месеца в съответното населено място
гр./с. ......................................, община ..............................;
съм заявил/а желанието си да упражня правото си на глас в съответното населено място
с декларация по чл. 63, ал. 1 от ИК.
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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 регистрацията на
инициативния комитет за участие в изборите.
.................................... 2011 г.
Подпис:
Всеки член на инициативен комитет, гражданин на друга държава – членка на ЕС, подава такава
декларация..
Под съкращението „ЛН“ се разбира личен номер на гражданин на друга държава – членка на
Европейския съюз.
Декларациите на членовете на инициативния комитет се представят със заявлението за
регистрация в ОИК.
Живял най-малко през последните 4 месеца в съответното населено място по смисъла на чл. 3,
ал. 5 във връзка с § 10, ал. 3 от ПЗР на ИК е гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз,
който има адрес на пребиваване на територията на съответната община или кметство към дата 4
месеца преди датата на произвеждане на изборите.
Приложение № 31
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ..................................................................
ОБЛАСТ ..................................................................
ДЕКЛАРАЦИЯ
(по чл. 97, ал. 8, т. 4 от Изборния кодекс)

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

ЕГН/ЛН ............................, лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД
№ ………………...….., изд. от …......………………………. на …………….....………….., удостоверение за пребиваване
№ ........................., изд. на ...................................... от ..........................., постоянен адрес/адрес на
пребиваване:
...................................................................................................................................................................................,
член на инициативен комитет за издигане на …………………………………….............................................……………..
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име)

за независим кандидат за .......................................................................................................................................
			

(общински съветник/кмет на община/кмет на кметство)

в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
в .................................................................................................................................................................................
(община, кметство)

Декларирам, че няма да обработвам и да предоставям личните данни на включените в
подписката за подкрепа на независимия кандидат 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 общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
.................................... 2011 г.
Подпис:
Всеки член на инициативен комитет подписва такава декларация.
Декларациите на членовете на инициативния комитет се представят в ОИК със заявлението
за регистрация на инициативния комитет.
Под съкращението „ЛН“ се разбира личен номер на гражданин на друга държава – членка на
Европейския съюз.
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Приложение № 32
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ..................................................................
ОБЛАСТ ....................................................................
РЕГИСТЪР
на партиите/коалициите от партии/инициативните комитети за участие в изборите за общински
съветници на 23 октомври 2011 г.
(по чл. 33, ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс)
1.

№ по ред, дата, час на постъпване

№

2.

Партия
Коалиция от партии
Инициативен комитет

3.

Адрес, телефон, електронен адрес, лице за
контакти

4.

Приложени документи

5.

Забележки

6.

Предал документите

7.

Приел документите

8.

Регистрация – решение на ОИК
№ .……………../ ……:………… 2011 г.
удостоверение № ……./……….. 2011 г.

9.

Получено от партия, коалиция от партии или
инициативен комитет, дата

дата

час на постъпване

Когато от ОИК са дадени указания за отстраняване на констатирани непълноти в
документацията, това се отразява в графата „Забележки“.
Приложение № 33
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ..................................................................
ОБЛАСТ ....................................................................
РЕГИСТЪР
на партиите/коалициите от партии/инициативните комитети за участие в изборите за кмет на
община ………………………… на 23 октомври 2011 г.
(по чл. 33, ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс)
1.

№ по ред, дата, час на постъпване

2.

Партия
Коалиция от партии
Инициативен комитет

3.

Адрес, телефон, електронен адрес, лице за
контакти

4.

Приложени документи

№

дата

час на постъпване
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Забележки

6.

Предал документите

7.

Приел документите

8.

Регистрация – решение на ОИК №
……………….…./…………. 2011 г.
удостоверение № ……/………. 2011 г.

9.

Получено от партия, коалиция от партии
или инициативен комитет, дата
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Когато от ОИК са дадени указания за отстраняване на констатирани непълноти в документацията,
това се отразява в графата „Забележки“.
Приложение № 34
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ................................................................
ОБЛАСТ ..................................................................
РЕГИСТЪР
на партиите/коалициите от партии/инициативните комитети за участие в изборите за кмет на
кметство ………………………… на 23 октомври 2011 г.
(по чл. 33, ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс)
1.

№ по ред, дата, час на постъпване

2.

Партия
Коалиция от партии
Инициативен комитет

3.

Адрес, телефон, електронен адрес, лице
за контакти

4.

Приложени документи

5.

Забележки

6.

Предал документите

7.

Приел документите

8.

Регистрация – решение на ОИК
№ …………………..../…………. 2011 г.
удостоверение № …../…………. 2011 г.

9.

Получено от партия, коалиция от партии или инициативен комитет, дата

№

дата

час на постъпване

Когато от ОИК са дадени указания за отстраняване на констатирани непълноти в документацията,
това се отразява в графата „Забележки“.
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Приложение № 35
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ..........................................................
ОБЛАСТ ............................................................
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за регистрация на партия
(по чл. 33, ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс)

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

е регистрирана за участие в изборите за ...........................................................................................................
(общински съветници/кмет на община/кмет на кметство)

на 23 октомври 2011 г.
					
									

Председател:
Секретар:
Приложение № 36

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ..........................................................
ОБЛАСТ ............................................................
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за регистрация на коалиция от партии
(по чл. 33, ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс)

№......../...............2011 г.
Общинската избирателна комисия удостоверява, че с Решение № …........... от ..................... 2011 г.
коалиция …………………………….........................................................................……..……………….......…..…....………………,
(наименование на коалицията от партии според удостоверението за регистрацията є в ЦИК)

в която участват следните политически партии:
1. ………………………………………………………………………..............................................................….......…………...…….
2. ………………………………………………………………………..............................................................….......…………...…….
………………………………………………………………………..............................................................….......…………...……....,
(наименование на партиите според удостоверенията за регистрацията им от ЦИК)

е регистрирана за участие в изборите за ..............................................................................................................
(общински съветници/кмет на община/кмет на кметство)

на 23 октомври 2011 г.
					
									

Председател:
Секретар:
Приложение № 37

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ..........................................................
ОБЛАСТ .............................................................
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за регистрация на местна коалиция от партии
(по чл. 33, ал. 1, т. 14 и § 1, т. 10 от ДР от Изборния кодекс)

№......../...............2011 г.
Общинската избирателна комисия удостоверява, че с Решение № …........... от .................. 2011 г.
коалиция ……………………………..........……..…………….............................................................….......…..…....……………….,
(наименование на местната коалиция от партии според регистрацията є в ОИК)
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в която участват следните политически партии и/или коалиции от партии:
1. ………………………………………………………………………..............................................................….......…………...…….
2. ………………………………………………………………………..............................................................….......…………...…….
………………………………………………………………………..............................................................….......…………...……....,
(наименование на партиите/коалициите от партии според удостоверенията за регистрацията
им от ЦИК)

е регистрирана за участие в изборите за ...........................................................................................................
(общински съветници/кмет на община/кмет на кметство)

на 23 октомври 2011 г.

					
									

Председател:
Секретар:
Приложение № 38

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ..........................................................
ОБЛАСТ .............................................................
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за регистрация на инициативен комитет
(по чл. 33, ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс)

№............/................2011 г.
Общинската избирателна комисия удостоверява, че с Решение № .............../............... 2011 г. е
регистриран инициативен комитет в състав:
1. ……………………………………………......….................................…………, ЕГН/ЛН ……..................................………….......,
2. ……………………………………………......….................................…………, ЕГН/ЛН ……..................................………….......,
3. ……………………………………………......….................................…………, ЕГН/ЛН ……..................................………….......,
.. ……………………………………………......….................................…………, ЕГН/ЛН ……..................................………….......,
7. ……………………………………………......….................................…………, ЕГН/ЛН ……..................................………….......,
за издигане на ..........................................................................................................................................................
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име на кандидата)

като независим кандидат за ...................................................................................................................................
					

(общински съветник/кмет на община/кмет на кметство)

за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
						
									

Председател:
Секретар:

Под съкращението „ЛН“ се разбира личен номер на гражданин на друга държава – членка на
Европейския съюз.
Приложение № 39
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ..........................................................
ОБЛАСТ .............................................................
РЕГИСТЪР
на кандидатите за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г.
(по чл. 126, ал. 1, 2 и 4 от Изборния кодекс)
Пореден №,
дата и
час на
постъпване

Партия, коалиция от
партии или
инициативeн
комитет

Лична карта №,
паспорт №,
постоянен и
Име на кандидатите
настоящ адрес
за общински съвет- ЕГН/ЛН
(адрес на преници
биваване), дата
на адресна регистрация
1..................................
2..................................
....................................
....................................
...................

Забележки

№ на решението
на ОИК
за регистрация

№ на
кандидатската
листа
в бюлетината
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Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в
регистъра на ОИК. Регистрацията се извършва не по-късно от 32 дни преди изборния ден. Общинската
избирателна комисия проверява служебно и отбелязва данните от личната карта или паспорта
на кандидата, единния граждански номер (личния номер), постоянния и настоящия адрес (адрес на
пребиваване) и датата на адресната регистрация.
В графа 3 се вписват последователно собственото, бащиното(ако е приложимо) и фамилното
име на кандидата по документа за самоличност. Имената на кандидатите, граждани на друга
държава – членка на Европейския съюз, които не са български граждани, се изписват на кирилица по
начина, по който са изписани в заявлението за участие в изборите според личната карта или паспорта.
Вписването на всяка кандидатска листа започва на нова страница. Броят на кандидатите за
общински съветници на партии или коалиции от партии не може да надхвърля броя на членовете на
общинския съвет.
Когато от ОИК са дадени указания и срок за отстраняване на констатирани пропуски в
документацията, това се отразява в графата „Забележки“.
Поредните номера на партиите, коалициите от партии и независимите кандидати се определят
чрез жребий от общинската избирателна комисия, проведен в присъствието на представители на
партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати, не по-късно
от 31 дни преди изборния ден.
Партиите и коалициите от партии, които са регистрирани с едно и също наименование и
състав пред Централната избирателна комисия и пред общинските избирателни комисии, получават
за изборите за общински съветници и кметове същия номер в бюлетината, който им е определен чрез
жребия, проведен в Централната избирателна комисия за изборите за президент и вицепрезидент на
републиката, като тези партии и коалиции от партии не участват в жребия в общинските избирателни
комисии.
Общинската избирателна комисия изпраща незабавно на Централната избирателна комисия
извлечение от регистъра за кандидатите за общински съветници, които са граждани на друга
държава – членка на Европейския съюз, но не са български граждани.
Приложение № 40
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ..........................................................
ОБЛАСТ .............................................................
РЕГИСТЪР
на кандидатите за участие в изборите за кмет на община на 23 октомври 2011 г.
(по чл. 126, ал. 1, 2 и 4 от Изборния кодекс)

Пореден
Партия, коали№, дата
ция от партии
и час на
или инициатипостъпвeн комитет
ване

Име на кандидатите
за кмет на община

ЕГН

Лична
карта №,
паспорт №,
постоянен
и настоящ
адрес, дата
на адресна
регистрация

Забележки

№ на решението
на ОИК
за регистрация

№ на
кандидатската
листа в
бюлетината

1..................................
2..................................
....................................
....................................
...................

Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в
регистъра на ОИК. Регистрацията се извършва не по-късно от 32 дни преди изборния ден. Общинската
избирателна комисия проверява служебно и отбелязва данните от личната карта или паспорта
на кандидата, единния граждански номер, постоянния и настоящия адрес и датата на адресната
регистрация.
В графа 3 се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на кандидата,
български гражданин по документа за самоличност.
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Вписването на всяка кандидатска листа започва на нова страница.
Когато от ОИК са дадени указания и срок за отстраняване на констатирани пропуски в
документацията, това се отразява в графата „Забележки“.
Поредните номера на партиите, коалициите от партии и независимите кандидати се определят
чрез жребий от общинската избирателна комисия, проведен в присъствието на представители на
партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати, не по-късно
от 31 дни преди изборния ден.
Партиите и коалициите от партии, които са регистрирани с едно и също наименование и
състав пред Централната избирателна комисия и пред общинските избирателни комисии, получават
за изборите за общински съветници и кметове същия номер в бюлетината, който им е определен чрез
жребия, проведен в Централната избирателна комисия за изборите за президент и вицепрезидент на
републиката, като тези партии и коалиции от партии не участват в жребия в общинските избирателни
комисии.
Приложение № 41
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ..........................................................
ОБЛАСТ .............................................................
РЕГИСТЪР
на кандидатите за участие в изборите за кмет на кметство на 23 октомври 2011 г.
(по чл. 126, ал. 1, 2 и 4 от Изборния кодекс)

Пореден
№, дата
и час на
постъпване

Партия, коалиция от партии
или инициативeн комитет

Име на кандидатите
за кмет на кметство

ЕГН

Лична
Забе№ на
карта №,
леж№ на реканпаспорт №,
ки
шението дидатпостоянен
на ОИК
ската
и настоящ
за регис- листа в
адрес, дата
трация бюлетина адресна
ната
регистрация

1..................................
2..................................
....................................
....................................
...................

Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в
регистъра на ОИК. Регистрацията се извършва не по-късно от 32 дни преди изборния ден. Общинската
избирателна комисия проверява служебно и отбелязва данните от личната карта или паспорта
на кандидата, единния граждански номер, постоянния и настоящия адрес и датата на адресната
регистрация.
В графа 3 се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на кандидата,
български гражданин по документа за самоличност.
Вписването на всяка кандидатска листа започва на нова страница.
Когато от ОИК са дадени указания и срок за отстраняване на констатирани пропуски в
документацията, това се отразява в графата „Забележки“.
Поредните номера на партиите, коалициите от партии и независимите кандидати се определят
чрез жребий от общинската избирателна комисия, проведен в присъствието на представители на
партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати, не по-късно
от 31 дни преди изборния ден.
Партиите и коалициите от партии, които са регистрирани с едно и също наименование и
състав пред Централната избирателна комисия и пред общинските избирателни комисии, получават
за изборите за общински съветници и кметове същия номер в бюлетината, който им е определен чрез
жребия, проведен в Централната избирателна комисия за изборите за президент и вицепрезидент на
републиката, като тези партии и коалиции от партии не участват в жребия в общинските избирателни
комисии.
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Приложение № 42
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ................................................................
ОБЛАСТ ...............................................................
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за общински съветници и кметове
на 23 октомври 2011 г.
(по чл. 126, ал. 1, т. 1, буква „а“ във връзка с чл. 98 от Изборния кодекс)

от партия/коалиция от партии
………………………...........................................................................................................................................................,
(наименование на партията/коалицията от партии)

представлявана от ...................................................................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име на представляващия/те партията/коалицията от партии)

......…………………….....................................................................…………………………………………………………………………….….
(собствено, бащино и фамилно име на представляващия/те партията/коалицията от партии)

Предлагаме общинската избирателна комисия да регистрира за участие в изборите за общински
съветници на 23 октомври 2011 г. следната кандидатска листа:
1. ........................................................................................................, ЕГН/ЛН ....................................................,
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име)

постоянен адрес/настоящ адрес/адрес на пребиваване ...................................................................................
……………………………………………………………………………………………........................................................................…………..
2. ........................................................................................................, ЕГН/ЛН ...................................................,
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име)

постоянен адрес/настоящ адрес/адрес на пребиваване ...................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………..….……………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………………………………...
Прилагаме следните документи (по чл. 126, ал. 1, буква „а“ и т. 2 – 7 от Изборния кодекс):
....................................................................................................................................................................................

......................... 2011 г.

Представляващ/и партията/коалицията от партии
упълномощено/и лице/а:
Подпис:
Печат на партията/коалицията от партии, ако има такъв

Подреждането на кандидатите за общински съветници в кандидатската листа се прави от
съответната партия или коалиция от партии. Броят на кандидатите за общински съветници на
партии или коалиции от партии не може да надхвърля броя на членовете на общинския съвет.
Документите, които са издадени на чужд език, се представят заедно с легализиран превод на
български език.
Под съкращението „ЛН“ се разбира личен номер на гражданин на друга държава – членка на
Европейския съюз.
Предложението се подписва от представляващия/представляващите партията или
представляващите коалицията от партии лица или от изрично упълномощени от тях лица.
Към предложението партията/коалицията от партии прилага:
1. решението на партията или коалицията от партии, взето от компетентния
съгласно устава на партията или съгласно решението за образуване на коалицията от партии орган,
за издигането и подреждането на кандидатите в кандидатската листа за общински съветници;
2. заявление от всеки кандидат за общински съветник, че е съгласен да бъде регистриран
от посочилата го партия или коалиция от партии;
3. декларация по образец от кандидата за общински съветник, че отговаря на условията
по чл. 4, ал. 5 или 6 от ИК;
4. декларация по образец от кандидата за общински съветник, че отговаря на условията
по чл. 122, ал. 1, 3 и 4 от ИК;
5. декларация по образец от кандидата за общински съветник – гражданин на друга
държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, в която декларира: гражданство
и адрес на пребиваване в съответното населено място; че не е поставен под запрещение; номера на
удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него; данните от личната карта
или паспорта и личен номер;
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6. удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на Европейския съюз,
на която е гражданин кандидатът за общински съветник, че не е лишен от правото да бъде избиран и
че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права; в случай че кандидатът
не може да представи удостоверението, в декларацията по т. 5 декларира, че не е лишен от право да
бъде избиран в държавата – членка на Европейския съюз, на която е гражданин;
7. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията
от партии пред общинската избирателна комисия, в случаите, когато документите се подават от
упълномощени лица.
Приложение № 43
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ..................................................................
ОБЛАСТ ..................................................................
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за регистриране на кандидат за кмет на община/кмет на кметство в изборите
на 23 октомври 2011 г.
(по чл.126, ал. 1, т. 1, буква „а“ във връзка с чл. 98 от Изборния кодекс)

от партия/ коалиция от партии
………………………...........................................................................................................................................................,
(наименование на партията/коалицията от партии)

представлявана от ...................................................................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име на представляващия/те партията/коалицията от партии)

…………….........................................................................…………………………………………………………………………………………
(собствено, бащино и фамилно име на представляващия/те партията/коалицията от партии)

Предлагам/е общинската избирателна комисия да регистрира
........................................................................................................., ЕГН................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

постоянен адрес/ настоящ адрес .........................................................................................................................,
като кандидат за .....................................................................................................................................................,
(кмет на община/кмет на кметство)

за участие в изборите на ……………………………..2011 г.
Прилагаме следните документи (по чл. 126, ал. 1, буква „а“ и т. 2, 3, 4 и 7 от Изборния кодекс):
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Представляващ/и партията/коалицията от партии
упълномощено/и лице/а:

......................... 2011 г.

Подпис:
Печат на партията/коалицията от партии, ако има такъв

Предложението се подписва от представляващия/те партията или представляващия/те
коалицията от партии лица или от изрично упълномощени от тях лица.
Към предложението партията/коалицията от партии 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 на
кандидата за кмет;
2. заявление от кандидата за кмет, че е съгласен да бъде регистриран от посочилата го
партия или коалиция от партии;
3. декларация по образец от кандидата за кмет, че отговаря на условията по чл. 4, ал. 5
от ИК;
4. декларация по образец от кандидата за кмет, че отговаря на условията по чл. 122,
ал. 2 и 4 от ИК;
5. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията
от партии пред общинската избирателна комисия, в случаите, когато документите се подават от
упълномощени лица.
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Приложение № 44
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ..................................................................
ОБЛАСТ .................................................................
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инициативен комитет
за регистриране на независим кандидат за общински съветник в изборите
за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
(по чл. 126, ал. 1, т. 1, буква „б“ във връзка с чл. 98, ал. 1 от Изборния кодекс)

Инициативният комитет в състав:
1. ..................................................................................................., EГН/ЛН ..............................................
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име)

2. ..................................................................................................., EГН/ЛН ..............................................
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име)

3. ..................................................................................................., EГН/ЛН ..............................................
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име)

. ...................................................................................................., EГН/ЛН ................................................
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име)

7 ..................................................................................................., EГН/ЛН ..............................................,
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име)

предлагаме общинската избирателна комисия да регистрира
.................................................................................................................., EГН/ЛН ...............................................
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име)

постоянен адрес/настоящ адрес/адрес на пребиваване ....................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….......................................................................…,
като независим кандидат за общински съветник в изборите на 23 октомври 2011 г.
Участието на кандидата в изборите е подкрепено от ...................... (....................................)
(с цифри)

(с думи)

избиратели, съгласно приложената подписка.
Прилагаме следните документи (по чл. 125, ал. 4 и чл. 126, ал. 1, т. 2 – 6 от Изборния кодекс):
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Представляващото инициативния комитет лице:
						
………........................................................................................
					

(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име)

........................... 2011 г.
Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице.
Към предложението инициативният комитет прилага:
1. подписка на избирателите, подкрепящи участието в изборите на кандидата за общински
съветник. Всеки избирател може да участва само в една подписка.
Право да посочват и регистрират независим кандидат за общински съветник имат в общини
с население: до 10 000 жители – не по-малко от 100 избиратели от общината; до 20 000 жители – не
по-малко от 200 избиратели от общината; до 50 000 жители – не по-малко от 250 избиратели от
общината; до 100 000 жители – не по-малко от 500 избиратели от общината; над 100 000 жители – не
по-малко от 1000 избиратели от общината;
2. заявление от кандидата за общински съветник, че е съгласен да бъде регистриран от
инициативния комитет;
3. декларация по образец от кандидата за общински съветник, че отговаря на условията по
чл. 4, ал. 5 или 6 от ИК;
4. декларация по образец от кандидата за общински съветник, че отговаря на условията по
чл. 122, ал. 1, 3 и 4 от ИК;
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5. декларация по образец от кандидата за общински съветник – гражданин на друга държава –
членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, в която декларира: гражданство и
адрес на пребиваване в съответното населено място; че не е поставен под запрещение; номера на
удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него; данните от личната карта
или паспорта и личен номер;
6. удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на Европейския съюз, на
която е гражданин кандидатът за общински съветник, че не е лишен от правото да бъде избиран и че
на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не
може да представи удостоверението, в декларацията по т. 5 декларира, че не е лишен от право да бъде
избиран в държавата – членка на Европейския съюз, на която е гражданин.
Документите, които са издадени на чужд език, се представят заедно с легализиран превод на
български език.
Под съкращението „ЛН“ се разбира личен номер на гражданин на друга държава – членка на
Европейския съюз.
Приложение № 45
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ..................................................................
ОБЛАСТ ..................................................................
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инициативен комитет
за регистриране на независим кандидат за кмет на община/кмет на кметство в изборите
за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
(по чл. 126, ал. 1, т. 1, буква „б“ във връзка с чл. 98, ал. 1 от Изборния кодекс)

Инициативният комитет в състав:
1. ...................................................................................................., EГН/ЛН .............................................
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име)

2. ...................................................................................................., EГН/ЛН .............................................
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име)

3. ...................................................................................................., EГН/ЛН .............................................
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име)

.. ...................................................................................................., EГН/ЛН .............................................
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име)

7. ...................................................................................................., EГН/ЛН ............................................,
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име)

предлагаме общинската избирателна комисия да регистрира
..................................................................................................................., EГН .....................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

постоянен адрес/настоящ адрес………………………....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….......................................................................……………,
като независим кандидат за …………………………………......................................................………………………………………
(кмет на община/кмет на кметство)

в изборите на 23 октомври 2011 г.
Участието на кандидата в изборите е подкрепено от ...................... (.......................................)
(с цифри)

(с думи)

избиратели съгласно приложената подписка.
Прилагаме следните документи (по чл. 125, ал. 4 и чл. 126, ал. 1, буква „б“, т. 2, 3 и 4 от
Изборния кодекс):
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Представляващото инициативния комитет лице:
						
………........................................................................................
					

........................... 2011 г.

(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име)
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Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице.
Към предложението инициативният комитет прилага:
1. подписка на избирателите, подкрепящи участието в изборите на кандидата за кмет на
община/кмет на кметство. Всеки избирател може да участва само в една подписка.
Право да посочват и регистрират независим кандидат за кмет имат:
- за кмет на община с население: до 10 000 жители – не по-малко от 200 избиратели от
общината; до 20 000 жители – не по-малко от 400 избиратели от общината; до 50 000 жители – не
по-малко от 500 избиратели от общината; до 100 000 жители – не по-малко от 1000 избиратели от
общината; над 100 000 жители – не по-малко от 2000 избиратели от общината;
- за кмет на кметство – една пета от избирателите на кметството, но не повече от 500;
2. заявление от кандидата за кмет на община/кмет на кметство, че е съгласен да бъде
регистриран от инициативния комитет;
3. декларация по образец от кандидата за кмет на община/кмет на кметство, че отговаря на
условията по чл. 4, ал. 5 от ИК;
4. декларация по образец от кандидата за кмет на община/кмет на кметство, че отговаря на
условията по чл. 122, ал. 2 и 3 от ИК.
Приложение № 46
ОБЩИНА ..............................................
ОБЛАСТ .................................................
ПОДПИСКА
на избирателите, подкрепящи участието на независим кандидат за общински съветник в изборите
за общински съветници и кметове
на 23 октомври 2011 г.
(по чл. 126, ал. 1, т. 1, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс)

Подписаните посочваме и предлагаме за регистрация
......................................................................................................................, ЕГН/ЛН ...........................................,
(собствено, бащино(ако е приложимо) и фамилно име)

постоянен адрес
....................................................................................................................................................................................,
за независим кандидат за общински съветник………………………….. в община …………………. в изборите на
23 октомври 2011 г.
Подписаните даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с регистрацията
на кандидата за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
(Горните текстове се изписват в началото на всеки лист преди полагане на подписите. Листовете
се номерират последователно.)

№

Име (собствено, бащино
(ако е приложимо) и фамилно)

ЕГН/ЛН

Постоянен
№ на лична
Подпис на
адрес/
карта или пасчлен на иниадрес на
порт и № на
циативен копребиваване удостоверениемитет, пред
то за пребива- Подпис
който се
ване и дата на
полага подрегистрация
писът

Избирателите, български граждани, посочват имената, постоянния си адрес в общината,
съответно в кметството, и единния си граждански номер. Гражданите на друга държава – членка на
Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваващи в Република България,
посочват имената, личния номер, номера на личната карта или паспорта, номера на удостоверението
за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, и адреса на пребиваване в съответната
община или кметство.
Имената се изписват изцяло без съкращения.
Всеки избирател може да участва само в една подписка.
Под съкращението „ЛН“ се разбира личен номер на гражданин на друга държава – членка на
Европейския съюз.
Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят полага подписа си, обработва и
предоставя личните данни при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и носи
отговорност като администратор по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за защита на личните данни.
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Подписката се предава на общинската избирателна комисия заедно с документите по чл. 126,
ал. 1, т. 1, буква „б“, т. 2, 3, 4, 5 и 6 от ИК не по-късно от 32 дни преди изборния ден.
Право да посочват и регистрират независим кандидат за общински съветник имат в общини
с население: до 10 000 жители – не по-малко от 100 избиратели от общината; до 20 000 жители – не
по-малко от 200 избиратели от общината; до 50 000 жители – не по-малко от 250 избиратели от
общината; до 100 000 жители – не по-малко от 500 избиратели от общината; над 100 000 жители – не
по-малко от 1000 избиратели от общината.
Приложение № 47
ОБЩИНА ..............................................
ОБЛАСТ .................................................
ПОДПИСКА
на избирателите, подкрепящи участието на независим кандидат за кмет на община/кмет на
кметство …………………………….. в изборите за общински съветници и кметове
на 23 октомври 2011 г.
(по чл. 125, ал. 1, т. 2, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс)

Подписаните посочваме и предлагаме за регистрация
......................................................................................................................., ЕГН ……............................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

постоянен адрес
..........................................................................................................................................................., за независим
кандидат за кмет на община/кмет на кметство………………………….. в изборите на 23 октомври 2011 г.
Подписаните даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с регистрацията
на кандидата за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
(Горните текстове се изписват в началото на всеки лист преди полагане на подписите. Листовете
се номерират последователно.)

№

Име (собствено, бащино (ако е приложимо)
и фамилно)

ЕГН/ЛН

№ на лична
карта или пасПостоянен
порт и № на
адрес/
удостоверениеадрес на
то за пребивапребиваване ване и дата на
регистрация

Подпис

Подпис на
член на
инициативен
комитет,
пред който
се полага
подписът

Избирателите, български граждани, посочват имената, постоянния си адрес в общината,
съответно в кметството, и единния си граждански номер. Гражданите на друга държава – членка на
Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваващи в Република България,
посочват имената, личния номер, номера на личната карта или паспорта, номера на удостоверението
за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, и адреса на пребиваване в съответната
община или кметство.
Имената се изписват изцяло без съкращения.
Всеки избирател може да участва само в една подписка.
Под съкращението „ЛН“ се разбира личен номер на гражданин на друга държава – членка на
Европейския съюз.
Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят полага подписа си, обработва и
предоставя личните данни при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и носи
отговорност като администратор по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за защита на личните данни.
Подписката се предава на общинската избирателна комисия заедно с документите по чл. 126,
ал. 1, т. 1, буква „б“, т. 2, 3, 4 от ИК не по-късно от 32 дни преди изборния ден.
Право да посочват и предлагат за регистриране независим кандидат за кмет имат:
за кмет на община с население: до 10 000 жители – не по-малко от 200 избиратели от общината;
до 20 000 жители – не по-малко от 400 избиратели от общината; до 50 000 жители – не по-малко от
500 избиратели от общината; до 100 000 жители – не по-малко от 1000 избиратели от общината; над
100 000 жители – не по-малко от 2000 избиратели от общината;
за кмет на кметство – една пета от избирателите на кметството, но не повече от 500.
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Приложение № 48
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ..................................................................
ОБЛАСТ ..................................................................
ЗАЯВЛЕНИЕ
(по чл. 126, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс)

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

ЕГН/ЛН .................................................................................................................................................................,
постоянен адрес/настоящ адрес/адрес на пребиваване ...................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Заявявам, че съм съгласен/а да бъда регистриран/а като кандидат за общински съветник в
изборите на 23 октомври 2011 г. в община ........................................................................................................
от ................................................................................................................................................................................
(партия/коалиция от партии)

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с регистрацията за участие
в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
.................................. 2011 г.
Подпис:
Под съкращението „ЛН“ се разбира личен номер на гражданин на друга държава – членка на
Европейския съюз.
Приложение № 49
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ..................................................................
ОБЛАСТ .................................................................
ЗАЯВЛЕНИЕ
(по чл. 126, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс)

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

ЕГН............................................................................................................................................................................,
постоянен адрес/настоящ адрес ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Заявявам, че съм съгласен/а да бъда регистриран/а като кандидат за кмет на:..............................
.....................................................................................................................................................................................
(кмет на община/кмет на кметство)

в …………………………………………….. в изборите на 23 октомври 2011 г.
(община)

от ................................................................................................................................................................................
(партия/коалиция от партии)

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с регистрацията за участие
в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
.................................. 2011 г.
Подпис:
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Приложение № 50
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ................................................................
ОБЛАСТ ...............................................................
ЗАЯВЛЕНИЕ
(по чл. 126, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс)

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

ЕГН/ЛНЧ ................................................................................................................................................................,
постоянен адрес/настоящ адрес/адрес на пребиваване ...................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Заявявам, че съм съгласен/а да бъда регистриран/а като независим кандидат за общински
съветник в изборите на 23 октомври 2011 г. в община ..................... от инициативния комитет, който
ме е посочил.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с регистрацията за участие
в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
.................................. 2011 г.
Подпис:
Под съкращението „ЛН“ се разбира личен номер на гражданин на друга държава – членка на
Европейския съюз.
Приложение № 51
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА .............................................................
ОБЛАСТ .............................................................
ЗАЯВЛЕНИЕ
(по чл. 126, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс)

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

ЕГН ...........................................................................................................................................................................,
постоянен адрес/настоящ адрес………………………....................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Заявявам, че съм съгласен/а да бъда регистриран/а като независим кандидат за кмет на ………
………………………...............……………… в ……………………………………
(община/кметство)

(община)

в изборите на 23 октомври 2011 г. от инициативния комитет, който ме е посочил.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с регистрацията за участие
в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
.................................. 2011 г.
Подпис:
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Приложение № 52
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ................................................................
ОБЛАСТ ................................................................
ДЕКЛАРАЦИЯ

(по чл. 126, ал. 1, т. 3 във връзка с § 1, т. 5, букви „а“ и „б“ от ДР на ИК и § 10, ал. 4 от ПЗР на Изборния
кодекс)

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

кандидат за общински съветник в изборите на 23 октомври 2011 г.,
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 …..............................................………………………………………….
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. съм български гражданин;
2. нямам друго гражданство в държава извън Европейския съюз;
3. навършил/а съм 18 години;
4. не съм поставен/а под запрещение и не изтърпявам наказание лишаване от свобода;
5. отговарям на изискванията на чл. 4, ал. 5 и § 1, т. 5, букви „а“ и „б“ от ИК.
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 регистрацията за участие
в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
.................................... 2011 г.

Подпис:
Приложение № 53
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ................................................................
ОБЛАСТ ................................................................
ДЕКЛАРАЦИЯ

(по чл. 126, ал. 1, т. 3 във връзка с § 1, т. 5, букви „а“ и „б“ от ДР на ИК и § 10, ал. 4 от ПЗР на Изборния кодекс)

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

кандидат за кмет на ..………...………….....................……................ в ………………..........….....................…………………….
(община/кметство)

(община)

в изборите на 23 октомври 2011 г.,
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 …………….............................................……………………………….
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. съм български гражданин;
2. нямам друго гражданство в държава извън Европейския съюз;
3. навършил/а съм 18 години;
4. не съм поставен под запрещение и не изтърпявам наказание лишаване от свобода;
5. отговарям на изискванията на чл. 4, ал. 5 и § 1, т. 5, букви „а“ и „б“ от ДР на ИК.
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 регистрацията за участие
в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
.................................... 2011 г.

Подпис:
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Приложение № 54
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ................................................................
ОБЛАСТ ................................................................
ДЕКЛАРАЦИЯ

(по чл. 126, ал. 1, т. 3 и 5 във връзка с § 1, т. 5, буква „в“ от ДР на ИК и § 10, ал. 4 от ПЗР на Изборния
кодекс)

Подписаният/ата ............................................................................................................., ЛН ……………..,
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име)

кандидат за общински съветник в изборите на 23 октомври 2011 г. в община ..........................................
Декларирам:
1......................................................................................……….………..............................................................
(гражданство)

2.....................................................................................................................................................................
(адрес на пребиваване на територията на съответната община)

3. .................................................................................../…............................................................................
(номер на удостоверението за пребиваване и дата на регистрация, посочена в него)

4. ….............................................................................../…............................................................................
(данните от личната карта или паспорта)

5. нямам гражданство в държава извън Европейския съюз;
6. навършил/а съм 18 години;
7. не съм поставен/а под запрещение и не изтърпявам наказание лишаване от свобода;
8. отговарям на изискванията на чл. 4, ал. 6 и § 1, т. 5, буква „в“ от ДР на „ИК;
9. не съм лишен/а от право да бъда избиран в държавата членка, на която съм гражданин.
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 регистрацията за участие
в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
………………. 2011 г.

Подпис:

Декларацията се представя от кандидатите за общински съветници – граждани на друга
държава – членка на Европейския съюз, които не са български граждани.
Под съкращението „ЛН“ се разбира личен номер на гражданин на друга държава – членка на
Европейския съюз.
Приложение № 55
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ...............................................................
ОБЛАСТ ...............................................................
ДЕКЛАРАЦИЯ

(по чл. 126, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 122, ал. 1, 3 и 4 от Изборния кодекс )

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

кандидат за общински съветник в изборите на 23 октомври 2011 г. в община …........................................
ЕГН/ЛН …………………., постоянен адрес/настоящ адрес/адрес на пребиваване …………………………………........
Декларирам, че отговарям на условията на чл. 122, ал. 1, 3 и 4 от 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 регистрацията за участие
в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
.................................... 2011 г.

Подпис:
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Под съкращението „ЛН“ се разбира личен номер на гражданин на друга държава – членка на
Европейския съюз.
Изборен кодекс
Чл. 122. (1) Всеки кандидат за общински съветник може да бъде предложен за регистриране в
кандидатска листа само на една партия, коалиция от партии или инициативен комитет и само в един
изборен район.
(2) Всеки кандидат за кмет може бъде предложен за регистриране само от една партия, коалиция от
партии или инициативен комитет и само в един изборен район. Кандидат за кмет на община не може
да бъде и кандидат за кмет на кметство.
(3) Кандидат за кмет на инициативен комитет не може да бъде кандидат за общински съветник на
партия или коалиция от партии, а кандидат за общински съветник на инициативен комитет не може
да бъде кандидат за кмет на партия или коалиция от партии.
(4) Кандидат за кмет на партия или коалиция от партии може да бъде и кандидат за общински
съветник само на същата партия или коалиция от партии. В случай че бъде избран за кмет, той отпада
от кандидатската листа за общински съветници.
(5) Когато кандидат по ал. 1 или 2 бъде регистриран от повече от една партия, коалиция от партии
или инициативен комитет или в повече от един изборен район или в нарушение на изискванията на
ал. 3 или 4, действителна е първата по време регистрация.
(6) Народен представител може да бъде кандидат за кмет. В случай че е избран, се прекратяват
пълномощията му на народен представител.
(7) Нарушаването на изискванията по ал. 1 – 4 и 6 води до недействителност на регистрацията,
а когато то бъде открито след произвеждането на изборите – до недействителност на избора, ако
кандидатът е избран.
(8) Централната избирателна комисия констатира и обявява за недействителни регистрациите,
извършени в нарушение на ал. 1, 2, 3 или 4. Решението се обявява незабавно и се уведомяват
общинската избирателна комисия и съответните кандидати, партии, коалиции от партии и инициативни
комитети.
(9) Решението на Централната избирателна комисия за обявяване недействителността на
регистрацията на кандидатите по ал. 8 може да се обжалва пред Върховния административен съд
по реда на чл. 26, ал. 8.
Приложение № 56
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА .............................................................
ОБЛАСТ .............................................................
ДЕКЛАРАЦИЯ
(по чл. 126, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 122, ал. 2, 3 и 4 от Изборния кодекс )

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

кандидат за кмет на ………………………..........................................................………………………………… в изборите на
(община/ кметство)

23 октомври 2011 г.,
ЕГН ………………………………., постоянен адрес/настоящ адрес ………………….……………………....................................
.....................................................................................................................................................................................
Декларирам, че отговарям на условията на чл. 122, ал. 2, 3 и 4 от 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 регистрацията за участие
в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
.................................... 2011 г.
Подпис:
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Изборен кодекс
Чл. 122. (1) Всеки кандидат за общински съветник може да бъде предложен за регистриране в
кандидатска листа само на една партия, коалиция от партии или инициативен комитет и само в един
изборен район.
(2) Всеки кандидат за кмет може бъде предложен за регистриране само от една партия, коалиция от
партии или инициативен комитет и само в един изборен район. Кандидат за кмет на община не може
да бъде и кандидат за кмет на кметство.
(3) Кандидат за кмет на инициативен комитет не може да бъде кандидат за общински съветник на
партия или коалиция от партии, а кандидат за общински съветник на инициативен комитет не може
да бъде кандидат за кмет на партия или коалиция от партии.
(4) Кандидат за кмет на партия или коалиция от партии може да бъде и кандидат за общински
съветник само на същата партия или коалиция от партии. В случай че бъде избран за кмет, той
отпада от кандидатската листа за общински съветници.
(5) Когато кандидат по ал. 1 или 2 бъде регистриран от повече от една партия, коалиция от партии
или инициативен комитет или в повече от един изборен район или в нарушение на изискванията на
ал. 3 или 4, действителна е първата по време регистрация.
(6) Народен представител може да бъде кандидат за кмет. В случай че е избран, се прекратяват
пълномощията му на народен представител.
(7) Нарушаването на изискванията по ал. 1 – 4 и 6 води до недействителност на регистрацията,
а когато то бъде открито след произвеждането на изборите – до недействителност на избора, ако
кандидатът е избран.
(8) Централната избирателна комисия констатира и обявява за недействителни регистрациите,
извършени в нарушение на ал. 1, 2, 3 или 4. Решението се обявява незабавно и се уведомяват
общинската избирателна комисия и съответните кандидати, партии, коалиции от партии и инициативни
комитети.
(9) Решението на Централната избирателна комисия за обявяване недействителността на
регистрацията на кандидатите по ал. 8 може да се обжалва пред Върховния административен съд
по реда на чл. 26, ал. 8.
Приложение № 57
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ..........................................................
ОБЛАСТ ............................................................
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за регистриран кандидат за общински съветник
(по чл. 33, ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс)

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

ЕГН/ЛН ..............................., е регистриран/а за кандидат за общински съветник в изборите на
23 октомври 2011 г. в листата на
.....................................................................................................................................................................................
(партия/коалиция от партии/инициативен комитет)

…….................. 2011 г.
Председател:
Секретар:
Под съкращението „ЛН“ се разбира личен номер на гражданин на друга държава – членка на
Европейския съюз.
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Приложение № 58
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ..........................................................
ОБЛАСТ ............................................................
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за регистриран кандидат за кмет
(по чл. 33, ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс)

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

ЕГН……………………………., е регистриран/а за кандидат за кмет на ……………........…………………………………………..
(община/ кметство)

в изборите на 23 октомври 2011 г. в листата на
....................................................................................................................................................................................
(партия/коалиция от партии/инициативен комитет)

……….................. 2011 г.
Председател:
Секретар:
Приложение № 59
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ..........................................................
ОБЛАСТ ............................................................
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за застъпник
(по чл. 33, ал. 1, т. 19 от Изборния кодекс)

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

ЕГН/ЛН .........................................................,
е регистриран/а за застъпник на
....................................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата)

кандидат за ...............................................................................................................................................................
(общински съветник/кмет на община/кмет на кметство)

в изборите на 23 октомври 2011 г.
............................... 2011 г.
Председател:
Секретар:
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Приложение № 60
Избирателна секция №
Изборен район ……………………... № …..................
община …………………….….……........................................., район ……….............................................………..………......,
населено място ……………...................………., кметство ………….................…….…., секция № ……....….................…
СПИСЪК
за допълнително вписване на придружителите в изборите за общински съветници и кметове
на 23 октомври 2011 г.
(по чл. 204, ал. 3 от Изборния кодекс)
№

Име

ЕГН/ЛН

Постоянен адрес/адрес
на пребиваване

							
							

Документ
за самоличност

Подпис
на придружителя

Председател:
Секретар:

1. В този списък се вписват данните на придружителя, след като неговото име и ЕГН/ ЛН
бъдат отразени в графа „Забележки“ на избирателния списък срещу името на избирателя.
2. След вписване на данните придружителят се подписва.
3. Списъкът се подписва от председателя и от секретаря на секционната избирателна комисия.
4. В графата „Име“ се вписва собствено, бащино и фамилно име на български гражданин, който
е придружител, а за придружител – гражданин на друга държава – членка на ЕС, се изписва собствено,
бащино (ако е приложимо) и фамилно име.
5. Под съкращението „ЛН“ се разбира личен номер на гражданин на друга държава – членка на
Европейския съюз.
6. В графа „Документ за самоличност“ се вписват данните от личната карта/зелен паспорт – за
придружителите български граждани, а за придружителите – граждани на друга държава – членка на
ЕС, се вписват данни от лична карта или паспорт и № на удостоверението за пребиваване.
7. Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.
8. Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели.
9. Член на комисията, представител на партия, коалиция от партии или инициативен
комитет, застъпник или наблюдател не може да бъде придружител.
Приложение № 61
СПИСЪК
за допълнително вписване на придружителите при гласуване с подвижна избирателна урна в
изборите за общински съветници и кметове
на 23 октомври 2011 г.
(по чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс)
№

Име

ЕГН/ЛН

Постоянен адрес/адрес
на пребиваване

Членове на подвижна СИК: 1. ........................................
2. ..........................................
4. ........................................
3. ..........................................
5. ........................................

Документ
за самоличност

Подпис
на придружителя

6. .........................................
7. .........................................

1. Когато при гласуването с подвижна избирателна урна избирателят не може да извърши сам
необходимите действия и се налага гласуване с придружител, имената и единният граждански номер
(личен номер) на придружителя, както и причината за гласуване с придружител се вписват в графа
„Забележки“ на списъка срещу името на избирателя от член на комисията.
2. След това данните на придружителя се вписват в списъка за допълнително вписване на
придружителите и придружителят се подписва.
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3. Списъкът се подписва от членовете на подвижната секционна избирателна комисия, които
обслужват подвижната избирателна урна.
4. В графата „Име“ се вписва собствено, бащино и фамилно име на български гражданин, който
е придружител, а за придружител – гражданин на друга държава – членка на ЕС, се изписва собствено,
бащино (ако е приложимо) и фамилно име.
5. Под съкращението „ЛН“ се разбира личен номер на гражданин на друга държава – членка на
Европейския съюз.
6. В графа „Документ за самоличност“ се вписват данните от личната карта/зелен паспорт – за
придружителите български граждани, а за придружителите – граждани на друга държава – членка на
ЕС, се вписват данни от лична карта или паспорт и № на удостоверението за пребиваване.
7. Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.
8. Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели.
9. Член на комисията, представител на партия, коалиция от партии или инициативен
комитет, застъпник или наблюдател не може да бъде придружител.
Избирателна секция №

Приложение № 62

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

Днес, .............. 2011 г., в ................ ч. председателят на секционната избирателна комисия/
подвижна СИК в избирателна секция № ..................................., населено място ...................................,
община .............................., област .............................., при откриването на изборния ден в …..………..ч.
на ……………………….. 2011 г. маркира по уникален начин печата на СИК/ПСИК, с който се подпечатват
бюлетините и изборните книжа в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
и който има следния отпечатък:

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ/ПОДВИЖНА СИК:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..
ЧЛЕНОВЕ
1. ……………………………………….……
2. ……………………………………….……
3. ……………………………………….……

СЕКРЕТАР: ………………....……………..…
4. ..........................................................
5. ..........................................................
6. ..........................................................

Протоколът съдържа три отпечатъка от маркирания печат.
Приложение № 63
Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на избирателния списък (част І и част ІІ)
(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 ..............................,
област ............................., получи от кмета на общината/района/кметството избирателния списък за
произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.:
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ДЪРЖАВЕН
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Част І
1.

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

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

2.

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

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

Общ брой избиратели (т.1+ т. 2)
3.

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

....................................................................
(с думи)
Част ІІ

1.

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

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

2.

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

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

Общ брой избиратели (т.1+ т. 2)
3.

....................................................................
(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 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 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 общински съветници и кметове на
23 октомври 2011 г.:
Общ брой избиратели
1.

.....................................................................................
(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.
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Приложение № 65
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.............................., област ............................., получи от
кмета на община/район/кметство списъка за гласуване с подвижна избирателна урна за изборите за
общински съветници и кметове 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 № 66
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 общински съветници и кметове на 23
октомври 2011 г.
1.

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

2.1.

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

2.2.

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

2.3.

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

3.

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

.................
(с цифри)

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

(с цифри)

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

(с цифри)

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

(с цифри)

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

(с цифри)
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4.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

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

5.

6.2.

6.3.

7.1.

Два формуляра на протокола на секционната избирателна 1. Фабричен №……..………..
комисия за установяване на резултатите от гласуването за кмет
на община, всеки запечатан в отделен плик по начин, който 2. Фабричен № …….…………
позволява да се види само фабричният му номер:
Два формуляра на протокола на секционната избирателна
1. Фабричен № ……..………..
комисия за установяване на резултатите от гласуването за кмет
на кметство, всеки запечатан в отделен плик по начин, който
2. Фабричен № ………………..
позволява да се види само фабричният му номер:
Формуляри на извлечения от секционен протокол за
установяване на резултатите от гласуването за общински
съветници:
.................................................................................................................

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

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

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

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

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

Чернови на протоколи на секционната избирателна комисия:
.................................................................................................................

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

(брой с думи)

7.3.

(брой с думи)

8.

(брой с думи)

9.

10.

(с думи)

Два формуляра на протокола на секционната избирателна
1. Фабричен №…….…………..
комисия за установяване на резултатите от гласуването за
общински съветници, всеки запечатан в отделен плик по начин,
2. Фабричен № ………………..
който позволява да се види само фабричният му номер:

(брой с думи)

7.2.

(с думи)

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат
дописвани в избирателния списък в изборния ден:
................................................................................................................. ............................................
(брой с думи)

6.1.

С Т Р. 8 3

Протокол за маркиране на печата на секционната избирателна
комисия.
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)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

1 брой

.................
(с цифри)

11. 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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12. 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 № 67
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.............................., област ............................., получи от
кмета на община/район/кметство списъка за гласуване с подвижна избирателна урна за изборите за
общински съветници и кметове 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 № 68
Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали за гласуване
с подвижна избирателна урна
(по чл. 187, ал. 3 във връзка с ал. 2 от Изборния кодекс)

Днес, ................... 2011 г., в .............. ч. подвижната секционна избирателна комисия в
избирателна секция № ............................., община
.................................., област ..................................,
получи от общинската администрация и от ОИК следните изборни книжа и материали за
произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
1.

2.1.

2.2.

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

.................
(с цифри)

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

................
(с цифри)

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

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

................
(с цифри)

Формуляр на списък за допълнително вписване на придружителите
при гласуване с подвижна избирателна урна:
.........................................................................................................................
(брой с думи)

.................
(с цифри)

Два формуляра на протокол на подвижната секционна избирателна
комисия за установяване на резултатите от гласуването за общински
съветници, всеки запечатан в отделен плик по начин, който позволява
да се види само фабричният му номер:
Два формуляра на протокол на подвижната секционна избирателна
комисия за установяване на резултатите от гласуването за кмет на
община, всеки запечатан в отделен плик по начин, който позволява
да се види само фабричният му номер:
Два формуляра на протокол на подвижната секционна избирателна
комисия за установяване на резултатите от гласуването за кмет на
кметство, всеки запечатан в отделен плик по начин, който позволява
да се види само фабричният му номер:

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

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

.................
(с цифри)

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

.................
(с цифри)

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

.................
(с цифри)

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

.................
(с цифри)

Протокол за маркиране на печата на подвижната секционна
избирателна комисия

1 брой

8. Печат на подвижната секционна избирателна комисия – 1 брой.
(Печатът на подвижната 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 определено от кмета на общината помещение. След приключване на гласуването печатът се
поставя и затваря в плик, който се подписва от председателя и секретаря на подвижната СИК.)
9. 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 подвижната СИК:
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за подвижната секционна
избирателна комисия, за общинската избирателна комисия и за общината (района – в градовете с
районно деление).
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Приложение № 69
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване на сгрешени и приемане на нов формуляр на протокол
на СИК/ПСИК
(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 ................................, област
......................................, предаде на общинската избирателна комисия два сгрешени формуляра на
протокол за установяване на резултатите от гласуването в секцията за …………………………………………………
……...............................................................................................................................................................................………..
(общински съветници/кмет на община/кмет на кметство)

и получи от общинската избирателна комисия нов формуляр на протокол за установяване на
резултатите от гласуването в секцията за …………..………………………………………………….........................................
....................................…......................................................................................................…. на 23 октомври 2011 г.
(общински съветници/кмет на община/кмет на кметство)

1.

2.

Сгрешени формуляри на протокол на
СИК/подвижна СИК за установяване
на резултатите от гласуването за
..………………………...........................................
(общински съветници/кмет на община/
кмет на кметство)

Фабричен № на сгрешените формуляри

1.
2.

Нов
формуляр
на
протокол
за Фабричен № на новия формуляр:
установяване
на
резултатите
от
гласуването за …………………........................
(общински съветници/кмет на община/
кмет на кметство)

Председател на СИК/ПСИК:
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 № 70
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 .............................................................:
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 изборите за общински
съветници и кметове, произведени на 23 октомври 2011 г.
........................................................
(брой с думи)

...................................
(с цифри)
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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 общински съветници и кметове се съхраняват от общинските администрации по реда
на чл. 242, ал. 8 от ИК.
Приложение № 71
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 ОТОКОЛ
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№
–
–
–
област
община
адм. район
секция
за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на ………………… 2011 г.
населено място ………………….…………, кметство ….…............………..………,
община ……………............……, административен район ……….…………....…,
област …………………………………….......................................................………...
Днес, ………………….…………….…….. 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 общински съветници в секцията.
Изборът започна в ……… ч. на .......... 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 в качеството на какви присъстват)
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СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
1. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателния списък
при предаване му на СИК
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница (под
чертата) в части І и ІІ 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 общински съветници
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

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

……………………………..
(с цифри)

6. Брой на недействителните бюлетини за общински съветници по чл.
180 от ИК (показване начина на гласуване)
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

7. Брой на недействителните бюлетини за общински съветници по чл.
181 от ИК (заснемане с технически средства начина на гласуване)
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

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

……………………………..
(с цифри)

9. 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)

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

……………………………..
(с цифри)

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

……………………………..
(с цифри)

12. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за общински
съветници
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)
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13. Брой бюлетини за общински съветници, които не са по установения
образец
…………………………………….........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

14. Брой бюлетини за общински съветници с вписани в тях специални
символи, като букви, цифри или други знаци
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

15. Брой бюлетини за общински съветници 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)

16. Брой бюлетини за общински съветници по установения образец с
отбелязан вот със знак „Х“ или друг знак и с химикал, пишещ със
син или друг цвят, за две или повече кандидатски листи или знака „Х“
засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се определи
еднозначно волята на избирателя
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

17. Брой бюлетини за общински съветници 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)

18. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за общински съветници
(сумата от числата по т. 13, 14, 15, 16 и 17)
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

19. Брой на действителните гласове (бюлетини) за общински съветници
(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)
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

20. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№

Наименование на партията или
коалицията от партии или имената на
независимите кандидати

1.

…………………………………………………………………….......

2.

…………………………………………………………………….......

3.

…………………………………………………………………….......

...

…………………………………………………………………….......

БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
с думи
с цифри

……………
……………
……………
……………

……………
……………
……………
……………

Поредността на изписване е според поредността на номера на кандидатската листа в бюлетината.
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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 направена 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 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. …………………………….…………….........................

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
удовлетворяването на следните контроли:
1. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 9.
2. Числото по т. 18 трябва да е равно на сумата от числата по т. 13, 14, 15, 16 и 17.
3. Сумата от числата по т. 18 и 19 трябва да е равна на числото по т. 12.
4. Сумата от числата по т. 20 трябва да е равна на числото по т. 19.
5. Сумата от числата по т. 1, 2 и 3 трябва да е по-голяма или равна на числото по т. 5.
6. Числото по т. 5 трябва да е равно на числото по т. 12.
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Приложение № 72
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 ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на …………….. 2011 г.
населено място ………………….……….....…, кметство ….…......………..………,
община ………………......…, административен район ………...………….………,
област ………………………....................................................…….………..………...
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
1. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателния списък
при предаване му на СИК
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница (под
чертата) в части І и ІІ 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 общински съветници
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

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

……………………………..
(с цифри)

12. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за общински
съветници
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

18. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за общински съветници
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

19. Брой на действителните гласове (бюлетини) за общински съветници
(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)
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)
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20. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№

Наименование на партията или
коалицията от партии или имената на
независимите кандидати

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 № 73
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 О ТОКОЛ
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№

област

–

община

–

адм. район

–

секция

за избиране на КМЕТ НА ОБЩИНА на ……………… 2011 г.
населено място ………………….…………, кметство ….…...…..……..……….,
община …………………, административен район ……….…..……….………,
област …………………………………..............................................…..……….....
Днес, ………………….…………….…….. 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 кмет на община в секцията.
Изборът започна в ……… ч. на .......... 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 в качеството на какви присъстват)
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СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
1. Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък
при предаването му на СИК
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница (под
чертата) в части І и ІІ 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 кмет на община
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

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

……………………………..
(с цифри)

6. Брой на недействителните бюлетини за кмет на община по чл. 180 от
ИК (показване начина на гласуване)
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

7. Брой на недействителните бюлетини за кмет на община по чл. 181 от
ИК (заснемане с технически средства начина на гласуване)
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

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

……………………………..
(с цифри)

9. 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)

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

……………………………..
(с цифри)

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

……………………………..
(с цифри)

12. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на
община
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

13. Брой бюлетини за кмет на община, които не са по установения
образец
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)
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14. Брой бюлетини за кмет на община с вписани в тях специални
символи, като букви, цифри или други знаци
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

15. Брой бюлетини за кмет на община 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)

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

……………………………..
(с цифри)

17. Брой бюлетини за кмет на община 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)

18. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на община
(сумата от числата по т. 13, 14, 15, 16 и 17)
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

19. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на община
(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)
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

20. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№

Кандидат

Наименование на партията
или коалицията от партии
или „независим“

БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
с думи
с цифри

1.

……………

……………………………

……………

……………

2.

……………

……………………………

……………

……………

3.

……………

……………………………

……………

……………

...
……………
……………………………
……………
……………
Поредността на изписване е според поредността на номера 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 направена 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:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Този протокол беше съставен в три 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. ……………………………………….……................

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
удовлетворяването на следните контроли:
1. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 9.
2. Числото по т. 18 трябва да е равно на сумата от числата по т. 13, 14, 15, 16 и 17.
3. Сумата от числата по т. 18 и 19 трябва да е равна на числото по т. 12.
4. Сумата от числата по т. 20 трябва да е равна на числото по т. 19.
5. Сумата от числата по т. 1, 2 и 3 трябва да е по-голяма или равна на числото по т. 5.
6. Числото по т. 5 трябва да е равно на числото по т. 12.
Приложение № 74
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 КМЕТ НА ОБЩИНА на ……………….. 2011 г.
населено място ………………….…………, кметство ….….……….......………,
община …………………, административен район ……….…………....……..,
област ……………………………………..……................................................…...
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
1. Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък
при предаването му на СИК
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

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

……………………………..
(с цифри)
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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 кмет на община
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

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

……………………………..
(с цифри)

12. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на
община
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

18. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на община
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

19. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на община
(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)
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

20. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№

Кандидат

Наименование на партията
или коалицията 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. ……………………………………….……................
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Приложение № 75
Секционният протокол е в три идентични екземпляра,
изработен e на трипластова индигирана хартия и е
защитен с полиграфическа защита. Образецът се
одобрява от ЦИК.
П Р ОТОКОЛ
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№

–
област

–
община

–
адм. район

секция

за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО на ………………….. 2011 г.
населено място ………………….……….........…, кметство ….….………..…….…,
община ……………….......…, административен район ……….………….………,
област ………………....................................................……………………..…….…...
Днес, ………………….…………….…….. 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 кмет на кметство в секцията.
Изборът започна в ……… ч. на ............... 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 в качеството на какви присъстват)

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
1. Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък
при предаване му на СИК
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница (под
чертата) в части І и ІІ 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 кмет на кметство
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

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

……………………………..
(с цифри)

6. Брой на недействителните бюлетини за кмет на кметство по чл. 180
от ИК (показване начина на гласуване)
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

7. Брой на недействителните бюлетини за кмет на кметство по чл. 181 от
ИК (заснемане с технически средства начина на гласуване)
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

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

……………………………..
(с цифри)

9. 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)

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

……………………………..
(с цифри)

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

……………………………..
(с цифри)

12. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на
кметство
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

13. Брой бюлетини за кмет на кметство, които не са по установения
образец
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

14. Брой бюлетини за кмет на кметство с вписани в тях специални
символи, като букви, цифри или други знаци
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

15. Брой бюлетини за кмет на кметство 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)

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

……………………………..
(с цифри)
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17. Брой бюлетини за кмет на кметство 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)

18. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на кметство
(сумата от числата по т. 13, 14, 15, 16 и 17)
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

19. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на кметство
(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)
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

20. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№

Кандидат

Наименование на партията
или коалицията от партии
или „независим“

БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
с думи
с цифри

1.

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

……………………………………..............

……………

……………

2.

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

…………………………………….......…...

……………

……………

3.

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

……………………………………..............

……………

……………

...
....................
……………………….………….................
……………
……………
Поредността на изписване е според поредността на номера 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 направена 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 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.
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ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………….....………….…..
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………....…….
ЧЛЕНОВЕ:

СЕКРЕТАР: ……………….……………..............

1. ……………………………………….……................

4. ……………………………………….……................

2. ……………………………………….……................

5. ……………………………………….……................

3. ……………………………………….……................

6. ……………………………………….……................

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
удовлетворяването на следните контроли:
1. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 9.
2. Числото по т. 18 трябва да е равно на сумата от числата по т. 13, 14, 15, 16 и 17.
3. Сумата от числата по т. 18 и 19 трябва да е равна на числото по т. 12.
4. Сумата от числата по т. 20 трябва да е равна на числото по т. 19.
5. Сумата от числата по т. 1, 2 и 3 трябва да е по-голяма или равна на числото по т. 5.
6. Числото по т. 5 трябва да е равно на числото по т. 12.
Приложение № 76
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 КМЕТ НА КМЕТСТВО на …………………….2011 г.
населено място ………………….……….…, кметство ….….……........…..…….…,
община ……………….......…, административен район ……….………….………,
област ……………...................................................………………………...….……...
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ :
1. Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък
при предаването му на СИК
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница (под
чертата) в части І и ІІ 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 кмет на кметство
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

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

……………………………..
(с цифри)

12. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на
кметство
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

18. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на кметство
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

19. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на кметство
(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)
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

20. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№

Кандидат

Наименование на партията
или коалицията 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 № 77
Протоколът 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.
П РОТОКОЛ

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на .................. 2011 г.
община …………………............................................
област ………………………………......……..…….…...
Днес, ………........................ 2011 г., в …………… ч. ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в състав:
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. 243 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за определяне на резултатите
от гласуването за общински съветници 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 част І и част ІІ на 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) в части І и ІІ 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 общински съветници
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в
избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в
допълнителните страници (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 общински съветници 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 общински съветници 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 общински съветници
(по чл. 201, ал. 2 от ИК) (сумата на числата от т. 8 от протоколите на
СИК)
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

11. 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. 9 от протоколите на СИК)
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

12. Брой на придружителите, вписани в графа „Забележки“ на
избирателните списъци (чл. 204, ал. 3, изр. 1 от ИК) (сумата на числата
от т. 10 от протоколите на СИК)
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

13. Брой на придружителите от списъците за допълнително вписване на
придружителите (чл. 204, ал. 3, изр. 2 от ИК) (сумата на числата от т. 11
от протоколите на СИК)
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за общински
съветници (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК)
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

15. Брой бюлетини за общински съветници, които не са по установения
образец (сумата на числата от т. 13 от протоколите на СИК)
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

16. Брой бюлетини за общински съветници с вписани в тях специални
символи, като букви, цифри или други знаци (сумата на числата от т. 14
от протоколите на СИК)
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

17. Брой бюлетини за общински съветници 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. 15 от протоколите на СИК)
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

18. Брой бюлетини за общински съветници 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. 16
от протоколите на СИК)
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)
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19. Брой бюлетини за общински съветници 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. 17 от протоколите на СИК)
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за общински съветници
(сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК)
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за общински съветници
(сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК)
……………………………………..........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)
№

Наименование на партията или коалицията от
партии или имената на независимите кандидати

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 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 направена 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:
…………………………………………………..…………………………………………….......................................................................................
…………………………………………………..……………………………………………......................................................................................
РЕШЕНИЕ
НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТНИЦИ
Брой мандати за общински съветници
.................................................				
...........................................
		
с думи							
с цифри
Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на получените
данни от протоколите на СИК
Р ЕШИ:
I. Общинската избирателна квота е .............................
(с думи)

..................... действителни гласове.
(с цифри)
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ІІ. Обявява за избрани за общински съветници следните независими кандидати:
Имена на общински съветници
ЕГН/ЛН
…………………………………………………..…………………..
.………………...
………………………………………………………..……………..
……………….…
………………………………………………………..……………..
……….………...
ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии
и коалиции от партии, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна
квота, както следва:
№

Наименование на партията или коалицията от
партии

с думи

БРОЙ МАНДАТИ
с цифри

1.

………………………………………………………………………………

……………

……………

2.

………………………………………………………………………………

……………

……………

3.

………………………………………………………………………………

……………

……………

………………………………………………………………………………

……………

……………

IV. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите от партии:
Имена на общинските съветници

ЕГН/ЛН

1......................................................................................
2......................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

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:
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. ......................................
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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.

При определяне на изборните резултати ОИК трябва задължително да провери
удовлетворяването на следните контроли:
1. Числото по т. 5 трябва да е равно на числото по т. 11.
2. Числото по т. 20 трябва да е равно на сумата от числата по т. 15, 16, 17, 18 и 19.
3. Сумата от числата по т. 20 и 21 трябва да е равна на числото по т. 14.
4. Сумата от числата по т. 22 трябва да е равна на числото по т. 21.
5. Сумата от числата по т. 3, 4 и 5 трябва да е по-голяма или равна на числото по т. 7.
6. Числото по т. 7 трябва да е равно на числото по т. 14.
Приложение № 78
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 ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на .................. 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 части І и ІІ на 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) в части І и ІІ 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 общински съветници
…………………………………….........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

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

……………………………..
(с цифри)
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14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за общински
съветници
(сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК)
…………………………………….........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за общински съветници
(сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК)
…………………………………….........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за общински съветници
(сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК)
…………………………………….........................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)
№

Наименование на партията или коалицията от
партии или имената на независимите кандидати

БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
с думи
с цифри

1.

……………………………………………………………………………………

……………

…………

2.

………………………………...…………………………………………………

……………

…………

3.

………………………………...…………………………………………………

……………

…………

………………………………...…………………………………………………

……………

…………

...

Поредността на изписване е според поредността на номерата на кандидатските листи в бюлетината.

РЕШЕНИЕ
НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТНИЦИ
Брой мандати за общински съветници
.................................................
.....................................
(с думи)
(с цифри)
Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на получените данни
от протоколите на СИК
Р ЕШИ:
I. Общинската избирателна квота е .........................................

..................... гласове.

(с думи)

ІІ. Обявява за избрани за общински съветници
Имена на общински съветници
……………………………………………………..………………..
………………………………………………………..……………..

(с цифри)

следните независими кандидати:
ЕГН/ЛН
.……….....
.……….....

ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии
и коалиции от партии, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна
квота, както следва:
№

Наименование на партията или коалицията от
партии

БРОЙ МАНДАТИ
……………
с думи

……………
с цифри

1.

………………………………………………………………………………

……………

……………

2.

………………………………………………………………………………

……………

……………

3.

………………………………………………………………………………

……………

……………

………………………………………………………………………………

……………

……………
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IV. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите от
партии:
Имена на общинските съветници

ЕГН/ЛН

1......................................................................................
2......................................................................................
........................................................................................
61.....................................................................................

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

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

СЕКРЕТАР: .............................................
ЧЛЕНОВЕ:
1. ...........................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

37. ...........................................

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

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

38. ...........................................

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

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

39. ...........................................

Приложение № 79
Протоколът 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.
П Р О ТОКОЛ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на КМЕТ НА ОБЩИНА на .................. 2011 г.
община …………………...........................................,
област ……………………………………........…….…...
Днес, ………........................ 2011 г., в …………… ч. ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

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

СЕКРЕТАР: .............................................
ЧЛЕНОВЕ:
1. ..........................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29. ..........................................
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6. ..........................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

на основание чл. 243 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за определяне на резултатите
от гласуването за кмет на община 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 части І и ІІ на 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)
в части І и ІІ 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 кмет на община
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

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

……………………………..
(с цифри)

8. Брой на недействителните бюлетини за кмет на община 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 кмет на община по чл. 181 от ИК
(сумата на числата от т. 7 от протоколите на СИК)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)
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10. Брой на сгрешените бюлетини за кмет на община
по чл. 201, ал. 2 от ИК
(сумата на числата от т. 8 от протоколите на СИК)
……………………………………................................................................................................
(с думи)
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……………………………..
(с цифри)

11. 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. 9
от протоколите на СИК)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

12. Брой на придружителите, вписани в графа „Забележки“ на избирателните
списъци (чл. 204, ал. 3, изр. 1 от ИК) (сумата на числата от т. 10 от
протоколите на СИК)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

13. Брой на придружителите от списъците за допълнително вписване на
придружителите (чл. 204, ал. 3, изр. 2 от ИК) (сумата на числата от т. 11 от
протоколите на СИК)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на община
(сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

15. Брой бюлетини за кмет на община, които не са по установения образец
(сумата на числата от т. 13 от протоколите на СИК)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

16. Брой бюлетини за кмет на община с вписани в тях специални символи,
като букви, цифри или други знаци (сумата на числата от т. 14 от протоколите
на СИК)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

17. Брой бюлетини за кмет на община 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. 15 от протоколите на СИК)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

18. Брой бюлетини за кмет на община 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. 16 от протоколите на СИК)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

19. Брой бюлетини за кмет на община 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. 17 от протоколите на СИК)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на община
(сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на община
(сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)
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22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)
№

Кандидат

1.

……………

………………………………………………

……………

……………

2.

……………

………………………………………………

……………

……………

3.

……………

………………………………………………

……………

……………

...

Наименование на партията
или коалицията от партии
или „независим“

БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
с думи
с цифри

……………
………………………………………………
……………
……………
Поредността на изписване е според поредността на номерата на кандидатските листи в бюлетината.

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 направена 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:
…………………………………………………..………………………………………………………………...………………………………..………………………
…………………………………………………..………………………………………………………………...………………………………..………………………
РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА ..................................................
Общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от ИК и въз основа на получените
данни от протоколите на СИК
Р ЕШИ:
Обявява за избран за кмет на община ....................................................., област ……………………………….,
на първи/втори тур
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………...…..………………………,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН..........................................................., издигнат от ………………………………………................................................……
……………………………………………..…………………….........…………………………………………………………………………..…………..…………,
(наименование на партия/коалиция от партии или инициативен комитет)

получил............. действителни гласове.
Допуска до участие във втори тур:
1. ……….……………………………………..………………...………………………………………………………………………………..………………………,
(собствено, бащино и фамилно име)

издигнат от .........................................................................................................................................................................
(наименование на партия/коалиция от партии или инициативен комитет)

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

издигнат от ........................................................................................................................................................................
(наименование на партия/коалиция или инициативен комитет)

3. ............................................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

издигнат от ........................................................................................................................................................................,
(наименование на партия/коалиция от партии или инициативен комитет)

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

издигнат от .........................................................................................................................................................................
(наименование на партия/коалиция от партии или инициативен комитет)
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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:
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. ..........................................

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.

При определяне на изборните резултати ОИК трябва задължително да провери
удовлетворяването на следните контроли:
1. Числото по т. 5 трябва да е равно на числото по т. 11.
2. Числото по т. 20 трябва да е равно на сумата от числата по т. 15, 16, 17, 18 и 19.
3. Сумата от числата по т. 20 и 21 трябва да е равна на числото по т. 14.
4. Сумата от числата по т. 22 трябва да е равна на числото по т. 21.
5. Сумата от числата по т. 3, 4 и 5 трябва да е по-голяма или равна на числото по т. 7.
6. Числото по т. 7 трябва да е равно на числото по т. 14.

БРОЙ 50

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 3

Приложение № 80
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 КМЕТ НА ОБЩИНА на .................. 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 части І и ІІ на 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)
в части І и ІІ 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 кмет на община
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

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

……………………………..
(с цифри)

14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на община
(сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата
на числата от т. 18 от протоколите на СИК)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата
на числата от т. 19 от протоколите на СИК)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)
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22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)
№

Кандидат

Наименование на партията
или коалицията от партии
или „независим“

1.

……………

……………………………………………………

……………

……………

2.

……………

……………………………………………………

……………

……………

3.

……………

……………………………………………………

……………

……………

...

БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
с думи
с цифри

……………
……………………………………………………
……………
……………
Поредността на изписване е според поредността на номерата на кандидатските листи в бюлетината.

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА ..................................................
Общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от ИК и въз основа на получените
данни от протоколите на СИК
Р ЕШИ:
Обявява за избран за кмет на община ....................................................., област ……………………………….,
на първи/втори тур
................................................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН..........................................................., издигнат от ………………………………………........................................................
................................................................................................................................................................................................,
(наименование на партия/коалиция от партии или инициативен комитет)

получил............. действителни гласове.
Допуска до участие във втори тур:
1. ...........................................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

издигнат от ........................................................................................................................................................................
(наименование на партия/коалиция от партии или инициативен комитет)

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

издигнат от ...........................................................................................................................................................................
(наименование на партия/коалиция от партии или инициативен комитет)

3. ............................................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

издигнат от ........................................................................................................................................................................
(наименование на партия/коалиция от партии или инициативен комитет)

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

издигнат от ........................................................................................................................................................................
(наименование на партия/коалиция от партии или инициативен комитет)

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

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

СЕКРЕТАР: .............................................
ЧЛЕНОВЕ:
1. ...........................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33. ...........................................
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8. ...........................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

37. ...........................................

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

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

38. ...........................................

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

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

39. ...........................................

Приложение № 81
Протоколът е в два идентични екземпляра,
изработен e 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 О ТОКОЛ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО ......................................
на .................. 2011 г.
община …………………............., район ..............................................,
област …………………..............................................................…………
Днес, ………........................ 2011 г., в …………… ч. ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

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

СЕКРЕТАР: .............................................
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. 243 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за определяне на резултатите
от гласуването за кмет на кметство .............................................................. 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 кметството
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

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

……………………………..
(с цифри)
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3. Брой на избирателите според части І и ІІ на 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)
в части І и ІІ 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 кмет на кметство
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

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

……………………………..
(с цифри)

8. Брой на недействителните бюлетини за кмет на кметство 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 кмет на кметство 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 кмет на кметство
по чл. 201, ал. 2 от ИК (сумата на числата от т. 8 от протоколите на СИК)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

11. 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. 9
от протоколите на СИК)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

12. Брой на придружителите, вписани в графа „Забележки“ на избирателните
списъци (чл. 204, ал. 3, изр. 1 от ИК) (сумата на числата от т. 10 от
протоколите на СИК)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

13. Брой на придружителите от списъците за допълнително вписване на
придружителите (чл. 204, ал. 3, изр. 2 от ИК) (сумата на числата от т. 11 от
протоколите на СИК)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на кметство
(сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)
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15. Брой бюлетини за кмет на кметство, които не са по установения образец
(сумата на числата от т. 13 от протоколите на СИК)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

16. Брой бюлетини за кмет на кметство с вписани в тях специални символи,
като букви, цифри или други знаци (сумата на числата от т. 14 от протоколите
на СИК)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

17. Брой бюлетини за кмет на кметство 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. 15 от протоколите на СИК)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

18. Брой бюлетини за кмет на кметство 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. 16 от протоколите на СИК)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

19. Брой бюлетини за кмет на кметство по установения образец, които
не съдържат два печата на съответната секционна избирателна комисия
(сумата на числата от т. 17 от протоколите на СИК)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на кметство
(сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на кметство
(сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)
№

Кандидат

1.

……………

……………………………………………

……………

……………

2.

……………

……………………………………………

……………

……………

3.

……………

……………………………………………

……………

……………

...

Наименование на партията
или коалицията от партии,
или „независим“

БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
с думи
с цифри

……………
……………………………………………
……………
……………
Поредността на изписване е според поредността на номерата на кандидатските листи в бюлетината.

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 направена 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.)
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Изборите в общината бяха произведени при следната обстановка:
…………………………………………………..…………...……………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………..…………………....……………………………………………………………………………..………………………
РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ..................................................
Общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от ИК и въз основа на получените
данни от протоколите на СИК
Р ЕШИ:
Обявява за избран за кмет на кметство ....................................................., община ………………………,
област ………………………………….., на първи/втори тур
………………………………………...…………..………………………………………………………………………………………………..………………………,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН..........................................................., издигнат от ………………………………………...............................................…………
………………………………………..………………………………………………………………......................................................……………………,
(наименование на партия/коалиция от партии или инициативен комитет)

получил............. действителни гласове.
Допуска до участие във втори тур:
1..............................................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

издигнат от ........................................................................................................................................................................,
(наименование на партия/коалиция от партии или инициативен комитет)

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

издигнат от .........................................................................................................................................................................,
(наименование на партия/коалиция от партии или инициативен комитет)

3. ............................................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

издигнат от ........................................................................................................................................................................,
(наименование на партия/коалиция от партии или инициативен комитет)

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

издигнат от ........................................................................................................................................................................,
(наименование на партия/коалиция от партии или инициативен комитет)

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:
1. ...........................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31. ...........................................
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6. ...........................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

37. ...........................................

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

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

38. ...........................................

13. ...........................................
26. ...........................................
39. ...........................................
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.

При определяне на изборните резултати ОИК трябва задължително да провери
удовлетворяването на следните контроли:
1. Числото по т. 5 трябва да е равно на числото по т. 11.
2. Числото по т. 20 трябва да е равно на сумата от числата по т. 15, 16, 17, 18 и 19.
3. Сумата от числата по т. 20 и 21 трябва да е равна на числото по т. 14.
4. Сумата от числата по т. 22 трябва да е равна на числото по т. 21.
5. Сумата от числата по т. 3, 4 и 5 трябва да е по-голяма или равна на числото по т. 7.
6. Числото по т. 7 трябва да е равно на числото по т. 14.
Приложение № 82
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 КМЕТ НА КМЕТСТВО ......................................
на .................. 2011 г.
община …………………............., район ............................................,
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 части І и ІІ на 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)
в части І и ІІ 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)

С Т Р.

120

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 50

6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии
и независими кандидати за кмет на кметство
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

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

……………………………..
(с цифри)

14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на кметство
(сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на кметство
(сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на кметство (сумата
на числата от т. 19 от протоколите на СИК)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)
№

Кандидат

Наименование на партията
или коалицията от партии
или независим

1.

……………

……………………………………………………

……………

……………

2.

……………

……………………………………………………

……………

……………

3.

……………

……………………………………………………

……………

……………

...

БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
с думи
с цифри

……………
……………………………………………………
……………
……………
Поредността на изписване е според поредността на номерата на кандидатските листи в бюлетината.

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ..................................................
Общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от ИК и въз основа на получените
данни от протоколите на СИК
Р ЕШИ:
Обявява за избран за кмет на кметство ....................................................., община ………………………,
област ………………………………….., на първи/втори тур
................................................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН..........................................................., издигнат от ………………………………………......................................................,
................................................................................................................................................................................................,
(наименование на партия/коалиция от партии или инициативен комитет)

получил............. действителни гласове.
Допуска до участие във втори тур:
1. ............................................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

издигнат от ...........................................................................................................................................................................
(наименование на партия/коалиция от партии или инициативен комитет)

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

издигнат от .........................................................................................................................................................................
(наименование на партия/коалиция от партии или инициативен комитет)
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3. ...........................................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

издигнат от ........................................................................................................................................................................
(наименование на партия/коалиция от партии или инициативен комитет)

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

издигнат от .........................................................................................................................................................................
(наименование на партия/коалиция от партии или инициативен комитет)

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

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

СЕКРЕТАР: .............................................
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. ..........................................

Приложение № 83
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 ОТОКОЛ
на ПОДВИЖНА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№
–
–
–
област
община
адм. район
секция
за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на .................... 2011 г.
община …………………, административен район ……….…………..……,
област ……………………………………..............................................………...
Днес, ………………….…………….…….. 2011 г., в ……………..……. ч., ПОДВИЖНАТА СЕКЦИОННА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в състав:
Председател: …………………………………………………..…........…..………
Заместник-председател: …………………………………………………......
Секретар: …………………………………………………………........……....…
Членове: 1. ………………………….… 2. .………..……………..…..……..
3. …………………..……….. 4. ………………………..…….......
на основание чл. 211 във връзка с чл. 215 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за
установяване на резултатите от гласуването за общински съветници с подвижна избирателна урна.
Изборът започна в ……… ч. на .......... 2011 г. и завърши в ……… ч. на същия ден, когато
председателят на подвижната секционна избирателна комисия обяви гласуването за приключило и
се пристъпи към установяване на резултатите.
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При отварянето на избирателната урна и при установяването на резултатите от гласуването
присъстваха кандидати, застъпници, представители на партии, коалиции и инициативни комитети,
наблюдатели и журналисти, както следва:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
(посочват се имената им и в качеството на какви присъстват)

ПОДВИЖНАТА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
1. Брой на избирателите според списъка за гласуване с подвижна
избирателна урна
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

4. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции и
независими кандидати за общински съветници
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

5. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в списъка за
гласуване с подвижна избирателна урна
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

6. Брой на недействителните бюлетини за общински съветници по чл. 180 от
ИК (показване начина на гласуване)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

7. Брой на недействителните бюлетини за общински съветници по чл. 181 от
ИК (заснемане с технически средства на начина на гласуване)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

8. Брой на сгрешените бюлетини за общински съветници
(по чл. 201, ал. 2 от ИК), унищожени с надпис „сгрешена“ и подпечатани с
печата на подвижна СИК
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

10. Брой на придружителите, вписани в графа „Забележки“ на списъка
(чл. 205, ал. 5, изр. 2 от ИК)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

11. Брой на придружителите от списъка за допълнително вписване на
придружителите (чл. 205, ал. 5, изр. 3 от ИК)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

12. Брой на намерените в избирателната урна бюлетини за общински
съветници
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

13. Брой бюлетини за общински съветници, които не са по установения
образец
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

14. Брой бюлетини за общински съветници с вписани в тях специални
символи, като букви, цифри или други знаци
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

15. Брой бюлетини за общински съветници 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)

БРОЙ 50

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 3

16. Брой бюлетини за общински съветници по установения образец с
отбелязан вот със знак „Х“ или друг знак и с химикал, пишещ със син или
друг цвят, за две или повече кандидатски листи или знака „Х“ засяга повече
от едно квадратче за гласуване и не може да се определи еднозначно волята
на избирателя
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

17. Брой бюлетини за общински съветници 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)

18. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за общински съветници
(сумата от числата по т. 13, 14, 15, 16 и 17)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

19. Брой на действителните гласове (бюлетини) за общински съветници
(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)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

20. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№

Наименование на партията или
коалицията от партии или имената на
независимите кандидати

БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
с думи
с цифри

1.

……………………………………………………………

……………

……………

2.

……………………………………………………………

……………

……………

3.

……………………………………………………………

……………

……………

...
……………………………………………………………
……………
……………
Поредността на изписване е според поредността на номера на кандидатските листи в бюлетината.

Спорове за действителността на бюлетините, взети по тях решения от подвижната 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
подвижната СИК постъпиха следните жалби и възражения:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Посочва се от кого и в какво качество е направена 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.)

Гласуването с подвижна избирателна урна беше произведено при следната обстановка:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Този протокол беше съставен в три 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 подвижната СИК:
……………………………………
(с думи)

…………………………………………
(с цифри)

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

СЕКРЕТАР: ……………….……………..........

1. ………………………………………..............……

3. ……………………………………….............……

2. …………………………………….............….……
4. ……………………………………............….……
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 подвижната СИК трябва задължително да провери
удовлетворяването на следните контроли:
1. Числото по т. 18 трябва да е равно на сумата от числата по т. 13, 14, 15, 16 и 17.
2. Сумата от числата по т. 18 и 19 трябва да е равна на числото по т. 12.
3. Сумата от числата по т. 20 трябва да е равна на числото по т. 19.
4. Числото по т. 1 трябва да е по-голямо или равно на числото по т. 5.
5. Числото по т. 5 трябва да е равно на числото по т. 12.

Приложение № 84
И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ПОДВИЖНА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№
–
–
–
област
община
адм. район
секция
за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на .................... 2011 г.
община …………………, административен район ……….………….…….,
област ……………………………………..…............................................……...
ПОДВИЖНАТА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
1. Брой на избирателите според списъка за гласуване с подвижна избирателна
урна
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

4. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии
и независими кандидати за общински съветници
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

5. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в списъка за
гласуване с подвижна избирателна урна
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

12. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за общински
съветници
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

18. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за общински съветници
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

19. Брой на действителните гласове (бюлетини) за общински съветници
(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)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)
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20. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№

Кандидат

Наименование на партията
или коалицията от партии
или „независим“

БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
с думи
с цифри

1.

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

………………………………..………….......

……………

……………

2.

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

…………………………………..…………...

……………

……………

3.

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

………………………………..………….......

……………

……………

...

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

…………………………………..……...........

……………

……………

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

СЕКРЕТАР: ……………….……………..........

1. ………………………………………..............……

3. …………………………….........………….……....

2. ……………………………………….….............…

4. …………………………….........……………........

Приложение № 85
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 ОТОКОЛ
на ПОДВИЖНА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№

–
област

–
община

–
адм. район

секция

за избиране на КМЕТ НА ОБЩИНА на .................... 2011 г.
община …………………, административен район ……….………….…….,
област …………………............................................…………………..………...
Днес, ………………….…………….…….. 2011 г., в ……………..……. ч., ПОДВИЖНАТА СЕКЦИОННА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в състав:
Председател: ……………………………………………........……..……..………
Заместник-председател: …………………………………………………......
Секретар: ……………………………………………........…………………....…
Членове: 1. …………………………… 2. .………..…………..……..……..
3. …………………..……….. 4. ……………………..……….......
на основание чл. 211 във връзка с чл. 215 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за
установяване на резултатите от гласуването за кмет на община с подвижна избирателна урна.
Изборът започна в ……… ч. на .......... 2011 г. и завърши в ……… ч. на същия ден, когато
председателят на подвижната секционна 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 в качеството на какви присъстват)
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ПОДВИЖНАТА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
1. Брой на избирателите според списъка за гласуване с подвижна избирателна
урна
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

4. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии
и независими кандидати за кмет на община
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

5. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в списъка за
гласуване с подвижна избирателна урна
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

6. Брой на недействителните бюлетини за кмет на община по чл. 180 от ИК
(показване начина на гласуване)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

7. Брой на недействителните бюлетини за кмет на община по чл. 181 от ИК
(заснемане с технически средства начина на гласуване)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

8. Брой на сгрешените бюлетини за кмет на община
(по чл. 201, ал. 2 от ИК), унищожена с надпис „сгрешена“ и подпечатана с
печата на СИК
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

10. Брой на придружителите, вписани в графа „Забележки“ на списъка (чл. 205,
ал. 5, изр. 2 от ИК)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

11. Брой на придружителите от списъка за допълнително вписване на
придружителите (чл. 205, ал. 5, изр. 3 от ИК)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

12. Брой на намерените в избирателната урна бюлетини за кмет на община
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

13. Брой бюлетини за кмет на община, които не са по установения образец
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

14. Брой бюлетини за кмет на община с вписани в тях специални символи,
като букви, цифри или други знаци
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

15. Брой бюлетини за кмет на община 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)

16. Брой бюлетини за кмет на община по установения образец с отбелязан вот
със знак „Х“ или друг знак и с химикал, пишещ със син или друг цвят, за две
или повече кандидатски листи или знака „Х“ засяга повече от едно квадратче
за гласуване и не може да се определи еднозначно волята на избирателя
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)
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17. Брой бюлетини за кмет на община 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)

18. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на община
(сумата от числата по т. 13, 14, 15, 16 и 17)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

19. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на община (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)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

20. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№

Кандидат

Наименование на партията
или коалицията 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 подвижната 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
подвижната СИК постъпиха следните жалби и възражения:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Посочва се от кого и в какво качество е направена 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.)

Гласуването с подвижна избирателна урна беше произведено при следната обстановка:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Този протокол беше съставен в три 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 подвижната СИК:
……………………………………
(с думи)

…………………………………………
(с цифри)

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

СЕКРЕТАР: ……………….……………..........

1. …………………………………….............….……

3. ……………………………………….........……....

2. ………………………………………..............……
4. ……………………………………….........……....
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 подвижната СИК трябва задължително да провери
удовлетворяването на следните контроли:
1. Числото по т. 18 трябва да е равно на сумата от числата по т. 13, 14, 15, 16 и 17.
2. Сумата от числата по т. 18 и 19 трябва да е равна на числото по т. 12.
3. Сумата от числата по т. 20 трябва да е равна на числото по т. 19.
4. Числото по т. 1 трябва да е по-голямо или равно на числото по т. 5.
5. Числото по т. 5 трябва да е равно на числото по т. 12.

Приложение № 86
И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ПОДВИЖНАТА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№
–
–
–
област
община
адм. район
секция
за избиране на КМЕТ НА ОБЩИНА на .................... 2011 г.
община …………………, административен район ……….………….…....,
област …………………………………............................................…..………...
ПОДВИЖНАТА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
1. Брой на избирателите според списъка за гласуване с подвижна
избирателна урна
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

4. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от
партии и независими кандидати за кмет на община
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

5. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в списъка
за гласуване с подвижна избирателна урна
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

12. Брой на намерените в избирателната урна бюлетини за кмет на община
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

18. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на община
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

19. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на община
(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)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)
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20. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№

Кандидат

Наименование на партията
или коалицията от партии
или „независим“

БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
с думи
с цифри

1.

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

…………………………...…………........

……………

……………

2.

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

……………………………………….......

……………

……………

3.

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

……………………………………...........

……………

……………

...

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

………………………..………….............

……………

……………

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

СЕКРЕТАР: ……………….……………..........

1. ………………………………………..............……

3. ………………………........……………….……....

2. ………………………………………..............……

4. ………………………….......….……………........

Приложение № 87
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 О ТОКОЛ
на ПОДВИЖНА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№

–
област

–
община

–
адм. район

секция

за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО на ……………….. 2011 г.
населено място ………………….…………, кметство …..….………..……….,
община …………………, административен район ……….………….………,
област ………………………............................................……………..………...
Днес, ………………….…………….…….. 2011 г., в ……………..……. ч., ПОДВИЖНАТА СЕКЦИОННА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в състав:
Председател: …………………………………………………..........……..………
Заместник-председател: …………………………………………………......
Секретар: ………………………………………………………........………....…
Членове: 1. ……………………………
3. .………..………….……..……...
2. …………………..……….. 4. ……………………….……........
на основание чл. 211 във връзка с чл. 215 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за установяване
на резултатите от гласуването за кмет на кметство……………………. с подвижна избирателна урна.
Изборът започна в ……… ч. на .......... 2011 г. и завърши в ……… ч. на същия ден, когато
председателят на подвижната секционна 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 в качеството на какви присъстват)
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ПОДВИЖНАТА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
1. Брой на избирателите според списъка за гласуване с подвижна
избирателна урна
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

4. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии
и независими кандидати за кмет на кметство
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

5. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в списъка за
гласуване с подвижна избирателна урна
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

6. Брой на недействителните бюлетини за кмет на кметство по чл. 180 от ИК
(показване начина на гласуване)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

7. Брой на недействителните бюлетини за кмет на кметство по чл. 181 от ИК
(заснемане с технически средства начина на гласуване)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

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

……………………………..
(с цифри)

10. Брой на придружителите, вписани в графа „Забележки“ на списъка
(чл. 205, ал. 5, изр. 2 от ИК)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

11. Брой на придружителите от списъка за допълнително вписване на
придружителите (чл. 205, ал. 5, изр. 3 от ИК)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

12. Брой на намерените в избирателната урна бюлетини за кмет на кметство
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

13. Брой бюлетини за кмет на кметство, които не са по установения образец
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

14. Брой бюлетини за кмет на кметство с вписани в тях специални символи,
като букви, цифри или други знаци
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

15. Брой бюлетини за кмет на кметство 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)

16. Брой бюлетини за кмет на кметство по установения образец с отбелязан
вот със знак „Х“ или друг знак и с химикал, пишещ със син или друг цвят,
за две или повече кандидатски листи или знака „Х“ засяга повече от едно
квадратче за гласуване и не може да се определи еднозначно волята на
избирателя
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)
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17. Брой бюлетини за кмет на кметство 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)

18. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на кметство
(сумата от числата по т. 13, 14, 15, 16 и 17)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

19. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на кметство
(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)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

20. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№

Кандидат

Наименование на партията
или коалицията от партии
или „независим“

БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
с думи
с цифри

1.

……………

……………………………………………………

……………

………..……

2.

……………

……………………………………………………

……………

………..……

3.

……………

……………………………………………………

……………

……..………

...

……………

……………………………………………………

……………

………..……

Поредността на изписване е според поредността на номера на кандидатските листи в бюлетината.

Спорове за действителността на бюлетините, взети по тях решения от подвижната 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
подвижната СИК постъпиха следните жалби и възражения:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Посочва се от кого и в какво качество е направена 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.)

Гласуването с подвижна избирателна урна беше произведено при следната обстановка:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Този протокол беше съставен в три 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 подвижната СИК:
……………………………………
(с думи)

…………………………………………
(с цифри)

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

СЕКРЕТАР: ……………….……………..........

1. ………………………………………..............……

3. ……………………………………….........……....

2. ………………………………………..............……
4. …………………………….……….......……........
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 подвижната СИК трябва задължително да провери
удовлетворяването на следните контроли:
1. Числото по т. 18 трябва да е равно на сумата от числата по т. 13, 14, 15, 16 и 17.
2. Сумата от числата по т. 18 и 19 трябва да е равна на числото по т. 12.
3. Сумата от числата по т. 20 трябва да е равна на числото по т. 19.
4. Числото по т. 1 трябва да е по-голямо или равно на числото по т. 5.
5. Числото по т. 5 трябва да е равно на числото по т. 12.
Приложение № 88
И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ПОДВИЖНА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№

–
област

–
община

–
адм. район

секция

за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО на ……………………. 2011 г.
населено място ………………….…………, кметство ….…...………..……….,
община …………………, административен район ……….………….………,
област …………............................................…………………………..…..……...
ПОДВИЖНАТА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
1. Брой на избирателите според списъка за гласуване с подвижна избирателна
урна
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

4. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии
и независими кандидати за кмет на кметство
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

5. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в списъка за
гласуване с подвижна избирателна урна
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

12. Брой на намерените в избирателната урна бюлетини за кмет на кметство
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

18. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на кметство
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)
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19. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на кметство
(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)
……………………………………................................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

20. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№

Кандидат

Наименование на партията
или коалицията от партии
или „независим“

БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
с думи
с цифри

1.

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

……………………………….......….….......

……………

……………

2.

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

…………………………………......….….....

……………

……………

3.

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

………………………………….......…........

……………

……………

...

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

………………………...…………...............

……………

……………

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

СЕКРЕТАР: ……………….……………..........

1. ………………………………………..............……

3. …………………………………........…….……....

2. ………………………………………..............……

4. …………………………….….......…………........

Приложение № 89
Решението се съставя в 2 екземпляра и
e неразделна част от протокола на ОИК
РЕШЕНИЕ
НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТНИЦИ
ОБЩИНА .......................................................
ОБЛАСТ .........................................................
Брой мандати за общински съветници
.........................................................

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

с думи

с цифри

Днес, ................2011 г., в ........ ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 243, ал. 2
и чл. 247 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК
Р ЕШИ:
I. Общинската избирателна квота е ......................
…….......... действителни гласове.
(с думи)

(с цифри)

ІІ. Обявява за избрани за общински съветници следните независими кандидати:
Имена на общинските съветници
………………………………………………………………..……………..
……………………………………………………………………..………..
………………………………………………………………………..……..

ЕГН/ЛН
.………………..
…………………
………………...

ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически
партии и коалиции от партии, получили действителни гласове не по-малко от общинската
избирателна квота, както следва:
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БРОЙ МАНДАТИ

с думи

с цифри

1.

……………………………………………………………

……………

……………

2.

……………………………………………………………

……………

……………

3.

……………………………………………………………

……………

……………

4.

……………………………………………………………

……………

……………

IV. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите:
Имена на общинските съветници

ЕГН/ЛН

1......................................................................................
2......................................................................................
........................................................................................
61.....................................................................................

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението, го подписва с особено
мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

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

СЕКРЕТАР: .............................................
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. ..........................................

Приложение № 90
Решението се съставя в 2 екземпляра и
е неразделна част от протокола на ОИК
РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА …………………................................................
ОБЛАСТ ………………………….....………….........………...
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА ..................................................
Днес, ................2011 г., в ........ ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 243, ал. 2
и чл. 246 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК
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Р ЕШИ:
Обявява за избран за кмет на община ....................................................., област ……………………………,
…..................................................... на първи/втори тур
.................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН..........................................................., издигнат от ………………………………………........................................................
................................................................................................................................................................................................,
(наименование на партия/коалиция от партии или инициативен комитет)

получил............. действителни гласове.
Допуска до участие във втори тур:
1. ...........................................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

издигнат от .........................................................................................................................................................................
(наименование на партия/коалиция от партии или инициативен комитет)

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

издигнат от ........................................................................................................................................................................
(наименование на партия/коалиция от партии или инициативен комитет)

3. ...........................................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

издигнат от ........................................................................................................................................................................
(наименование на партия/коалиция от партии или инициативен комитет)

.................................................................................................................................................................................................
Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението, го подписва с особено
мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………….…………

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……....……

СЕКРЕТАР:……………………………….
ЧЛЕНОВЕ:
1. ……………………………………………..…

19. ………………………………………………...

2. ……………………………………………..…

20. ………………….….………………………….

3. ……………………………………………..…

21. ……………………..…………………………

4. ……………………………………………..…

22. ………………………..………………………

5. …………………………………………….….

23. ………………………….…………………….

6. ………………………………..….……....…

24. …………………....….……………………….

7. …………………………………………….….

25. ………………………………………………...

8. …………………………………………….….

26. ………………………………………………...

9. …………………………………………….….

27. ………………………………………………...

10. …..………………………………………...

28. ………………………………………………...

11. ………………………………………….….

29. ………………………………………………...

12. ………………………………………….….

30. ………………………………………………...

13. ………………………………………….….

31. ………………………………………………...

14. ………………………………………….….

32. ………………………………………………...

15. ………………………………………….….

33. ………………………………………………...

16. ………………………………………….….

34. ………………………………………………...

17. ………………………………………….….

35. ………………………………………………...

18. ………………………………………….….

36. ………………………………………………...
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Избран за кмет е кандидатът, получил повече от половината от действителните гласове.
Когато на първия тур никой от кандидатите за кмет не е избран, втори тур на изборите се
произвежда не по-късно от 7 дни от датата на произвеждането на първия тур в неделен ден.
Ако в изборния район са били регистрирани повече от двама кандидати и никой не е
избран, на втория тур в избора могат да участват само първите двама, получили най-много от
действителните гласове.
Ако трима или повече кандидати са получили най-много, но равен брой гласове, те всички
се допускат за участие на втория тур.
Ако един кандидат е получил най-много гласове, а след него се нареждат двама или повече
кандидати с равен брой гласове, те всички се допускат за участие на втория тур.
На втория тур на изборите за избран се смята кандидатът, получил най-много действителни
гласове. При равен брой гласове няма избран кмет. Президентът на републиката по предложение
на Централната избирателна комисия насрочва нов избор за кмет.
Когато до втори тур са допуснати да участват двама кандидати и между двата тура единият
от тях почине, се произвежда нов избор.
Когато до втори тур са допуснати да участват двама кандидати и между двата тура единият
от тях се откаже в срок до 24 часа от обявяването на резултатите от първия тур, на втория тур
участва следващият кандидат, получил най-много действителни гласове.
Приложение № 91
Решението се съставя в 2 екземпляра и
е неразделна част от протокола на ОИК
РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ………………….................................................
ОБЛАСТ ………………………….....……........……..………...
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ..................................................
Днес, ................2011 г., в ........ ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 243, ал. 2
и чл. 246 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК
Р ЕШИ:
Обявява за избран за кмет на кметство ....................................................., община ………………………,
област ………………………………….., на първи/втори тур .................................................................................................
................................................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН..........................................................., издигнат от ………………………………………....................................................
................................................................................................................................................................................................,
(наименование на партия/коалиция от партии или инициативен комитет)

получил............. действителни гласове.
Допуска до участие във втори тур:
1. ............................................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

издигнат от .........................................................................................................................................................................
(наименование на партия/коалиция от партии или инициативен комитет)

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

издигнат от .........................................................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

издигнат от .........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението, го подписва с особено
мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.
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ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………….

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……….……

СЕКРЕТАР:……………………………...
ЧЛЕНОВЕ:
1. ……………………………………………..…

19. ………………………………………………...

2. ……………………………………………..…

20. ………………….….………………………….

3. ……………………………………………..…

21. ……………………..……….…………………

4. ……………………………………………..…

22. ………………………..……….………………

5. …………………………………………….….

23. ………………………….…….……………….

6. ………………………………..….….…...…

24. …………………....….……………………….

7. …………………………………………….….

25. ………………………………………………...

8. …………………………………………….….

26. ………………………………………………...

9. …………………………………………….….

27. ………………………………………………...

10. …..………………………………………...

28. ………………………………………………...

11. ………………………………………….….

29. ………………………………………………...

12. ………………………………………….….

30. ………………………………………………...

13. ………………………………………….….

31. ………………………………………………...

14. ………………………………………….….

32. ………………………………………………...

15. ………………………………………….….

33. ………………………………………………...

16. ………………………………………….….

34. ………………………………………………...

17. ………………………………………….….

35. ………………………………………………...

18. ………………………………………….….

36. ………………………………………………...

Избран за кмет е кандидатът, получил повече от половината от действителните гласове.
Когато на първия тур никой от кандидатите за кмет не е избран, втори тур на изборите се
произвежда не по-късно от 7 дни от датата на произвеждането на първия тур в неделен ден.
Ако в изборния район са били регистрирани повече от двама кандидати и никой не е
избран, на втория тур в избора могат да участват само първите двама, получили най-много от
действителните гласове.
Ако трима или повече кандидати са получили най-много, но равен брой гласове, те всички
се допускат за участие на втория тур.
Ако един кандидат е получил най-много гласове, а след него се нареждат двама или повече
кандидати с равен брой гласове, те всички се допускат за участие на втория тур.
На втория тур на изборите за избран се смята кандидатът, получил най-много действителни
гласове. При равен брой гласове няма избран кмет. Президентът на републиката по предложение
на Централната избирателна комисия насрочва нов избор за кмет.
Когато до втори тур са допуснати да участват двама кандидати и между двата тура единият
от тях почине, се произвежда нов избор.
Когато до втори тур са допуснати да участват двама кандидати и между двата тура единият
от тях се откаже в срок до 24 часа от обявяването на резултатите от първия тур, на втория тур
участва следващият кандидат, получил най-много действителни гласове.
Приложение № 92
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ..........................................................
ОБЛАСТ ............................................................
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за избран общински съветник

(по чл. 247, ал. 5 от Изборния кодекс)

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

ЕГН/ЛН............................................
е избран/а за общински съветник в листата на
.................................................................................................................................................................................................
(партия/коалиция от партии/инициативен комитет)

на изборите, произведени на 23 октомври 2011 г.
.................. 2011 г.
Председател:
Секретар:
Приложение № 93
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ..........................................................
ОБЛАСТ ............................................................
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за избран кмет на община/кмет на кметство
(по чл. 246, ал. 2 от Изборния кодекс)

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

ЕГН/ЛН............................................,
издигнат/а от ……………….....……………………………………………...........................................................................………………
(партия/коалиция от партии/инициативен комитет)
е избран/а за кмет на
.................................................................................................................................................................................................
(община/кметство)

на изборите, произведени на …………………………… 2011 г.
.................. 2011 г.
Председател:
Секретар:
Приложение № 94
Образец на кочан с бюлетините за общински съветници при
произвеждане на избори за общински съветници
и кметове на 23 октомври 2011 г.
(чл. 26, ал. 1, т. 16 от Изборния кодекс)

Кочан представлява прикрепени заедно 50 (петдесет) броя бюлетини за гласуване за
общински съветници по начин, който позволява да се разлистват и отделят, без да се повреждат.
Приложение № 95
Образец на кочан с бюлетините за кмет на община при
произвеждане на избори за общински съветници и кметове
на 23 октомври 2011 г.
(чл. 26, ал. 1, т. 16 от Изборния кодекс)

Кочан представлява прикрепени заедно 50 (петдесет) броя бюлетини за гласуване за кмет
на община по начин, който позволява да се разлистват и отделят, без да се повреждат.
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Приложение № 96
Образец на кочан с бюлетините за кмет на кметство при
произвеждане на избори за общински съветници и кметове
на 23 октомври 2011 г.
(чл. 26, ал. 1, т. 16 от Изборния кодекс)

Кочан представлява прикрепени заедно 50 (петдесет) броя бюлетини за гласуване за кмет
на кметство по начин, който позволява да се разлистват и отделят, без да се повреждат.
Приложение № 97
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 лв.
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Приложение № 98
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 ................................................................................................................................................................
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 лв.
Приложение № 99
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)
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във връзка с предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове
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.
Приложение № 100
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/подвижната
СИК 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 ……………………….....…………………………………………………………………………………….........
.........................................................................................................................................................................................……..
(общински съветници/кмет на община/кмет на кметство)

в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и получи от общинската
избирателна комисия нов формуляр на протокол за установяване на резултатите от гласуването за
……………………………………………………………………………………...................................................................…………………………….
(общински съветници/кмет на община/кмет на кметство)

на 23 октомври 2011 г.
1.

2.

Сгрешени формуляри на протокол
на
СИК/подвижна
СИК
за
установяване на резултатите от
гласуването за общински съветници/
кмет на община/кмет на кметство на
23 октомври 2011 г.
Нов формуляр на протокол за
установяване на резултатите от
гласуването за общински съветници/
кмет на община/кмет на кметство на
23 октомври 2011 г.

Фабричен № на сгрешените формуляри

1.
2.
Фабричен № на новия формуляр:

Председател на СИК/подвижна СИК:
Определен от ОИК неин член:
Когато и двата формуляра на протокола се сгрешат, СИК ги унищожава с надпис „сгрешени“.
Унищожените протоколи се връщат в общинската избирателна комисия. Общинската избирателна
комисия сверява фабричните номера на сгрешените протоколи с номерата на формулярите, 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.
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Приложение № 101
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 от Изборния кодекс)

Днес, ................... 2011 г., в .............. ч. общинската избирателна комисия в община ..................
.............., област ......................................, предаде на Централната избирателна комисия:
1. Протоколи на общинска избирателна комисия (неразпластени) за
изборите за:
1.1. общински съветници
.................................................................................................................................
1.2. кмет на община
.................................................................................................................................
1.3. кмет на кметство
.................................................................................................................................
(брой с думи)

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

2. Решения на общинска избирателна комисия за избор на:
2.1. общински съветници
.................................................................................................................................
2.2. кмет на община
................................................................................................................................
2.3. кмет на кметство
.................................................................................................................................
(брой с думи)

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

3. Екземпляри от протоколи на секционните избирателни комисии,
предназначени за ЦИК за:
3.1. общински съветници
.................................................................................................................................
3.2. кмет на община
.................................................................................................................................
3.3. кмет на кметство
.................................................................................................................................
(брой с думи)

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

4. Копия на разписките, съдържащи числовите данни от протоколите (по
чл. 242, ал. 6 от ИК) за:
4.1. общински съветници
.................................................................................................................................
4.2. кмет на община
.................................................................................................................................
4.3. кмет на кметство
.................................................................................................................................
(брой с думи)

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

5. Копие от компютърната разпечатка на данните за протокола на
общинската избирателна комисия за изборите за:
5.1. общински съветници
.................................................................................................................................
5.2. кмет на община
.................................................................................................................................
5.3. кмет на кметство
.................................................................................................................................
(брой с думи)

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

6. Технически носители с числови данни от обработката на протоколите на
СИК за общински съветници, кмет на община, кмет на кметство:
.................................................................................................................................
(брой с думи)

..........................
(с цифри)

Представители на ОИК:
1.
2.
3.

Представители на ЦИК:
1.
2.
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Приложение № 102
ОБЩИНА ……………………….. Изборен район № ………..
БЮЛЕТИНА ЗА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
ПП/КП/ИК …………………………………………………………...................................................………..

1

(пълното или съкратено наименование на партията или коалицията от партии,
посочено в заявлението є за регистрация, или наименованието на инициативния
комитет)

1. ............................................................................................................................................
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име на кандидата за общински
съветник)

2. .....................................................................................................................................................
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име на кандидата за
общински съветник)

3. .....................................................................................................................................................
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име на кандидата за
общински съветник)

ПП/КП/ИК …………………………………………………………...................................................…………

2

(пълното или съкратено наименование на партията или коалицията от партии,
посочено в заявлението є за регистрация, или наименованието на инициативния
комитет)

1. ............................................................................................................................................
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име на кандидата за
общински съветник)

2. .....................................................................................................................................................
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име на кандидата за
общински съветник)

3. ....................................................................................................................................................
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име на кандидата за
общински съветник)

3

ПП/КП/ИК …………………………………………………………...................................................………..
(пълното или съкратено наименование на партията или коалицията от партии,
посочено в заявлението є за регистрация, или наименованието на инициативния
комитет)
1. ............................................................................................................................................
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име на кандидата за
общински съветник)

2. .....................................................................................................................................................
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име на кандидата за
общински съветник)

3. .....................................................................................................................................................
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име на кандидата за
общински съветник)

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.
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Името на общината и номерът на изборния район се изписват най-отгоре на бюлетината над
наименованието „Бюлетина за общински съветници“.
В квадратчето за поставяне на знак „Х“, отразяващ волята на избирателя, е изписан поредният
номер на партията, коалицията от партии или независим кандидат.
Вдясно от квадратчето се изписва пълното или съкратено наименование на партията или
коалицията от партии, посочено в заявлението є за регистрация, или наименованието на инициативния
комитет, като абревиатурата за партия се изписва с „ПП“, за коалиция от партии – с „КП“, а за
инициативен комитет – с „ИК“.
След абревиатурата на политическата партия и коалицията от партии се изписват
собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име на кандидатите, заемащи първите три места в
кандидатската листа, а за инициативен комитет се изписва собствено, бащино (ако е приложимо) и
фамилно име на кандидата. След името на независимия кандидат се изписва означението „независим“.
На гърба на бюлетината се отбелязват две места за поставяне на печата на съответната
секционна избирателна комисия.
Приложение № 103
ОБЩИНА ………………… Изборен район № ………….
БЮЛЕТИНА ЗА
КМЕТ НА ОБЩИНА
ПП/КП/ИК …………………………………….................................................................……..

1

(пълното или съкратено наименование на партията или коалицията от партии,
посочено в заявлението є за регистрация, или наименованието на инициативния
комитет)

.................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата за кмет на община)

ПП/КП/ИК …………………………………….................................................................………

2

(пълното или съкратено наименование на партията или коалицията от партии,
посочено в заявлението є за регистрация, или наименованието на инициативния
комитет)

.................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата за кмет на община)

ПП/КП/ИК …………………………………….................................................................……..

3

(пълното или съкратено наименование на партията или коалицията от партии,
посочено в заявлението є за регистрация, или наименованието на инициативния
комитет)

.................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата за кмет на община)

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.
Името на общината и номерът на изборния район се изписват най-отгоре на бюлетината над
наименованието „Бюлетина за кмет на община“.
В квадратчето за поставяне на знак „Х“, отразяващ волята на избирателя, е изписан поредният
номер на партията, коалицията от партии или независим кандидат.
Вдясно от квадратчето се изписва пълното или съкратено наименование на партията или
коалицията от партии, посочено в заявлението є за регистрация, или наименованието на инициативния
комитет, като абревиатурата за партия се изписва с „ПП“, за коалиция от партии – с „КП“, а за
инициативен комитет – с „ИК“.
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След абревиатурата на политическата партия, коалицията от партии и инициативния
комитет се изписва собствено, бащино и фамилно име на кандидата, а за инициативен комитет се
изписва собствено, бащино и фамилно име на кандидата. След името на независимия кандидат се
изписва означението „независим“.
На гърба на бюлетината се отбелязват две места за поставяне на печата на съответната
секционна избирателна комисия.
Приложение № 104
ОБЩИНА ……………… Кметство …………. Изборен район № ………..
БЮЛЕТИНА ЗА
КМЕТ НА КМЕТСТВО
ПП/КП/ИК ………………………….................................................................……………….

1

(пълното или съкратено наименование на партията или коалицията от партии,
посочено в заявлението є за регистрация, или наименованието на инициативния
комитет)

.................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата за кмет на кметство)

ПП/КП/ИК ………………………….................................................................…………………

2

(пълното или съкратено наименование на партията или коалицията от партии,
посочено в заявлението є за регистрация, или наименованието на инициативния
комитет)

.................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата за кмет на кметство)

ПП/КП/ИК ………………………….................................................................…………………

3

(пълното или съкратено наименование на партията или коалицията от партии,
посочено в заявлението є за регистрация, или наименованието на инициативния
комитет)

.................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата за кмет на кметство)

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.
Името на общината, кметството и номерът на изборния район се изписват най-отгоре на
бюлетината над наименованието „Бюлетина за кмет на кметство“.
В квадратчето за поставяне на знак „Х“, отразяващ волята на избирателя, е изписан поредният
номер на партията, коалицията от партии или независим кандидат.
Вдясно от квадратчето се изписва пълното или съкратено наименование на партията или
коалицията от партии, посочено в заявлението є за регистрация, или наименованието на инициативния
комитет, като абревиатурата за партия се изписва с „ПП“, за коалиция от партии – с „КП“, а за
инициативен комитет – с „ИК“.
След абревиатурата на политическата партия, коалицията от партии и инициативния
комитет се изписва собствено, бащино и фамилно име на кандидата, а за инициативен комитет се
изписва собствено, бащино и фамилно име на кандидата. След името на независимия кандидат се
изписва означението „независим“.
На гърба на бюлетината се отбелязват две места за поставяне на печата на съответната
секционна избирателна комисия.
7798
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1699
от 3 юни 2011 г.
На основание чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 3 ЗПСК и Решение № 273 от
28.04.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 21.07.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
сграда – Битов комбинат, кв. Обеля, ул. 3-та,
обособена част от дружество „Лозана“ – ЕАД, с
право на строеж, ведно с УПИ I, кв. 18, м. Обеля,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Връбница“, с право на собственост върху УПИ.
2. Начална тръжна цена – 399 000 лв. Сделката
се облага частично с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 39 900 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 19.07.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
7568

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1700
от 3 юни 2011 г.
На основание чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 3 ЗПСК и Решение № 519 от
29.07.2009 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 25.07.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поме-

щение към трафопост, ж.к. Дружба 2, до бл. 515,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 4000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 21.07.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1701
от 3 юни 2011 г.
На основание чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 3 ЗПСК и Решение № 899 от
28.09.2007 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 21.07.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, ж.к. Стрелбище, до бл. 95, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Триадица“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 5000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
4. Депозитът за участие – 500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 19.07.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая 2.

БРОЙ 50
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ВЕСТНИК

РЕШЕНИЕ № 1704
от 3 юни 2011 г.
На основание чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 3 ЗПСК и Решение № 519 от
29.07.2009 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 20.07.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към трафопост, ж.к. Дружба 2, до бл. 516,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 4000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 18.07.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
7570

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1702
от 3 юни 2011 г.
На основание чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 3 ЗПСК и Решение № 766 от
26.07.2007 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 26.07.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
№ 1, кв. Илиянци-изток, кв. 3, пл. III, до бл. 5,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Сердика“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 38 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 3800 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 22.07.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
7571
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Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

15. – Висшият съдебен съвет на основание
чл. 189 ЗСВ обявява свободните длъжности в съдилищата, прокуратурите и следствените органи,
които да се заемат след конкурс за повишаване
и преместване в длъжност и след конкурс за
първоначално назначаване, както следва:

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

Орган на съдебната власт

С Т Р. 1 4 7

Свободни длъжности за магистрати към 01.06.2011 г.

Конкурс за
повишаване и
преместване в
длъжност

Конкурс за първоначално назначаване – 20 %

ВКС

8

6

2

ВАС

5

4

1

Апелативен съд София

4

3

1

Апелативен съд Бургас

2

2

0

Апелативен съд Пловдив

4

3

1

Апелативен съд Велико Търново

1

1

0

СЪДИЛИЩА

АПЕЛАТИВНИ СЪДИЛИЩА
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Орган на съдебната власт

ВЕСТНИК

БРОЙ 50

Свободни длъжности за магистрати към 01.06.2011 г.

Конкурс за
повишаване и
преместване в
длъжност

Конкурс за първоначално назначаване – 20 %

1

1

0

АдмС София-град

7

5

2

АдмС Бургас

2

2

0

АдмС Варна

2

2

0

АдмС Хасково

1

1

0

ОС Благоевград

2

2

0

ОС Бургас

1

1

0

ОС Варна

5

4

1

ОС Велико Търново

2

2

0

ОС Видин

3

2

1

ОС Враца

2

1

1

ОС Габрово

2

1

1

ОС Монтана

1

1

0

ОС Пазарджик

1

0

1

ОС Плевен

1

1

0

ОС Пловдив

1

1

0

ОС Русе

1

1

0

ОС Сливен

3

2

1

ОС Шумен

1

1

0

Софийски градски съд

12

10

2

Софийски окръжен съд

3

2

1

ВС Пловдив

1

1

0

Софийски районен съд

4

3

1

РС Пирдоп

1

0

1

РС Своге

1

0

1

РС Бургас

1

1

0

РС Айтос

1

1

0

РС Малко Търново

1

1

0

РС Несебър

1

1

0

РС Варна

2

2

0

РС Провадия

1

1

0

РС Оряхово

1

0

1

РС Дупница

1

1

0

РС Кърджали

1

1

0

РС Пазарджик

1

1

0

РС Велинград

1

1

0

РС Перник

1

1

0

РС Плевен

2

2

0

РС Червен бряг

1

1

0

РС Кнежа

1

1

0

Военно-апелативен съд
АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИЛИЩА

ОКРЪЖНИ И ВОЕННИ СЪДИЛИЩА

РАЙОННИ СЪДИЛИЩА
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Орган на съдебната власт

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 9

Свободни длъжности за магистрати към 01.06.2011 г.

Конкурс за
повишаване и
преместване в
длъжност

Конкурс за първоначално назначаване – 20 %

РС Пловдив

1

1

0

РС Асеновград

1

1

0

РС Карлово

1

0

1

РС Русе

1

1

0

РС Бяла

1

1

0

РС Тутракан

1

0

1

РС Смолян

1

1

0

РС Стара Загора

2

1

1

РС Казанлък

1

1

0

ВКП

6

5

1

ВАП

7

6

1

АП Бургас

2

2

0

АП Варна

2

2

0

АП Велико Търново

3

2

1

АП София

3

2

1

ВоАП София

1

1

0

ОП Благоевград

6

4

2

ОП Бургас

6

5

1

ОП Варна

8

7

1

ОП Видин

1

1

0

ОП Враца

2

1

1

ОП Велико Търново

7

5

2

ОП Добрич

6

4

2

ОП Кюстендил

1

1

0

ОП Ловеч

1

1

0

ОП Монтана

2

1

1

ОП Перник

2

2

0

ОП София

4

4

0

ОП Пловдив

4

3

1

ОП Пазарджик

2

1

1

ОП Плевен

3

3

0

ОП Стара Загора

3

2

1

ОП Хасково

2

1

1

ОП Кърджали

2

1

1

ОП Русе

2

2

0

ОП Търговище

1

1

0

ПРОКУРАТУРА

АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА

ОКРЪЖНА И ВОЕННА ПРОКУРАТУРА

ОП Шумен

4

3

1

СГП

21

17

4

ВОП Варна

3

3

0

ВОП София

3

3

0
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Орган на съдебната власт

ВЕСТНИК

БРОЙ 50

Свободни длъжности за магистрати към 01.06.2011 г.

Конкурс за
повишаване и
преместване в
длъжност

Конкурс за първоначално назначаване – 20 %

РП Благоевград

1

0

1

РП Петрич

1

0

1

РП Гоце Делчев

2

2

0

РП Видин

1

0

1

РП Белоградчик

1

1

0

РП Враца

1

1

0

РП Оряхово

1

1

0

РП Козлодуй

1

0

1

РП Лом

3

2

1

РП Перник

2

2

0

РП Радомир

1

1

0

РП Брезник

1

1

0

РП Пирдоп

1

1

0

РП Костинброд

1

1

0

РП Своге

1

1

0

РП София

4

3

1

РП Пловдив

5

4

1

РП Карлово

1

1

0

РП Пазарджик

2

1

1

РП Велинград

1

1

0

РП Пещера

1

0

1

РП Казанлък

1

1

0

РП Раднево

1

1

0

РП Чирпан

1

1

0

РП Харманли

1

1

0

РП Свиленград

1

1

0

РП Димитровград

3

2

1

РП Момчилград

1

1

0

РП Смолян

1

1

0

РП Павликени

1

1

0

РП Плевен

1

1

0

РП Кнежа

1

1

0

РП Левски

1

1

0

РП Троян

1

1

0

РП Луковит

1

1

0

РП Варна

2

1

1

РП Девня

1

0

1

РП Добрич

1

1

0

РП Шумен

1

1

0

РП Велики Преслав

1

1

0

РП Нови пазар

1

1

0

РП Разград

2

2

0

РАЙОННИ ПРОКУРАТУРИ
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Орган на съдебната власт

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 1

Свободни длъжности за магистрати към 01.06.2011 г.

Конкурс за
повишаване и
преместване в
длъжност

Конкурс за първоначално назначаване – 20 %

РП Силистра

1

1

0

РП Бургас

4

3

1

РП Карнобат

1

1

0

РП Несебър

1

1

0

РП Средец

1

1

0

РП Царево

1

1

0

РП Ямбол

1

0

1

РП Елхово

1

1

0

РП Тополовград

1

1

0

НСлС

19

15

4

ОСО в СГП

13

10

3

ОСО в ОП Благоевград

7

6

1

ОСО в ОП Враца

2

2

0

ОСО в ОП Монтана

1

1

0

ОСО в ОП Перник

1

1

0

ОСО в ОП София

1

1

0

ОСО в ОП Пловдив

3

2

1

ОСО в ОП Стара Загора

2

1

1

ОСО в ОП Хасково

2

1

1

ОСО в ОП Кърджали

1

1

0

ОСО в ОП Смолян

1

1

0

ОСО в ОП Велико Търново

4

4

0

ОСО в ОП Плевен

6

4

2

ОСО в ОП Русе

1

1

0

ОСО в ОП Варна

7

5

2

ОСО в ОП Добрич

4

4

0

ОСО в ОП Шумен

2

2

0

ОСО в ОП Разград

2

1

1

ОСО в ОП Силистра

1

1

0

ОСО в ОП Бургас

5

4

1

ОСО в ОП Ямбол

2

2

0

ВОП София – военен следовател

1

0

1

СЛЕДСТВЕНИ ОРГАНИ
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16. – Висшият съдебен съвет на основание
чл. 189, ал. 1 ЗСВ обявява конкурси за: 1. повишаване в длъжност и за преместване за назначаване на 6 щатни бройки „съдия“ във Върховния
касационен съд, от които: за Гражданска колегия – 1 щатна бройка; за Наказателна колегия – 3 щатни бройки; за Търговска колегия – 2
щатни бройки; 2. повишаване в длъжност и за
преместване за назначаване на 4 щатни бройки
„съдия“ във Върховния административен съд;
3. повишаване в длъжност и за преместване за
назначаване на 5 щатни бройки „прокурор“ във
Върховната касационна прокуратура; 4. повишаване в длъжност и за преместване за назначаване
на 6 щатни бройки „прокурор“ във Върховната
административна прокуратура; 5. повишаване в
длъжност и за преместване за назначаване на
15 щатни бройки „следовател“ в Националната
следствена служба; 6. повишаване в длъжност
и за преместване за назначаване на 9 щатни
бройки „съдия“ в апелативните съдилища, както
следва: Апелативен съд – гр. София – 3 щатни
бройки; Апелативен съд – гр. Бургас – 2 щатни
бройки; Апелативен съд – гр. Велико Търново – 1
щатна бройка; Апелативен съд – гр. Пловдив – 3
щатни бройки; 7. повишаване в длъжност и за
преместване за назначаване на 9 щатни бройки
„прокурор“ в апелативните прокуратури, както
следва: Апелативна прокуратура – гр. София – 2
щатни бройки; Апелативна прокуратура – гр. Бургас – 2 щатни бройки; Апелативна прокуратура – гр. Варна – 2 щатни бройки; Апелативна
прокуратура – гр. Велико Търново – 2 щатни
бройк и; Военно-апелативна прок у рат у ра – 1
щатна бройка. На основание чл. 26, ал. 1 от
Наредба № 2 от 2011 г. за конкурсите и избор на
административни ръководители в органите на
съдебната власт (ДВ, бр. 35 от 2011 г.) в 14-дневен срок от датата на обнародването на обявите
в „Държавен вестник“ кандидатите подават в
администрацията на ВСС заявление за участие
в конкурса (по образец), към което се прилага:
служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие на стаж по чл. 164
ЗСВ; нотариално заверено копие от диплома за
завършено висше образование по специалността
„Право“; кадрова справка (по образец) от административния ръководител на съответния орган
на съдебната власт. Конкурсите да се проведат
чрез събеседване по практически въпроси, свързани с прилагането на законите. Датата, часът и
мястото за провеждане на събеседването да се
определят от конкурсните комисии след тяхното
конституиране и да се публикуват в интернет
страницата на Висшия съдебен съвет.
7574
579а. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 49 във връзка
с чл. 133, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за адвокатурата
обявява, че с решение по д.д. № 29/2010 на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна,
Иван Пейков Ялъмов – адвокат от Адвокатската
колегия – Варна, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок една година.
7716
579. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
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по д.д. № 135/2011 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Цанко Бенчов
Вътев – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок 3 месеца.
7717
579б. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 49, ал. 1 във
връзка с чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 57/2011
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Добромир Манчев Вълков – адвокат
от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок 3 месеца.
7718
579в. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д.д. № 97/2011 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Николай Желев
Желев – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок 3 месеца.
7719
579г. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1,
т. 4 от Закона за адвокатурата обявява, че с
решение по д.д. № 130/2011 на Дисциплинарния
съд при Адвокатската колегия – София, Тотю
Петков Духлаков – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок 3 месеца.
7720
579д. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д.д. № 85/2011 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Марийка Кирилова Минева – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок 3 месеца.
7721
579е. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д.д. № 114/2011 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Сергей Иванович
Цветков – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок 3 месеца.
7722
579ж. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 49, ал. 1 във
връзка с чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 19/2011
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Боян Петров Кирчев – адвокат
от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок 3 месеца.
7723
579з. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 49, ал. 1 във
връзка с чл. 133, ал. 1, т. 5 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 68/2011
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Емилия Йорданова Савева – адвокат
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от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок 2 години.
7724
31. – Териториалната дирекция на НАП – Пловдив, офис Пазарджик, на основание чл. 239,
ал. 2 ДОПК с постановление № 002443-31-02 от
17.06.2011 г. възлага на Ейвас Яшар Азис с адрес:
с. Ковачево, ул. 34-та № 18, община Септември,
следния недвижим имот: административна сграда
столова и навес (сграда без земя), представляваща масивна едноетажна монолитна постройка,
построена през 1952 г., с обща застроена площ
562 кв. м, намираща се в парцел І по плана на
с. Ковачево – стопански двор, при съседи: на
северозапад – улица, на североизток – улица, на
югоизток – парцел № ІІ, на югозапад – парцел
№ ХІV. Собствеността преминава върху купувача
от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при
Агенцията по вписванията по местонахождението
на имота.
7725
326. –Националната академия за театрално
и филмово изкуство „Кр. Сарафов“ – София,
обявява конкурси за: професори по: 05.04.01
Теория и история на литературата (история на
българската литература (детска) – един; 05.01.01
История на философията – един; 05.08.03 Кинознание, киноизкуство и телевизия (филмово
и телевизионно операторство) – един; доценти
по: 05.08.01 Театрознание и театрално изкуство
(технология на кукления театър) – един; 05.08.03
Кинознание, киноизкуство и телевизия (филмова и телевизионна драматургия) – един; главни
асистенти по: 05.08.01 Театрознание и театрално
изкуство (сценична реч – един; сценични бойни
техники – един); 05.08.03 Кинознание, киноизкуство и телевизия (история на киното, източноевропейско кино) – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в НАТФИЗ, ул. Раковски 108А,
ет. 3, стая А 301, тел. 9231-243.
7726
28. – Лесотехническият университет – София,
съгласно РМС № 320 от 19.05.2011 г. обявява конкурси за докторанти:
Шифър

Професионални направления, научни специалности

Форма на
обучение
редовна

3.7.

4.4.

задочна

ПН Администрация и управление
Приложение на изчислителната техника в икономиката

1

1

Икономика и управление (по
отрасли)

2

1

Организация и управление на
производството (по отрасли
и подотрасли)

1

1

ПН Науки за земята
Екология и опазване на екосистемите

2
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С Т Р. 1 5 3
Форма на
обучение
редовна

6.2.

ПН Растителна защита
Растителна защита

6.4.

3

ПН Ветеринарна медицина
Ветеринарно-санитарна експертиза

6.5.

задочна

1

ПН Горско стопанство
Технология, механизация и
автоматизация на дървообрабо т ва щата и мебел ната
промишленост

4

Дървесинознание и дървесни
материали

2

Горски култури, селекция и
семепроизводство

4

2

Лесовъдство, вкл. Дендрология

2

2

Лесомелиорация, защита на
горите и специални ползвания
в горите

1

1

Озеленяване на населените
1
места и ландшафта
Срок за подаване на документи: 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в ЛТУ, София 1756, бул. Климент
Охридски 10, стая № 6 – обща канцелария, тел.
868 86 32, и на www.ltu.bg – раздел докторанти.
7727
90. – Химикотехнологичният и металургичен
университет обявява конкурси за: професори по:
5.6. Материали и материалознание (Технология
на полупроводниковите материали и електронните елементи) – един, 5.10. Химични технологии (Технология на природните и синтетични
горива) – един, 5.10. Химични технологии (Технология на силикатите, свързващите вещества и
труднотопимите неметални материали) – един,
5.11. Биотехнологии (Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните
вещества) – един; доценти по: 4.2. Химически
науки (Неорганична химия) – един, 4.4. Науки за
земята (Минералогия и кристалография) – един,
5.11. Биотехнологии (Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните
вещества) – един; главни асистенти по: 3.8.
Икономика (Икономика и управление) – един,
3.8. Икономика (Патентно дело) – един, 5.6.
Материали и материалознание (Материалознан ие и т ех нолог и я на ма ш и нос т рои т ел н и т е
материали) – един, 5.10. Химични технологии
(Технология на каучук и гума) – един, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в ХТМУ, бул. Климент
Охридски 8, сграда „А“, ет. 2, стая 205, тел. 8163-120 и 81-63-136.
7824
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9. – ВТУ „Т. Каблешков“ – София, обявява
конкурси за: доценти по: 5.2 Електротехника,
електроника и автоматика (теоретична електротехника) – един, със срок 2 месеца; 5.1 Машинно
инженерство (автомобилна техника) – един, със
срок 3 месеца; главен асистент по 5.1 Машинно
инженерство (приложна механика) със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – във ВТУ „Т. Каблешков“, кв. Слатина, ул. Гео Милев 158, тел. 9709-209.
7863
426. – Университетът по библиотекознание
и информационни технологии – София: 1. Обявява конкурс за доцент по научна специалност
Библиотекознание и обществени организации
в професионално направление 3.5. Обществени
комуникации и информационни науки със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документите се подават на адрес: София, бул.
Цариградско шосе 119, стая 111, тел. за справки:
970-85-83. 2. Допълва обявлението за два конкурса
за доценти и един за главен асистент в ДВ, бр. 46
от 2011 г. със: „Документите се подават на адрес:
София, бул. Цариградско шосе 119, стая 111, тел.
за справки: 970-85-83.“
7790
73. – Висшето училище „Международен колеж“ – Албена, обявява конкурс за доцент по
05.02.20 Социално управление (управление на
конфликти в организацията) със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в колежа, Добрич, ул. България 3, стая
30, тел. 058/655620.
7825
164. – Академията за музикално, танцово
и изобразително изкуство – Пловдив, обявява
конкурс за прием на докторанти държавна поръчка – редовна и задочна форма на обучение,
и платено обучение за учебната 2011/2012 г.,
к а к т о с лед ва: п рофесиона л но на п ра в лен ие
1.3.Педагогика на обучението по..., Научна специалност „Методика на обучението по музика и
по изобразително изкуство“ – един редовно обучение и един задочно обучение; Професионално
направление 8.3.Музикално и танцово изкуство,
Научна специалност „Музикознание и музикално
изкуство“ – двама редовно обучение; Научна специалност „Хореография“ – един задочно обучение.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Документи – в АМТИИ, ул. Т. Самодумов 2, ет. 3,
стая 32, тел. 032/601 477.
7728
8 а. – Ст оп а нск ат а а к а дем и я „ Д. А . Це нов“ – Свищов, обявява конкурси за прием на
редовн и и задочни докторанти, обучение, финансирано от държавата, за учебната 2011/2012 г. в
съответствие с Решение № 320 от 19.05.2011 г. на
МС (приложение № 3) и Решение № 1 от 8.06.2011 г.
на Академичния съвет (приложение № 1).
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Шифър

Научни специалности

Обучение,
финансирано от държавата
редовна

задочна

2

-

2
-

1
1
1

1

1

2
1
1

-

1

1

2

-

2

-

05.02.20 Социално управление

2

2

05.02.26 Маркетинг

1

1

17

8

05.02.01 Политическа икономия
(микроикономика и макроикономика)
05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
(Финанси)
(Социално осигуряване)
(Здравен мениджмънт)
(Застраховане)
05.02.06 Статистика и демография
05.02.07 Счетоводна отчетност,
кон т рол и а на л из на
стопанската дейност
(Счетоводство)
(Анализ)
(Контрол)
05.02.08 Приложение на изчислителната техника в икономиката
05.02.10 Световно стопанство и
МИО
05.02.18 Икономика и управление (по отрасли)
(Икономика на индустрията)

Всичко:

Кандидатите подават следните документи: 1. заявление; 2. автобиография; 3. диплома за висше
образование (образователно-квалификационна
степен „магистър“ и приложението към нея)
или нотариално заверено копие; 4. документ,
удостоверяващ платена такса за участие в кандидат-докторантски конкурси. Срок за подаване
на документи: 1.07.2011 г. – 1.09.2011 г. Документи
се подават в офис „Докторантура и академично
израстване“, тел: 0631/66-362.
7440
5. – Институтът за балканистика с Център
по тракология „Проф. Александър Фол“ при
БАН – София, обявява конкурси за: професор по
05.03.21 документалистика, архивистика, палеографика (вкл. историография и източникознание),
професионално направление 2.2 История и археология – един; доцент по 05.03.04 нова и най-нова
обща история, професионално направление 2.2
История и археология – един, двата за нуждите
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на секция „Балканите XV – XIX в.“, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в института, София, ул. Московска
45, тел. (02) 980-62-97.
7485
211. – Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН – София, обявява конкурси по професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност
Астрофизика и звездна астрономия: за нуждите на
отдел „Звезди и звездни системи“ за професори
по: „Горещи масивни звезди“ – един; „Двойни
звезди с компактен обект“ – един, и за нуждите
на отдел „Галактики“ за доцент по „Индивидуални
галактики“, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се приемат в
института, 1784 София, бул. Цариградско шосе
72, тел. 974-19-10.
7729
570. – Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, София,
обявява конкурси за: доцент по 05.04.09 фолклористика (професионално направление 2.1 Филология) – един за нуждите на секция „Антропология
на словесните традиции“; главни асистенти по:
05.08.02 Музикознание и музикално изкуство (професионално направление 8.3 Музикално и танцово
изкуство) – един за нуждите на секция „Етномузикология“; 05.03.14 етнография (професионално
направление 2.2 История и археология) – един
за нуждите на секция „Историческа етнология“;
05.03.14 етнография (професионално направление
2.2 История и археология) – един за нуждите на
отдел „Научна информация и документация“,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 6, тел. 979-3011, и ул. Московска 6А, тел. 988-42-09.
7653
9. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурси
за доценти по: 03.01.53 социална медицина и
организация на здравеопазването и фармацията – един за нуждите на Катедрата по здравна
политика и менид ж мънт; 03.01.53 социа лна
медицина и организация на здравеопазването и
фармацията – един за нуждите на Катедрата по
медицинска етика и право, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – Деканата на Факултета по обществено здраве, София 1527, ул. Бяло море 8, ет. 5,
тел. 9432304, факс 9432127.
7439
70. – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕАД,
София, обявява конкурс за доцент по 03.01.42
урология към Клиниката по урология със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи: бул. Тотлебен 21, тел. 9154400.
7826
11. – СБАЛ по онкология – ЕАД, София, обявява конкурс за доцент по 03.01.46 Онкология за
нуждите на Клиниката по хирургия към СБАЛОЗ
„М. Марков“ – ЕООД, Варна, със срок 2 месеца от

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 5

обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Документите за участие в конкурса ще се приемат в сектор „Деловодство“ на отдел „Човешки
ресурси“ на СБАЛ по онкология – ЕАД, София,
ул. Пловдивско поле 6, ет. 6, от 8 до 16 ч. всеки
ден от работната седмица. Телефон за контакти:
(2) 8076255, (2) 8076256.
7791
78. – Институтът по мелиорации и механизация към Селскостопанската академия – София,
обявява конкурси за: професор по професионално
направление 5.1. Машинно инженерство, научна
специалност 02.18.01 механизация и електрификация на растениевъдството – един; доцент по
професионално направление 5.1. Машинно инженерство, научна специалност 02.18.01 механизация
и електрификация на растениевъдството, всички
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи в института, стая
208, ул. Шосе Банкя 3, тел. 8257170.
7561
320. – Институтът по криобиология и хранителни технологии – София, към Селскостопанската академия обявява конкурси за: професор
по 02.11.07 Технология на алкохолните и безалкохолните напитки – един; доцент по 02.11.05 Технология на месните и рибните продукти – един,
двата със срок 3 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи се подават в
института, София 1407, бул. Черни връх 53, тел.
02/868-13-63 и 868-32-26.
7577
237. – Опитната станция по животновъдство и земеделие – Смолян, обявява конкурс за
доцент по 04.01.14 растениевъдство със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в „Човешки ресурси“ на
ОСЖЗ – Смолян, тел. 0301/6-35-01.
7792
60. – Земеделският институт – Шумен, към
Селскостопанската академия – София, обявява
конкурс за доцент по 04.02.01 Развъждане на
селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в Земеделския институт – Шумен,
тел. 054/830-448.
7730

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, обявява, че по жалба на Лиляна Димитрова Колчагова
и Милана Георгиева Колчагова, двете с адрес
гр. Банско, ул. Панайот Волов 8, против Заповед
№ 01-73 от 14.04.2011 г. на кмета на Община Банско,
с която е одобрен ПУП – ПЗ и ПР за УПИ ХІV
„за ОбНС, МВР и паметник на културата“ в кв.
23 по плана гр. Банско от 1990 г., е образувано
адм. дело № 347/2011, насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 13.09.2011 г. в 14 ч.
в зала 001. Заинтересуваните лица могат да се
конституират като ответници в производството
пред съда в едномесечен срок от обявяване на
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оспорването в „Държавен вестник“ чрез подаване
на заявление до съда, което трябва да съдържа: а)
трите имена и адреса, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв – за българските граждани;
б) трите имена и личния номер за чужденец и
адреса, заявен в съответната администрация,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;
в) фирмата на търговеца или наименованието на
юридическото лице, изписани и на български език,
седалището и последния посочен в съответния
регистър адрес на управление и електронния му
адрес; г) номер на делото; д) акта, който се оспорва, и органа, който го е издал; е) изявление,
че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в производството като ответник; з)
подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат
писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен
акт, както и за присъединяване към подадени
жалби в законоустановения срок.
7819
А дминистративният съд – Бу ргас, на основание чл. 218 ЗУТ съобщава, че по жалба
на Борислав Петков Банчев от гр. Царево, кв.
Василико, ул. Капитан Петко войвода 10, е
образувано а.х.д. № 818/2011 по описа на съда,
насрочено за 5.10.2011 г. от 14,10 ч. с предмет на
оспорване – Заповед № РД-01-175 от 21.03.2011 г.,
издадена от кмета на Община Царево, с която
е одобрен проект за изменение на подробен
устройствен план – план за застрояване на ПИ
48619.505.403. Заинтересуваните лица могат да се
конституират като ответници в производството
по а.х.д. № 818/2011 в едномесечен срок от деня
на обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда,
което трябва да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за български граждани; трите имена и
личния номер за чужденец и адреса, заявен в
съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани на български език, седалището и
последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, които
удостоверяват качеството на заинтересувано лице
на заявителя.
7733
Административният съд – Варна, ХІІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е образувано адм. дело № 4236/2010 по оспорване, предявено от Антоанета Тонева Томова
и Митко Петров Томов срещу Заповед № Г 72
от 26.10.2010 г. на зам.-кмет на Община Варна
за одобряване на ПУП – ПРЗ за УПИ ІІ 55, 57,
95, 135 – „за нежилищно строителство“, УПИ
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ІІІ 58 – „за нежилищно строителство“, УПИ
ІV 59 – „за нежилищно строителство“, УПИ
V 145 – „за нежилищно строителство“, УПИ
VІ 65 – „за нежилищно строителство“, УПИ
VІІ 68 – „за нежилищно строителство“, УПИ
VІІІ 69 – „за нежилищно строителство“, УПИ
ІХ 78 – „за нежилищно строителство“, УПИ Х
49 – „за нежилищно строителство“, УПИ ХІ
77 – „за нежилищно строителство“, УПИ ХІІ
76 – „за нежилищно строителство“, УПИ ХІV
71 – „за нежилищно строителство“, УПИ ХV
70 – „за нежилищно строителство“, УПИ ХVІ
75 – „за нежилищно строителство“, УПИ ХVІІ
51 – „за нежилищно строителство“ от кв. 5, за
кв. 6 и кв. 7 и улична регулация от т. 3297 до
т. 3300, от т. 3298 до т. 3303, от т. 3301 до т. 3305
и от т. 3346 до т. 3347 по плана на ПЗ „Планова“,
р. Вл. Варненчик, в частта, засягаща УПИ Х-49
и УПИ ХVІІ-51. Заинтересованите страни имат
право да подадат заявление за конституиране
като ответници в едномесечен срок от обнародване на съобщението, като представят заявление
до А дминистративния съд – Варна, което да
съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; трите имена и личния номер
за чужденец и адреса, заявен в съответната
администрация, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв; фирмата на търговеца
или наименованието на юридическото лице,
изписани и на български език, седалището и
последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението да се приложат писмени доказателства, удостоверяващия качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт, както
и за присъединяване към подадената жалба от
Антоанета Тонева Томова и Митко Петров Томов.
7821
Административният съд – Велико Търново,
съобщава, че е постъпила жалба от Даниела
Иванова Петрова от София, кв. Симеоново,
ул. Акад. Димитър Ангелов 21, против Заповед
№ 01.02-149 от 08.03.2011 г. на кмета на Община
Полски Тръмбеш за одобряване на частично
изменение на подробен устройствен план – план
за регулация на УПИ ІІІ-365 в стр. кв. 62 по
ПУП на с. Климентово, за което е образувано
адм. д. № 374/2011 по описа на съда, насрочено за
19.09.2011 г., 15,30 ч. На основание чл. 218, ал. 2
ЗУТ Административният съд – Велико Търново,
съобщава, че заинтересованите лица по смисъла
на чл. 131, ал. 2 ЗУТ – собствениците и носителите
на вещни права върху урегулиран поземлен имот
X-366 в кв. 62 по ПУП на с. Климентово, могат
да се конституират като ответници в производството по смисъла на чл. 218, ал. 1 ЗУТ, като
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в едномесечен срок считано от датата на обнародването на оспорването в „Държавен вестник“
следва да подадат заявление до Административния съд – Велико Търново, съдържащо следните
реквизити: трите имена и адреса, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес в
случай, че са търговци; номер на делото; акта,
който се оспорва, и органа, който го е издал;
изявление, че заинтересуваното лице желае да
бъде конституирано в производството като ответник и подпис на заявителя. Към заявлението
следва да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя.
7782
Апелативният съд – Велико Търново, призовава „Еуротерм“ – ООД, с последни адреси: Република Сърбия, гр. Нови Сад, ул. Сафарикова 33,
Република Сърбия, гр. Белград, ул. Батажнишки
друм 285, Република Сърбия, гр. Белград, ул. 22
октомври 24, да се яви в съда на 14.09.2011 г. в
11 ч. като въззиваем по в.т.д. № 12/2010, заведено
от инж. Иржи Ржезничек, действащ в качеството
си на изпълнителен директор на „Корадо – България“ – АД, гр. Стражица, област Велико Търново.
Въззиваемият да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
7818
Административният съд – Видин, на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпила
жалба от Съюза на църквата на адвентистите
от седмия ден, Пламен Петров Младенов, Николай Петков Методиев, Явор Петров Костов
и Ангел Францов Баудич против Общинския
съвет – гр. Видин, с която се оспорва разпоредбата на чл. 14, т. 6 от Наредба № 1 за опазване
и поддържане на обществения ред в община
Видин като дискриминационна, във връзка с
което е образувано адм.д. № 249/2010 по описа
на Административния съд – Видин, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
12.09.2011 г. в 10 ч.
7784
Административният съд – Пловдив, адм. дело
№ 1481 по описа на съда за 2011 г., на основание
чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава за постъпило оспорване от Селме Невзатова Кукушева от гр. Пещера
против Заповед № 11-ОА971 от 18.04.2011 г. на
кмета на Община Пловдив за одобряване на
ПУП – план за регулация и застрояване и схеми електрификация, водопровод и канализация,
съгласувани от експлоатационните предприятия, за част от поземлен имот с идентификатор
56784.10.14 по кадастралната карта на Пловдив,
като урегулира дял І и дял ІІ от поземлен имот
с идентификатор 56784.10.14 по кадастралната
карта на Пловдив, като се образуват нови УПИ
10.125 – спорт и атракции, и УПИ 1.126 – спорт и
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атракции с ново, свободно застрояване, по червените и сините линии и надписи за регулацията,
червените ограничителни линии за застрояването,
котировки с черен цвят и матрица с устройствени
показатели за зона Зса – зона спорт и атракции,
с височина до 10 м, плътност на застрояване до
50 %, Кинт до 1,5; озеленяване повече от 20 %,
указани със син цвят. В едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
бъдат конституирани като ответници в съдебното
производство чрез подаване на заявление до
АС – Пловдив, по номера на адм. дело, което
следва да съдържа: 1. трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; 2. трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; 4. номер
на делото; 5. акта, който се оспорва, и органа,
който го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното
лице желае да бъде конституирано в производството като ответник; 7. подпис на заявителя.
Към заявлението по ал. 4 се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението
по ал. 4 е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок. Делото е насрочено
за 20.09.2011 г. в 14 ч.
7783
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че по описа на
съда е образувано адм.д. № 1966/2010, насрочено
за 20.10.2011 г. в 9,30 ч. по жалба рег. № 9400-4587
от 23.02.2010 г. на Александър Здравков Александров чрез адв. Георги Данчев от САК срещу
Заповед № РД-50-129 от 30.11.2009 г. на главния
архитект на Столичната община, район „Витоша“, с която е одобрено изменението на плана
за регулация за УПИ XV-72, УПИ XVI-73, УПИ
XVII-74, 75, УПИ ХХХVI-71, УПИ ХХХVII-62 и
УПИ ХХХVIII-62 за образуване на нови УПИ
XV-72, УПИ ХХХVI-71, УПИ ХVII-74, 75, УПИ
ХХХVII-495, 547 и УПИ ХХХVIII-62, кв. 8, м. бул.
Цар Борис III, по плана на София по зелените
линии, цифри, знаци и щрихи съгласно приложения проект за изменение на плана за регулация.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници по делото в едномесечен срок от
деня на обнародването в „Държавен вестник“,
като подадат писмена молба със съдържание и
приложения, посочени в чл. 218, ал. 4 и 5 ЗУТ.
7734
Административният съд – София-град, съобщава, че по описа на съда има образувано административно дело № 211/2010 на ІІ отделение,
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30 състав, насрочено за 07.10.2011 г. от 11,30 ч. по
жалба на Любчо Любомиров Луков от Самоков
срещу Заповед № РД-09-50-345 от 08.03.2009 г.
на главния архитект на София за изменение на
планове за регулация и застрояване и приемане
на работен устройствен план за имоти, намиращи
се в кв. 21, Зона Г-14 по плана на гр. София. Заинтересованите лица могат да се конституират като
ответници по делото в едномесечен срок от деня
на обнародването на съобщението, като подадат
писмена молба със съдържание и приложения,
посочени в чл. 218, ал. 4 и 5 ЗУТ.
7820
Варненският районен съд, ХVІ състав, призовава Огнян Стефанов Николов с постоянен адрес
Варна, ул. Георги Раковски 64, ет. 4, ап. 16, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 9.11.2011 г.
в 13,30 ч. като ответник по гр.д. № 11410/2010 за
иск, предявен от Емилия Дачева Димова с правно
основание чл. 124, ал. 1 ГПК. Ответникът да се
яви в РС – Варна, в канцеларията на деловодството
на 16 състав, за да получи книжата по делото.
При неявяване книжата ще се смятат редовно
връчени и на ответника ще бъде назначен особен
представител.
7822
Ломският районен съд, гр. колегия, призовава Крисчън Макинтайър с последен адрес
САЩ, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 26.09.2011 г. в 14 ч. като ответник по гр. д.
№ 596/2011, заведено от Силвана Н. Макинтайър,
за лишаване от родителски права – чл. 133 СК.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
7786
Момчилградският районен съд призовава
Фатма Али, гражданка на Република Турция,
с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в съда
на 4.10.2011 г. в 10 ч. като ответница по гр.д.
№ 51/2011, заведено от Сейхан Севим Али от
с. Великденче, община Джебел, област Кърджали, по чл. 49, ал. 1 СК. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
7736
Пловдивският районен съд, ХVІІІ гр. състав,
издава на основание чл. 562 ГПК заповед за неплащане по молба на „Никдоналд – 95“ – ООД, ЕИК
825385501, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Брезовско шосе 145А, представлявано
от управителя Николай Стоянов Пиронков, с която се отправя покана към държателя на ценните
книги – 371 153 броя поименни акции с номинал
от 1 лев с номера от № 000001 до № 371153, представляващи 80 % от капитала на „Черноморски
солници“ – АД, ЕИК 102004607, със седалище и
адрес на управление Пловдив, ул. Брезовско шосе
145А, инкорпорирани във временно удостоверение
№ 1 за 371 153 броя поименни акции с номинал
от 1 лев с номера от № 000001 до № 371153 – в
случая неизвестен, който да заяви оспорването
си най-късно до посочения в заповедта ден за
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заседанието на съда за произнасянето по обезсилването – 31.10.2011 г., като предупреждава
същия, че ако не стори това, ценните книги ще
бъдат обезсилени. Нарежда на „Черноморски
солници“ – АД, ЕИК 102004607, със седалище
и адрес на управление Пловдив, ул. Брезовско
шосе 145А, да не извършва никакви плащания
на приносителя на ценните книги.
7816
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение, 113
състав, уведомява Джес Едуард Евънс, род. на
26.11.1971 г. в Лос Анджелис, Калифорния, САЩ,
гражданин на САЩ, без постоянен и настоящ адрес в Република България, че е ответник по гр. д.
№ 5472/2011, образувано по предявен от Румяна
Любенова Игнатова-Евънс иск за развод, и му
указва в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен всетник“ да се яви в канцеларията на
СРС, ІІІ ГО, бул. Цар Борис ІІІ № 54, за връчване
на книжата по делото, в противен случай ще му
бъде назначен особен представител.
7735
Софийският районен съд, 25 състав, призовава
Николина Младенова Младенова с последен известен адрес София, ж.к. Дружба, бл. 162, вх. Б,
Г, сега с неизвестен адрес, като я уведомява,
че срещу решението от 2.06.2009 г. е постъпила
въззивна жалба и в 14-дневен срок от обнародването може да направи писмени възражения и да
посочи доказателства за тях. Делото е с правно
основание чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ.
7817
Старозагорският районен съд, ХІІ гр. състав, съобщава на ответника Йоанис Николаос
Мандидакис, роден на 9.05.1943 г. в Гърция, за
заведеното гр.д. № 2321/2011 по описа на Старозагорския районен съд от ищцата Нина Симеонова Панчева за развод на основание чл. 49 СК.
Книжата са оставени в канцеларията на съда и
могат да бъдат получени оттам в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Ако в този срок ответникът не се яви в съда да
получи същите, делото ще бъде разгледано при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
7785
Старозагорски окръжен съд, гр. отделение, ІV
състав, на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД
обявява, че е образувано гр. д. № 1042/2011 по
мотивирано искане на КУИППД – София, срещу
Нейко Тотев Тотев и Стоимена Петрова Тотева,
и двамата с постоянен адрес Стара Загора, ул.
Христо Ботев 2, вх. А, ет. 4, ап. 8, и същото е
насрочено за първо открито съдебно заседание на
27.09.2011 г. в 14 ч. Цената на иска е 430 342 лв.
Предмет на искането е отнемане в полза на държавата на имущество, както следва:
На основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД от Нейко
Тотев Тотев
Апартамент № 18, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 68850.503.133.1.18 в
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незавършен вид, намиращ се на VІ етаж, на кота
+ 13,60 м в масивна жилищна сграда с гаражи
и обекти за обществено-обслужваща дейност,
построена от дружеството продавач, изградена до степен на завършеност „груб строеж“, в
собственото на продавача дворно място, цялото
от 455 кв. м, намиращо се в Стара Загора, ул.
Майор Кавалджиев 177, съставляващо урегулиран
поземлен имот – парцел ХХІІІ-3720 в кв. 280б
по плана на града, а по скица – поземлен имот
с идентификанор 68850.503.133, при граници на
мястото: от север – ул. Боруйград, от изток – ул.
Майор Кавалджиев, от запад – УПИ ХХІ-3718,
3719, и от юг – УПИ І-3717, който апартамент е
със застроена площ 179,85 кв. м и се състои от
три спални, дневна-столова, с кухненски бокс,
баня, тоалетна, мокро помещение и три тераси, заедно с прилежащите на жилището 28,90
кв. м, представляващи 5,825% идеални части
от общите части на сградата, при граници на
жилището: от север – ул. Боруйград, стълбищна
клетка и ап. № 17, от изток – асансьор, стълбищна клетка и ап. № 17, от запад – двор към УПИ
ХХІ – 3718, 3719, и от юг – двор и УПИ І-3717,
а по скица: на същия етаж – 68850.503.133.1.17;
под обекта 68850.503.133.1.15, 68850.503.133.1.14,
68850.503.133.1.16; под обекта – няма, заедно и с
прилежащия към апартамента таван № 1 с тераса,
намиращи се на покрива на сградата, на кота
+ 16,32, със застроена площ на тавана от 18,63
кв. м и площ на терасата от 76,02 кв. м, както и
с прилежащите към тавана 2,24 кв. м, представляващи 0,451 % идеални части от общите части
на сградата, при граници на тавана и терасата:
от север – ул. Боруйград, от изток – асансьор,
стълбищна клетка и тераса към таван № 2,
от запад – двор към УПИ ХХІ-3718, 3719, и от
юг – двор и УПИ І-3717, както и заедно с прилежащото на жилището и на тавана право на строеж
върху мястото, отстъпено общо за 305,64 кв. м,
придобит от Нейко Тотев Тотев с нотариален акт
№ 24, том 2, рег. № 1769, д. № 178/2005, вписан в
СВ – Ст. Загора, вх. рег. № 4215 от 05.01.2005 г.,
акт 80, том ХІ, дело № 2715/2005.
Лек автомобил „Пежо 406“ с рег. № СТ 2121
НН, дата на първа регистрация 18.03.1999 г.,
р а м а № V F 3 8 B R H Z E 8 0 7 3 6 9 51 , д в и г а т е л
№ PSARHZ10DYAB4026792, придобит от Нейко
Тотев Тотев.
Су мата от 10,33 лв., ведно с ли х вите по
разплащателна сметка № 15601473, в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Нейко Тотев Тотев.
Сумата от 31,68 лв., ведно с лихвите по срочен депозит № 5642516 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Нейко Тотев Тотев.
Сумата в размер на 38 000 лв., представляваща
предоставен заем на Димитър Иванов Кирчев
от гр. Николаево, област Ст. Загора, ул. Освобождение 9, с нотариален акт за учредяване на
договорна ипотека № 20, том 1, рег. № 423, д.
№ 16/2009, вписан в СВ – Ст. Загора, вх. рег. № 287
от 19.1.2009 г., акт № 23, том 1, д. № 138/2009.
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На основание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД от Нейко
Тотев Тотев, като сумите са по пазарни оценки
към датата на продажбата
Сумата от продажбата на недвижим имот
с нотариален акт № 143, том 3, рег. № ІІ-2950,
д. № 586/2000, вписан в СВ – Пловдив, вх. рег.
№ 9670 от 10.08.2000 г., акт 4, том 28, дело
6365/2000, партидна книга 291465, стр. 240335, в
размер 136 500 лв.
Сумата от продажбата на недвижим имот
с нотариален акт № 144, том 3, рег. № ІІ-2998,
д. № 587/2000, вписан в СВ – Пловдив, вх. рег.
№ 9671 от 10.08.2000 г., акт 5, том 28, дело
6366/2000, партидна книга 291465, стр. 240335, в
размер 42 700 лв.
Сумата от продажбата на недвижими имоти
(нива с площ 5 дка, лозе с площ 4,503 дка и нива
с площ 25,097 дка) с нотариален акт № 27, том 9,
рег. № 11741, д. № 1349/2006, вписан в СВ – Ст.
Загора, вх. рег. № 10400 от 12.09.2006 г., акт 134,
том 28, дело 7017/2006, в размер 9700 лв.
Сумата от продажбата на лек автомобил „Фиат
Типо“ с рег. № СТ 5119 СС, дата на първа рег.
03.03.1989 г., рама ZFA16000002193997, двигател
149C20461642394, в размер 2200 лв.
Сумата от продажбата на лек автомобил „Пежо
405“ с рег. № СТ 2321 СС, дата на първа регистрация 22.01.1991 г., рама № VF315BDK208957104,
двигател № 1CW6N001420, в размер 3400 лв.
На основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД от Нейко Тотев Тотев и Стоимена
Петрова Тотева:
Гараж № 14 на кота – 5,60 м от жилищна
сграда с обекти за стопанска дейност и гаражи,
намираща се в Стара Загора, ул. Майор Кавалджиев 177, построена в дворно място, цялото
от 455 кв. м, намиращо се в Стара Загора, ул.
Майор Кавалджиев 177, съставляващо урегулиран поземлен имот – парцел ХХІІІ-3720 в кв.
280б по плана на града при граници на УПИ: от
север – общинско място, от изток – ул. Майор
Кавалджиев, от запад – УПИ ХХІ-3718, 3719, и
от юг – УПИ І-3717, който гараж е със застроена площ 23,25 кв. м, при граници на гаража:
от север – общинско място, от изток – гараж
№ 15, от юг – подход гаражи, от запад – външен
зид, заедно с 0,647% идеални части от общите
части на сградата, равняващи се на 3,21 кв. м и
заедно със съответния процент идеални части
от правото на строеж върху мястото, както и
заедно с 45,368/455 кв. м ид. ч. от дворното място,
придобит от Нейко Тотев Тотев с нотариален акт
№ 83, том 6, рег. № 8485, д. № 897/2006, вписан
в СВ – Ст. Загора, вх. рег. № 7921 от 10.07.2006 г.,
акт 135, том ХХІ, дело № 5207/2006.
На основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД от Нейко Тотев Тотев и Стоимена
Петрова Тотева
Сумата от продажбата на недвижим имот
с нотариален акт № 9, том 5, рег. № 3222, д.
№ 796/2007, вписан в СВ – Ст. Загора, вх. рег.
№ 1345 от 08.06.2007 г., акт 108, том 4, дело
754/2007, партидна книга, стр. 25532, в размер
19 900 лв.
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Сумата от 15 000 лв., представляващи доплатената сума за придобиване на дворно място с
площ 1150 кв. м, придобито с нотариален акт
за замяна на недвижими имоти № 18, том 13,
рег. № 15767, д. № 2017/2006, вписан в СВ – Ст.
Загора, вх. рег. № 14225 от 30.11.2006 г., акт 36,
том ХХХІХ, дело № 9707/2006.
Съдът указва на заинтересованите лица, че
могат да предявят своите претенции върху посоченото имущество – предмет на искането, с
оглед възможностите по чл. 29 ЗОПДИППД в
срок до 26.09.2011 г.
7823
Плевенск и ят окръжен съд на основание
чл. 679, ал. 3 ТЗ призовава кредиторите в производството по несъстоятелност на „Мартекс
фрут“ – ЕООД (в несъстоятелност), гр. Гулянци,
с ЕИК 127548495, в открито съдебно заседание
по т.д. № 61/2007 по описа на ПлОС, което ще
се проведе на 6.07.2011 г. в 14 ч. в Съдебната
палата – гр. Плевен, за разглеждане жалбата
на „Българска банка за развитие“ – АД, София,
срещу събранието на кредиторите, проведено
на 6.06.2011 г.
7815

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
15. – Управителният съвет на Спортен клуб
„Център“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно отчетно-изборно събрание на
клуба на 01.08.2011 г. в 16 ч., на адрес: София,
ул. Блага Димитрова 6, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на СК „Център“ до
31.07.2011 г.; 2. освобождаване на настоящото и
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избор на ново ръководство; 3. промени в устава
на клуба; 4. други.
7793
16 . – Уп р а ви т е л н и я т с ъв е т н а С пор т ен
клуб по художествена гимнастика „Черноморец“, Бургас, на основание чл. 20 от устава
на клуба и чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 30.08.2011 г. в 14,30 ч. в Спортна
зала „Младост“ в Бургас при следния дневен
ред: 1. промени в устава – промяна на чл. 20
от устава на клуба относно реда за свикване на
общото събрание; 2. отчетен доклад за дейността
на клуба през отчетния период 2006 – 2010 г.;
3. доклад на контролния съвет за изминалия
период; 4. избор на председател, управителен
съвет и контролен съвет.
7827
24. – Управителният съвет на сдружение
Училищно настоятелство „Партньори за развитие на ПГ по МСС“, Мездра, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и протокол № 12 от 20.06.2011 г.
свиква общо събрание на настоятелството на
25.08.2011 г. в 17 ч. в заседателната зала на ПГ
по МСС, Мездра, ул. Св. Патриарх Евтимий 2,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за
дейността на сдружението за изминалия мандат
2008 – 2011 г.; 2. избиране на членове на управителния съвет за нов мандат 2011 – 2016 г.; 3.
приемане на изменения и допълнения на устава
на сдружението; 4. приемане и освобождаване на
членове на сдружението; 5. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18 ч. , на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на явилите се членове.
7797

Съгласно Заповед № 050-05-136 от 6.VIII.2010 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 70
от 2010 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2011 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер;
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
• за всяка една публикация на всички видове обществени поръчки по ЗОП, предварителни обявления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
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