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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния
сектор (обн., ДВ, бр. 21 от 2006 г.; изм., бр. 42
от 2009 г. и бр. 54 от 2010 г.)
§ 1. Съ здава се глава чет вър та „а“ с
чл. 20а – 20к:
„ Г л а в а

ч е т в ъ р т а

„ а“

ПРЕВАНТИВЕН ФИНАНСОВ КОНТРОЛ
Чл. 20а. Система на превантивен финансов контрол може да бъде установявана в
организациите по чл. 2, ал. 2, т. 7, когато
организацията попада в Сектор „Държавно
управление“.
Чл. 20б. (1) Система на превантивен финансов контрол се установява със заповед
на министъра на финансите, в която се определят финансовият квестор, който ще го
извършва, видът и обемът на задълженията
и разходите, които ще обхваща, срокът на
действие, отговорността и други въпроси по
извършването му.
(2) Превантивният финансов контрол е
контрол за законосъобразност, ефективност,
ефикасност и икономичност и се прилага чрез
изразяване на мнение от финансов квестор
преди поемане на задължения и извършване
на разходи, определени от министъра на финансите по реда на ал. 1.
(3) Системата на превантивен финансов
контрол не изключва упражняването на предварителен контрол и прилагането на системата
на двойния подпис в организациите по чл. 20а.
(4) Финансовият квестор докладва директно
на министъра на финансите.
Чл. 20в. (1) Всички документи, свързани
с поемане на задължения и извършване на
разходи, за които е установена системата за

превантивен финансов контрол, се подписват
от ръководителя, от лицето, отговорно за
счетоводните записвания, и от финансовия
квестор.
(2) При отрицателно мнение от страна на
финансовия квестор за поемане на задължение
и/или за извършване на разход той изготвя
писмено становище до ръководителя и до лицето, отговорно за счетоводните записвания,
в което се мотивира и посочва основанието
за това.
Чл. 20г. За периода на установяване на
система за превантивен финансов контрол
финансовият квестор изготвя ежемесечен доклад до министъра на финансите. В доклада
се посочват: извършените от него проверки;
случаите, в които е поето задължение или е
извършен разход въпреки отрицателното мнение на финансовия квестор; констатираните
проблеми и причините, които ги пораждат.
Чл. 20д. При извършването на превантивния финансов контрол финансовият квестор
има право:
1. на свободен достъп до служебните помещения, ръководството, персонала и всички
активи на организацията във връзка с осъществяването на установеното със заповедта
на министъра на финансите по чл. 20б, ал. 1;
2. на достъп до цялата информация, включително класифицирана, според нивото му на
достъп, както и до всички документи, включително електронни, които се съхраняват в
организацията и са необходими за осъществяването на установеното със заповедта на
министъра на финансите по чл. 20б, ал. 1;
3. да изисква от отговорните длъжностни
лица сведения, справки, становища, документи
и друга информация, необходима във връзка
с установеното със заповедта на министъра
на финансите по чл. 20б, ал. 1.
Чл. 20е. При изпълнение на функциите си
финансовият квестор е длъжен:
1. да се легитимира с документ за самоличност и заповед за извършване на превантивен
финансов контрол;
2. да отразява обективно и точно резултатите от контролната дейност;
3. да не разгласява факти и обстоятелства,
станали му известни при или по повод изпълнение на функциите му.
Чл. 20ж. (1) За финансови квестори могат
да бъдат определяни физически лица, които
отговарят на следните условия:
1. да са дееспособни;
2. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по
съдебен ред от правото да заемат съответната
длъжност;
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3. да притежават висше образование с
образователно-квалификационна степен „магистър“ в областта на икономиката, правото,
публичната администрация или еквивалентна
специалност;
4. да притежават най-малко 7 години професионален опит в областта на финансовото
управление, финансовия контрол, одита или
счетоводството.
(2) За финансови квестори не могат да
бъдат определяни лица:
1. които през последните три години са
работили в контролираната организация или
са участвали в ръководството є или имат
личен интерес от нейната дейност;
2. чиито съпруг или съпруга или лице, с
което се намират във фактическо съжителство,
роднина по права линия без ограничения, а по
съребрена и по сватовство – до трета степен
включително, работи или е в ръководството
на контролираната организация;
3. които са членове на управителни или
контролни органи на търговски дружества
или държавни предприятия.
(3) Обстоятелствата по ал. 2 се удостоверяват с декларация.
(4) Министърът на финансите или упълномощено от него длъжностно лице сключва
договор с финансовия квестор, с който се
определят задачите, срокът за тяхното изпълнение и размерът на възнаграждението.
(5) Възнагражденията на назначените финансови квестори се изплащат от бюджета на
Министерството на финансите.
Чл. 20з. Установената система за превантивен финансов контрол не изключва прилагането на други форми на контрол, установени
в закон или въведени в организацията.
Чл. 20и. Извършването на превантивния
финансов контрол по тази глава не освобождава ръководителя на организацията от
отговорностите му по този закон.
Чл. 20к. Министърът на финансите може
да издава методически насоки и указания по
прилагането на тази глава, които се публикуват
на интернет страницата на Министерството
на финансите.“
§ 2. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) При неосигуряване на достъп и непредставяне на документи и информация в случаите
по чл. 20д на виновните длъжностни лица
се налага глоба в размер от 500 до 2000 лв.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
след думите „по ал. 1“ се добавя „и 2“.
3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 3. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създава т. 9:
„9. Сектор „Държавно управление“ е сектор
„Държавно управление“ съгласно Методологията на ESA 95 по Приложение А на Регламент

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

(ЕО) № 2223/96 на Съвета от 25 юни 1996 г.
относно Европейската система от национални
и регионални сметки в Общността (OB, L
310/1 от 30 ноември 1996 г.).“
Заключителни разпоредби
§ 4. В Закона за вътрешния одит в публичния
сектор (обн., ДВ, бр. 27 от 2006 г.; изм., бр. 64
и 102 от 2006 г., бр. 43, 69, 71 и 110 от 2008 г.,
бр. 42, 44, 78, 80, 82 и 99 от 2009 г., бр. 54 от
2010 г. и бр. 8 от 2011 г.) чл. 46а се отменя.
§ 5. Законът влиза в сила от 1 януари 2012 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 30 ноември 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Анастас Анастасов
12850

УКАЗ № 250
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен
контрол, приет от ХLI Народно събрание на
30 ноември 2011 г.
Издаден в София на 6 декември 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм., бр. 78
от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г., бр. 39 от
2003 г. – Решение № 5 на Конституционния съд
от 2003 г.; изм., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и
115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от
2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59
от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г.,
бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18, 50, 89 и
97 от 2010 г. и бр. 19 от 2011 г.)
§ 1. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел ІІІ „Министерство на земеделието и храните“ се създава т. 20:
„20. „Рибни ресурси“ – ЕООД, Созопол“.
2. В раздел ІV „Министерство на отбраната“
т. 2 се отменя.
3. В раздел VІ „Министерство на културата“
т. 13 се отменя.
4. В раздел VІІІ „Министерство на външните работи“ т. 1 се отменя.
5. В раздел Х „Министерство на финансите“
се създава нова т. 8:
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„8. „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ – ЕАД, София.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 30 ноември 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Анастас Анастасов
12851

УКАЗ № 251
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните, приет от ХLI
Народно събрание на 30 ноември 2011 г.
Издаден в София на 6 декември 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните (обн., ДВ, бр. 152 от 1998 г.;
изм., бр. 49 от 2000 г., бр. 40 и 57 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 2:
„2. медицинска и дентална помощ за всички
дейности извън обхвата на основния пакет
от здравни дейности, гарантиран от бюджета
на Националната здравноосигурителна каса,
по ред и списък, утвърдени от министъра на
здравеопазването. Средствата са за сметка на
държавния бюджет.“
2. Досегашните т. 2, 3, 4, 5 и 6 стават съответно т. 3, 4, 5, 6 и 7.
§ 2. Създава се чл. 7:
„Чл. 7. (1) При смърт на ветеран от войните
наследниците имат право на еднократна целева помощ за погребение в размер на 500 лв.
(2) Помощта по ал. 1 е за сметка на държавния бюджет.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Законът влиза в сила от 1 юли 2012 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 30 ноември 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Анастас Анастасов
12852
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 253
На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Връщам за ново обсъждане в Народното
събрание Закона за бюджета на Държавното
обществено осигуряване за 2012 г., приет от
XLI Народно събрание на 8 декември 2011 г.
Издаден в София на 12 декември 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

МОТИВИ

за връщане за ново обсъждане в Народното
събрание на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г., приет
от Народното събрание на 8 декември 2011 г.
Уважаеми дами и господа народни представители,
Приетият на 8 декември 2011 г. Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване
за 2012 г. (ЗБДОО за 2012 г.) предизвика бурни
дебати и остро обществено противопоставяне.
Добре разбирам, че бюджетът на Държавното
обществено осигуряване за 2012 г. ще се изпълнява в условията на световна финансова и
икономическа криза. Затова многократно съм
призовавал за предприемането на широкомащабни антикризисни мерки, които да намалят
тежките последици от кризата, и смятам, че
социалната цена за преодоляването є следва
да се сподели солидарно от всички социални
групи. Винаги съм настоявал правителството
да формулира ясно своя антикризисен план, за
да потърси необходимата максимално широка
подкрепа, без която реализирането на необходимите реформи, в това число и в осигурителната и в пенсионната сфера, са невъзможни
или неефективни. Споделям необходимостта от
продължаване на реформите в публичния сектор
и поради това принципно подкрепих в края на
миналата година постигнатото компромисно
споразумение със социалните партньори за
развитие на пенсионноосигурителната система.
За съжаление с приетия една година покъсно Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г. сме свидетели
на едностранен отказ на управляващите от
поетите и нормативно установени задължения
в противоречие с утвърдените принципи на
социалния диалог. Освен това този закон не
само не отговаря на обществените очаквания и
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нагласи, но съдържа разпоредби, които отнемат
и накърняват съществени социални придобивки
и права на гражданите.
Смятам, че ЗБДОО за 2012 г. така, както е
приет, и по начина, по който е приет, разкрива
съществени недостатъци, поради което следва
да бъде обсъден повторно от 41-вото Народно
събрание. Неговите по-съществени слабости се
отнасят до следното:
1. Намирам за нецелесъобразна нормата
на § 4 във връзка с § 6, т. 22 ПЗР на ЗБДОО
за 2012 г., въвеждаща промяна на чл. 100 от
Кодекса за социално осигуряване (КСО), с
която се отменя индексирането на пенсиите за
2012 г. и по същество се отменя т.нар. златно
швейцарско правило.
С § 4 от ПЗР на ЗБДОО за 2012 г. не се
предвижда осъвременяване на пенсиите. Многократно съм заявявал, че категорично не приемам
политиката на управляващите от началото на
техния мандат да не прилагат чл. 100 КСО, който
предвижда всички пенсии да се осъвременяват
ежегодно с процент, равен на сбора от 50 на
сто от нарастването на осигурителния доход и
50 на сто от индекса на потребителските цени
(инфлацията) през предходната календарна
година. Като продължение на тази политика с
§ 6, т. 22 ПЗР КСО необосновано се променя
установеното в чл. 100 КСО правило, като се
предвижда занапред пенсиите да се индексират
само с процента на инфлацията, което намирам
за нецелесъобразно и социално несправедливо, а това е в противоречие с принципите на
социалната държава, закрепени в Преамбюла
на българската Конституция. То нарушава и
изискването на т. 1. 9 от Становището на Европейския икономически и социален комитет
(„Зелена книга за адекватни, устойчиви и сигурни европейски пенсионни системи“ (СОМ)
2010 № 365) „пенсионната система… да бъде
надеждна и адекватна“.
Отмяната на нарастването на осигурителния
доход през предходната година като фактор за
осъвременяването на пенсиите прекъсва връзката
на този процес с един от най-важните индикатори,
определящи приходите, респективно разходите за
пенсии в бюджета на Държавното обществено
осигуряване. Това ще доведе до по-ниско индексиране на пенсиите на фона на желанието ни
за по-бързо достигане на средните равнища на
доходи и жизнен стандарт на страните – членки
на Европейския съюз. И обратно, инфлацията
е един от показателите, който се наблюдава от
Европейската комисия с цел да се поддържа на
по-ниски нива. Особено в условия на криза и
свито потребление нейният размер е сравнително
нисък, а поради това и осъвремененият размер
на пенсиите ще бъде по-нисък. Отново се преследват само фискални цели, като на заден план
остават социалните проблеми на пенсионерите.
А трябва да се подчертае, че съгласно т. 1.11 от
посоченото Становище на Европейския иконо-
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мически и социален комитет „пенсионерите са
много важна социално-икономическа категория
и не бива да се разглеждат като бреме, а като
основен икономически фактор, съставляващ
средно 25 % от населението“.
Защитата на адекватната покупателна способност на пенсиите е дългосрочен процес, който не
може и не бива да се влияе от икономическите
цикли. Ако например след настоящия период
на икономическа стагнация последва период на
засилена инфлация, тогава използването само
на индекса на потребителските цени за осъвременяване на пенсиите ще бъде неизгодно
за осигурителния бюджет. Означава ли това, че
при всяко отклонение от прогнозните бюджетни
параметри следва да променяме и правилата?!
Доверието в пенсионната система е функция от
нейната стабилност и неподатливост на политическа целесъобразност.
2. Оспорвам и § 6, т. 10, т. 11, т. 12, т. 13 и
т. 15 ПЗР на ЗБДОО за 2012 г., с които срокът
за изчисляване на размера на обезщетенията
при временна неработоспособност, майчинство
и безработица се увеличава с по 6 месеца. Това
ще доведе до намаляване на размера на обезщетението на болните, майките и безработните.
Подобна уредба е социално нецелесъобразна,
особено в условията на криза и висока нарастваща
безработица, защото прехвърля отговорността на
държавата по контрола върху злоупотребите със
средствата на общественото осигуряване върху
едни от най-уязвимите социални групи. Доколкото
се утежняват условията за отглеждане на дете,
подобна мярка има и негативен демографски
ефект. Смятам, че усилията на държавата следва
да се съсредоточат върху подобряване на контролната дейност на Националната агенция по
приходите и Националния осигурителен институт.
3. Приетият ЗБДОО за 2012 г. съдържа норми
за увеличение на пенсионната възраст (§ 6, т.
18, буква „а“ и буква „б“ от ПЗР на ЗБДОО за
2012 г.), предложени неочаквано и без спазване
на принципите на осигуряването и установената
законова процедура (по чл. 3, ал. 2 от Кодекса
на труда и чл. 3, т. 4 от Кодекса за социално
осигуряване), които взривиха социалния мир
и бяха категорично оспорени в хода на приемането на закона. Тези норми се възприемат
от мнозинството в българското общество като
нарушаващи установените принципи за социален
диалог, като финансово необосновани и социално нецелесъобразни. Публично съм отстоявал
и своята позиция, че вдигането на възрастта за
пенсия е в противоречие с договорените само
преди една година параметри на пенсионната
реформа. Чрез приетата по този начин законова
уредба държавата става непредсказуема и непоследователна при определяне на правилата в
социалната политика.
Въведените със ЗБДОО за 2012 г. мерки за
увеличаване на възрастта за пенсиониране не
отчитат адекватно демографските процеси в
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страната, здравното състояние и продължителността на живота на населението, равнището
на доходите и на осигурителните плащания (в
т.ч. на пенсиите). Безспорно увеличението на
възрастта за пенсиониране е световен процес,
но той трябва да е съобразен с националните
особености, с условията на труда, с продължителността на живота и здравния статус на българските граждани и да е предсказуем във времето.
Направената промяна е инцидентна мярка със
съмнителен ефект върху усъвършенстването
на пенсионната система. Тя не е придружена
от цялостен пакет от взаимно свързани мерки,
по които има вече постигнато обществено съгласие. Като тези, свързани с ранното пенсиониране, засилване контрола при отпускането
на осигурителните плащания при инвалидност,
повишаване събираемостта на осигурителните
вноски, освобождаване на пенсионната система
от неприсъщи за нея разходи и други. Подобна
внезапна мярка влиза в остро противоречие с
духа на пенсионното законодателство, което
трябва да бъде стабилно. Тя срива доверието към
системата на държавността, отслабва стимулите
за участие в осигуряването и създава условия за
социално противопоставяне. Тя е неочаквана от
обществото, предизвиква социално напрежение
и нарушава житейското и бизнес планиране.
Освен това споделям експертните оценки, че
промените в пенсионната възраст не гарантират
очаквания финансов резултат и не са съобразени
с острите проблеми на пазара на труда, поради
което прокризисният ефект ще бъде по-силно
изразен, отколкото антикризисният. Значителна
част от спестения ресурс в пенсионния фонд на
Националния осигурителен институт ще отиде за
покриване на допълнителните разходи по фонд
„Безработица“, който също е с висок бюджетен
дефицит.
4. Законът за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г. бе приет и при
съществено нарушение на установената процедура, което създава основание и предпоставки за
оспорването му и като противоконституционен.
Законопроектът бе внесен от Министерския съвет
в Народното събрание на 2 ноември 2011 г. Така,
както е внесен, не са предвидени разпоредбите,
които предизвикаха обществено недоволство
и които засягат правата на хиляди български
граждани. Изрично в мотивите на вносителя на
законопроекта – Министерския съвет, се посочва,
че разчетите за пенсиите през 2012 г. са направени при параметри, основаващи се на „запазване
на изискуемата към настоящия момент възраст
за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст“. При такива параметри
законопроектът е приет и на първо гласуване.
С внасянето за второ четене с един параграф
на около тридесет промени в КСО и други закони по същество е премахната възможността
за дискусия на първо четене. Така се отнема и
възможността на народните представители да
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внасят свои предложения за промени на тези
съществени изменения. С гласуването на предложенията за изменение на възрастта, внесени от
народен представител, се променят „принципите
и целите на закона“, което е недопустимо от изискванията на чл. 88, ал. 1 във връзка с чл. 87,
ал. 2 от Конституцията на Република България.
Конституционният съд е имал възможността да
се произнесе по аналогични поводи в мотиви
на свои решения – напр. Решение № 14 от
2001 г. по к.д. № 7 от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 52
от 08.06.2001 г.) и Решение № 7 от 2005 г. по к.д.
№ 1 от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 24.06.2005 г.).
В тях се отбелязва, че народните представители
спазват своето конституционно правомощие на
законодателна инициатива, ако внасят изменения, „без да променят принципите и целите
на закона“ и „всяка добавка или изменение не
следва да излиза от общия дух, общите принципи на законопроекта, очертани при първото му
гласуване“. Аналогично е и правилото на чл. 74,
ал. 2, изр. 3 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание.
Нещо повече, така приетите разпоредби
противоречат на изискванията на чл. 3 и чл. 10,
ал. 1 от Закона за нормативните актове (ЗНА), че
законът урежда еднородни обществени отношения. Отношенията относно материалноправния
режим на пенсионното осигуряване, елемент
на който е и възрастта за придобиване право
на пенсия за осигурителен стаж и възраст, са
предмет на друг закон – чл. 68 – 69а КСО. Те са
вън от предмета на бюджетния закон, който е
само за набирането и разходването на средства
за общественото осигуряване. Нарушено е и
изискването на чл. 10, ал. 2 ЗНА измененията
на закон да се уреждат с отделен закон за неговото изменение и допълнение. В случая това
е направено с друг закон.
Уважаеми дами и господа народни представители,
Предвид изложеното смятам, че Законът за
бюджета на Държавното обществено осигуряване
за 2012 г., приет от Народното събрание на 8
декември 2011 г., съдържа съществени и непреодолими законодателни недостатъци, засягащи
основни и неотменими права на гражданите, и
е приет при съществени процедурни нарушения
на законодателния процес. Ето защо и като се
ръководя от гореизложените мотиви, свързани с
аргументи за съществена социална и финансова
несправедливост, противоречие с действащото
законодателство и допускане на противоконституционност, и на основание чл. 101, ал. 1 от
Конституцията на Република България, връщам
за ново обсъждане в Народното събрание Закона за бюджета на Държавното обществено
осигуряване за 2012 г., приет от Народното събрание на 8 декември 2011 г., като го оспорвам
по принцип и в неговата цялост.
Президент на републиката: Георги Първанов
13096
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 330
ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за допълнение на Постановление № 62 на
Министерския съвет от 2007 г. за приемане на национални правила за допустимост
на разходите по оперативните програми,
съфинансирани от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз, за
финансовата рамка 2007 – 2013 г. (обн., ДВ,
бр. 27 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2009 г.,
бр. 58 от 2010 г. и бр. 21 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3, ал. 4 се създава изречение второ:
„Определянето, изплащането и възстановяването на разходите за възнаграждения
на служителите в администрацията на централните органи на изпълнителната власт за
участие в оценка на проектни предложения
се извършва при условията и по реда на приложението към чл. 4, ал. 8.“
§ 2. В чл. 4, ал. 8 се създава изречение трето:
„Определянето, изплащането и възстановяването на разходите за възнаграждения на
служителите в администрацията на централните и териториалните органи на изпълнителната власт, администрацията на органите на
местното самоуправление и администрацията
на органите на съдебната власт за управление
и изпълнение на проекти се извършва при
условия и по ред съгласно приложението.“
§ 3. Създава се приложение към чл. 4, ал. 8:
„Приложение
към чл. 4, ал. 8
МЕТОДИК А
за определяне, изплащане и възстановяване на
разходите за възнаграждения на служителите в администрацията на централните и териториалните
органи на изпълнителната власт, администрацията на органите на местното самоуправление
и администрацията на органите на съдебната
власт за управление и изпълнение на проекти
и за участие в оценка на проектни предложения
по оперативните програми, съфинансирани от
Структурните фондове и Кохезионния фонд на
Европейския съюз

Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С методиката се уреждат условията
и редът за определяне на възнагражденията,
които служителите от съответните администрации, определени в чл. 2, могат да получават за управление и изпълнение на проекти и
за участие в оценка на проектни предложения
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по оперативните програми, съфинансирани от
Структурните фондове и Кохезионния фонд на
Европейския съюз.
(2) Целта на методиката е да се определят
правилата, въз основа на които справедливо,
пропорционално и прозрачно да се осъществява
процесът на определяне, изплащане и възстановяване на разходите за възнагражденията по
ал. 1, както и да се създадат условия за постигане
на увереност за спазване принципа на доброто
финансово управление на финансовата помощ
по Структурните фондове и Кохезионния фонд
на Европейския съюз и кореспондиращото национално съфинансиране.

Раздел II
Обхват
Чл. 2. Методиката се прилага по отношение
на служителите по служебно или по трудово
правоотношение във:
1. управляващите органи, структурните звена с
делегирани правомощия на междинни звена – договарящи органи, Сертифициращия и Одитния
орган по оперативните програми, съфинансирани
от Структурните фондове и Кохезионния фонд
на Европейския съюз;
2. Централното координационно звено в администрацията на Министерския съвет;
3. Централното звено за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите
интереси на Европейските общности – АФКОС,
към Министерството на вътрешните работи;
4. общата и специализираната администрация
на ведомствата по т. 1 – 3;
5. администрацията на ведомствата, в рамките
на която има бенефициенти по оперативните
програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз;
6. общинската или областната администрация – бенефициент по проекти по оперативните
програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз;
7. органите на съдебната власт – бенефициенти
по проекти по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния
фонд на Европейския съюз;
8. друга административна структура, когато
получават възнаграж дения в качеството си на
външни експерти за бенефициента по съответния проект, финансиран по оперативната
програма.
Чл. 3. Предмет на методиката са възнагражденията, които могат да се изплащат във
връзка с дейности по проекти по оперативните
прог рами, съфинансирани от Ст ру к т у рните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския
съюз, включващи:
1. управление и изпълнение на проекти;
2. участие в оценки на проектни предложения
по реда на Постановление № 121 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на реда за
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предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по оперативните програми, съфинансирани от
Структурните фондове и Кохезионния фонд на
Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 45 от 2007 г.;
изм. и доп., бр. 38, 61 и 95 от 2008 г., бр. 7, 16 и
93 от 2009 г., бр. 31, 44, 90 и 95 от 2010 г. и бр. 34
и 54 от 2011 г.).

Раздел ІІІ
Определяне на служители в екипи за управление и изпълнение на проекти
Чл. 4. За управлението на проекти бенефициентите формират съответни позиции от необходими експерти и екипи за управление съгласно
изискванията на управляващите органи.
Чл. 5. (1) Ръководителят на съответния бенефициент определя експертите и екипа по чл. 4.
В екипа може да има както поименно посочени
членове, така и само позиции. При определяне
състава на екипа се описват точно:
1. задълженията на членовете, които трябва
недвусмислено да произтичат от дейностите по
проектното предложение;
2. изискванията, на които трябва да отговарят
членовете с оглед на функциите и задълженията,
определени за съответната позиция в екипа.
(2) Определ янето на сл у ж ителите, които
участват в управлението и изпълнението на
проекта, е въз основа на квалификацията им,
съответстваща на изискванията, определени по
реда на ал. 1, т. 2.
Чл. 6. (1) Ползването на лицата за дейностите
по управление на проекти по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове
и Кохезионния фонд на Европейския съюз, се
урежда и планира в бюджета на проекта и се
отчита в хода на изпълнение на дейностите.
(2) Възлагането на задължения и/или дейности по проекти по оперативните програми се
извършва със:
1. заповед на органа по назначаването – за
държавните служители, или с допълнително споразумение към трудовия договор – за служители
по трудово правоотношение;
2. сключване на трудов договор с лицата по
чл. 7а от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, приета
с Постановление № 47 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 18 от 2004 г.; изм. и доп.,
бр. 46 и 72 от 2004 г., бр. 83 от 2005 г., бр. 28 от
2006 г., бр. 64 и 71 от 2008 г., бр. 2, 18, 34 и 83
от 2009 г., бр. 4, 58 и 74 от 2010 г. и бр. 47 от
2011 г.), или друг нормативен акт;
3. сключване на договор за услуга по смисъла на Закона за задълженията и договорите с
физически лица;
4. сключване на трудов договор с лице, което
се назначава единствено и специално за целите
на управление на конкретен проект.
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Раздел ІV
Възнаграждения за управление и изпълнение
на проекти
Чл. 7. Не се изплаща възнаграждение за управление и изпълнение на проекти:
1. на служителите по чл. 2, т. 1 – 3 в рамките
на органите и звената, когато са бенефициенти
по оперативните програми, съфинансирани от
Структурните фондове и Кохезионния фонд на
Европейски съюз;
2. на служителите, които получават допълнително възнаграждение за изпълнение на функции по управлението на финансовата помощ от
Европейския съюз.
Чл. 8. (1) На служителите по чл. 2, т. 4 – 8,
в чието служебно или трудово правоотношение
се включват и дейности по управление и изпълнение на проекти, може да бъде възстановена
по искане на бенефициента и за сметка на бюджета на проекта част от средствата, включени
в основното им възнаграждение, съответстваща
на отчетеното работно време по съответния
проект. Условията и начинът за разпределяне
на възстановените средства между служителите
по чл. 2, т. 4 – 8 се определят с вътрешни правила от ръководителя на администрацията, в
чиято структура е бенефициентът, въз основа на
действително отработеното и отчетеното време
от съответния служител.
(2) На служителите по чл. 2, т. 4 – 8, които
извън установеното им работно време по служебно или по трудово правоотношение изпълняват
допълнителни функции, свързани с управление
и изпълнение на проекти по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове
и Кохезионния фонд на Европейския съюз, може
да се изплаща допълнително възнаграждение,
определено по реда на ал. 3.
(3) Лицата по ал. 2 могат да отчетат не повече
от 80 часа месечно по управлението и изпълнението на всички проекти, в които участват.
Размерът на часовата ставка, въз основа на която
се изчислява допълнителното възнаграждение,
се определя на базата на брутното възнаграждение на съответния служител по правилата,
определени от съответния управляващ орган.
(4) Доказването на изработеното време по
ал. 3 се извършва по реда на раздел VI.

Раздел V
Възнаграждение за участие в оценка на проектни предложения по реда на Постановление
№ 121 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по оперативните програми,
съфинансирани от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз
Чл. 9. Служителите, които участват в оценката на проектни предложения по реда на Постановление № 121 на Министерския съвет от
2007 г. за определяне на реда за предоставяне на
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безвъзмездна финансова помощ по оперативните
програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз,
се определят съгласно правилата на съответния
управляващ орган.
Чл. 10. (1) На служителите по чл. 2, т. 1 – 3
в рамките на органите и звената, които са договарящи органи по проекти по оперативните
програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз,
не се изплаща възнаграждение за участието им
в оценки на проектни предложения.
(2) Част от средствата, вк лючени в основното възнаграж дение на служителите по ал. 1,
може да бъде възстановена за сметка на техническата помощ по съответната оперативна
програма/бюджета на проекта по искане на
договарящия орган в слу чаите, когато основното възнаграж дение се изплаща за сметка на
държавния бюджет.
Чл. 11. (1) На служителите по чл. 2, т. 4 – 8,
за които участието в оценка на проектни предложения е допълнителна функция, се изплаща
допълнително възнаграждение по правилата,
определени от съответния управляващ орган,
размерът на което не може да надвишава 3000 лв.
на експерт за оценка. Размерът на допълнителното възнаграждение се определя в зависимост
от средната стойност на разглежданите проекти,
техния брой и вид на оценката. Допълнителното
възнаграждение се изчислява по следната формула: възнаграждение = коефициент х средната
стойност на подадените проекти х броя на проектните предложения, които оценява експертът.
(2) Коефициентът по ал. 1 се определя, както
следва:
1. за административна оценка и оценка на
допустимостта при обща стойност на оценяваните проектни предложения, по-малка от 50 млн.
лв. – 0,01 на сто;
2. за техническа и финансова оценка при обща
стойност на оценяваните проектни предложения,
по-малка от 50 млн. лв. – 0,02 на сто;
3. за административна оценка, оценка на
допустимост, техническа и финансова оценка
на проекти при обща стойност на оценяваните
проектни предложения, по-голяма или равна на
50 млн. лв. – 0,002 на сто.

Раздел VI
Отчитане на извършената работа и възстановяване на разходите
Чл. 12. (1) Отчитането на извършената работа
на служителите по чл. 8 във връзка с управлението и изпълнението на проекти по оперативните
програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз,
и на служителите по чл. 10 за участието им в
оценки на проектни предложения се извършва
чрез попълване на месечен отчет за всяко лице.
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(2) Отчетът по ал. 1 включва:
1. описание на дейностите за управление и
изпълнение на проекта или за участие в оценката
на проектни предложения;
2. часова таблица за доказване на изработеното време във връзка с управление и изпълнение на дейности по проекта или за участие
на служителите по чл. 10 в оценки на проектни
предложения.
(3) Отчетът по ал. 1 се утвърждава от ръководителя на администрацията, в чиято структура е бенефициентът, или от оправомощено
от него длъжностно лице – за ръководителя
на проекта, и от ръководителя на проекта – за
останалите лица.
Чл. 13. Средствата за възнаграждения по чл. 8,
както и дължимите във връзка с тях задължителни здравни и осигурителни вноски за сметка
на работодателя и/или възложителя се изплащат
от отпуснатите авансови, междинни и окончателни плащания по проекта или заемообразно
от бюджета на съответния бенефициент, като
впоследствие периодично и след верифициране
от управляващия орган/междинното звено се
възстановяват от съответната оперативна програма за сметка на средствата, предвидени в
бюджета на проекта.
Чл. 14. Отчетените разходи за възнаграждения
по проектите се верифицират от договарящия
орган и/или от управляващия орган при представяне най-малко на следните документи:
1. заповед/договор за служебно или трудово
правоотношение;
2. отчет по чл. 12 и приложенията към него
за извършената работа;
3. други документи в зависимост от спецификата на съответния договор/заповед.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. (1) Отменя се Постановление № 194 на
Министерския съвет от 2007 г. за управление
на изпълнението на инфраструктурни проекти,
финансирани със средства от Европейския
съюз (обн., ДВ, бр. 69 от 2007 г.; изм. и доп.,
бр. 79 от 2008 г. и бр. 13 от 2010 г.).
(2) Неприключилите до влизането в сила
на това постановление проекти се довършват
по реда на отмененото постановление.
§ 5. Методиката се прилага и за договори
за безвъзмездна финансова помощ, сключени
до влизането в сила на постановлението, при
съгласие между договарящите страни.
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
12974
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
СПОГОДБА

за въздушен транспорт между правителството
на Република България и правителството
на Грузия
(Ратифицирана със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 21 септември 2011 г. – ДВ,
бр. 77 от 2011 г. В сила от 18 октомври 2011 г.)
Правителството на Република България
и правителството на Грузия, оттук нататък
наричани „договарящи страни“,
Явявайки се страни по Конвенцията за
международно гражданско въздухоплаване,
открита за подписване на седми декември
1944 година в Чикаго,
Желаейки да развиват своите взаимоотношения в областта на гражданското въздухоплаване и да сключат спогодба за въздушен
транспорт с цел установяване на въздушни
съобщения между и отвъд съответните им
територии,
се споразумяха за следното:
Член 1
Определения
1. За целите на тази спогодба, освен ако
контекстът изисква друго:
a) терминът „конвенцията“ означава Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, открита за подписване на седми
декември 1944 година в Чикаго, и обхваща
всяко приложение, прието съгласно член 90 от
същата конвенция, както и всяко изменение
на приложенията или конвенцията съгласно
членове 90 и 94 от същата, доколкото тези
приложения и изменения са влезли в сила
и за двете договарящи страни;
б) т ерм и н и т е „т ери т ори я“, „въ зд у ш на
линия“, „международна въздушна линия“,
„въздушен превозвач“ и „кацане с нетърговски
цели“ имат значението, съответно определено
за тях в членове 2 и 96 от конвенцията;
в) терминът „въздухоплавателни власти“
означава: за Република България – министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията – Главна дирекция
„Гра ж данска възд у хоп лавателна а дминистрация“, съобразно техните функции, а за
Грузия – Министерството на икономиката
и устойчивото развитие и/или Обединената

ВЕСТНИК

БРОЙ 98

транспортна администрация, или и в двата
случая – всяко лице или орган, упълномощен
да изпълнява функции, които са отговорност
на тези власти;
г) терминът „назначен въздушен превозвач“
означава всеки въздушен превозвач, който
е назначен и упълномощен в съответствие с
член 3 от тази спогодба;
д) за въздушни превозвачи, назначени от
Република България, терминът „въздушен
превозвач“ означава възд у шен превозвач
с ва л и ден операт и вен л и ценз, п редос тавен от компетентен лицензиращ орган на
държава – членка на Европейския съюз, в
съответствие със законодателството на Европейския съюз;
е) терминът „капацитет“ означава броят
на честотите, които се предлагат на масовия
потребител по редовна въздушна линия за
определен период от време;
ж) терминът „въздухоплавателна тарифа“
означава цените, които пътниците заплащат
на въздушните превозвачи или на техните
представители или на други продаващи билети лица за превоза на тези пътници по
въздушни линии, както и условията, при
които се прилагат тези цени, включително
възнаграждението и условията, предлагани
за посредничество и други спомагателни
услуги, но невключващи заплащането или
условията за превоз на поща;
з) терминът „въздухоплавателна такса“ означава цените, изразени в евро или в местна
валута, които се заплащат за превоза на товари, както и условията, при които се прилагат
тези цени, включително възнаграждението
и условията, предлагани за посредничество
и други спомагателни услуги;
и) терминът „потребителска такса“ означава такса, удържана на въздушните превозвачи
от компетентните власти или удържана с
разрешението на компетентните власти, за
използването на летищна собственост или съоръжения, или аеронавигационни съоръжения,
или съоръжения или услуги за авиационна
сигурност, включително свързаните с това
услуги и съоръжения, за въздухоплавателни
средства, техните екипажи, пътници и товари;
к) терминът „държава – членка на Европейския съюз“ означава държава, която е
договаряща страна по Договора за създаване
на Европейския съюз;
л) позоваването в тази спогодба на граждани на Република България следва да се
разбира като позоваване на граж дани на
държави – членки на Европейския съюз;
м) терминът „тази спогодба“ включва тази
спогодба, приложенията към нея и всички
промени към тях.
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2. Приложенията към тази спогодба са
неразделна част от спогодбата и всяко позоваване на спогодбата се отнася и до приложенията, освен ако е посочено друго.
Член 2
Предоставяне на търговски права
1. Всяка договаряща страна предоставя
на другата договаряща страна правата, посочени в тази спогодба за целите на експлоатация на международни въздушни линии
по маршрутите, определени в таблицата на
маршрутите, дадена в приложението. Тези
линии и маршрути се наричат оттук нататък
съответно „договорени линии“ и „определени
маршрути“.
2. При условията на тази спогодба въздушните превозвачи, назначени от всяка договаряща страна, се ползват от следните права:
a) правото да прелитат през територията
на другата договаряща страна без кацане;
б) правото да кацат на територията на
другата договаряща страна с нетърговски
цели; и
в) правото да кацат на територията на другата договаряща страна, докато експлоатират
договорена линия по определен маршрут,
да взeмат и оставят международен трафик
от пътници, товари и поща, отделно или в
комбинация.
3. Въздушните превозвачи на всяка договаряща страна, различни от назначените
съгласно член 3 от тази спогодба, се ползват
от правата, посочени в алинея 2 (a) и (б) на
този член.
4. Нищо в тази спогодба няма да се счита за предоставяне на право на назначения
въздушен превозвач на едната договаряща
страна да взема на борда, на територията на
другата договаряща страна, пътници, товари
или поща срещу възнаграждение или наем,
предназначени за превоз до друга точка на
територията на тази друга договаряща страна.
5. Ако поради въоръжен конфликт, политически безредици или събития, или специални и необичайни обстоятелства назначен
въздушен превозвач на едната договаряща
страна не е в състояние да експлоатира линия
по обичайния маршрут, другата договаряща
страна полага всички усилия да улесни продължаването на експлоатацията на тази линия
чрез подходяща временна реорганизация на
маршрутите.
Член 3
Назначаване на въздушни превозвачи
1. Въздухоплавателните власти на всяка
договаряща страна имат право да назначават един или повече въздушни превозвачи
за експлоатация на договорените линии по
определените маршрути, както и да оттеглят
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или променят тези назначения. Тези назначения се извършват в писмена форма и се
изпращат до другата договаряща страна.
2. При получаване на такова назначение,
както и на заявление от назначения въздушен превозвач, във формата и по начина,
предписани за експлоатационни и технически
разрешени я, възд у хоплавателните власти
на другата договаряща страна предоставят
съответните експлоатационни и технически
разрешения с минимално процедурно закъснение, при условие че:
а) в случай на въздушен превозвач, назначен от Република България:
(i) въздушният превозвач е установен на
територията на Република България
съгласно Договора за създаване на
Европейския съюз и притежава валиден оперативен лиценз съгласно
законодателството на Европейския
съюз; и
(ii) ефективният регулаторен контрол на
превозвача се упражнява и поддържа
от страна – членка на Европейския
съюз, отговорна за издаването на
неговото свидетелство за авиационен
оператор, и съответните авиационни
власти са ясно посочени и определени
при назначаването;
(iii) въздушният превозвач се притежава
пряко или чрез мажоритарна собственост и ефективно се контролира от
страни членки и/или от държавите,
посочени в приложение ІІ и/или от
граждани на такива държави;
б) в случай на въздушен превозвач, назначен от Грузия:
(i)		въздушният превозвач е установен на
територията на Грузия и притежава
валидно свидетелство за авиационен
оператор (САО) съгласно приложимото законодателството на Грузия; и
(ii)		ефективният регулаторен контрол
на превозвача се упражнява и поддържа от Грузия;
(iii)		въздушният превозвач се притежава,
пряко или чрез мажоритарна собственост, и ефективно се контролира
от Грузия;
в) назначеният въздушен превозвач е в
състояние да изпълнява всички други условия, установени от законите и наредбите,
кои т о договарящата ст рана, пол у чаваща
назначението, обичайно прилага съобразно
конвенцията спрямо експлоатацията на международни въздушни линии.
3. Въздушен превозвач, който е по такъв
начин назначен и упълномощен, може да
започне да експлоатира договорените линии
при условие, че въздушният превозвач спазва
приложимите разпоредби на тази спогодба.
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Член 4
Анулиране или временно преустановяване
на разрешението за експлоатация
1. Въздухоплавателните власти на всяка
договаряща страна имат право да откажат
да предоставят упоменатите в член 3 на тази
спогодба експлоатационни и технически разрешения на въздушен превозвач, назначен от
другата договаряща страна, както и да анулират, преустановят, променят или наложат
условия върху тези разрешения, временно
или трайно, когато:
а) в случай на въздушен превозвач, назначен от Република България:
		 (i) въздушният превозвач не е установен на територията на Република
България съгласно Договора за създаване на Европейската общност и/
или не притежава валиден оперативен лиценз съгласно законодателството на Европейската общност; или
		 (ii) ефективният регулаторен контрол
на превозвача не се упражнява и
под д ържа о т с т ра на – ч лен ка на
Европейската общност, отговорна
за издаването на неговото свидетелство за авиационен оператор, и
съответните авиационни власти не
са ясно посочени и определени при
назначаването;
(iii) въздушният превозвач не се притежава пряко или чрез мажоритарна
собственост и ефективно се контролира от страни членки и/или от
държавите, посочени в приложение
ІІ, и/или от граж дани на такива
държави;
б) в случай на въздушен превозвач, назначен от Грузия:
(i) въздушният превозвач не е установен
на територи я та на Грузи я и/и ли
няма валидно свидетелство за авиационен оператор (САО) съгласно
приложимото законодателството на
Грузия; или
(ii) ефективният регулаторен контрол
на превозвача не се упражнява и
поддържа от Грузия;
(iii) въздушният превозвач не се притежава, пряко или чрез ма жоритарна
собственост, и/или не се контролира
ефективно от Грузия;
в) въздушният превозвач не е в състояние
да изпълнява всички други условия, установени от законите и наредбите, които договарящата страна, получаваща назначението,
обичайно прилага съобразно конвенцията
спрямо експлоатацията на меж дународни
въздушни линии;
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г) въздушният превозвач по друг начин
нарушава условията по тази спогодба;
д) въздухоплавателните власти на другата
договаряща страна нарушават разпоредбите на
член 11 (Авиационна безопасност) и член 12
(Авиационна сигурност) на тази спогодба.
2. Освен ако незабавното действие е от
съществено значение за предотвратяване на
нарушения на законите и наредбите, упоменати по-горе, или освен ако безопасността
или сигурността изискват действия съгласно
разпоредбите на член 11 (Авиационна безопасност) или член 12 (Авиационна сигурност), правата, изброени в алинея 1 от този
член, се упражняват само след консултации
между въздухоплавателните власти на двете
договарящи страни в съответствие с член 19
(Консултации) на тази спогодба.
3. В случай че възникнат въпроси, свързани
с безопасността, както е предвидено в член
11 (Авиационна безопасност), разпоредбите за
известяване в алинея 2 на член 11 се счита,
че отговарят на изискванията за консултации
в алинея 2 на този член.
Член 5
Капацитет
1. Назначените въздушни превозвачи на
двете договарящи страни имат справедливи
и равни възможности да се конкурират при
експлоатацията на договорените линии по
определените маршрути.
2. Всяка договаряща страна позволява на
всеки назначен въздушен превозвач да определя капацитета на международните въздушни
линии, които предлага. В съответствие с това
право никоя договаряща страна не следва едностранно да ограничава честотите или типа
или типовете въздухоплавателни средства,
използвани от назначения въздушен превозвач на другата договаряща страна, освен ако
това се изисква по митнически, технически,
експлоатационни или екологични причини
при еднакви условия, съвместими с член 15
от Чикагската конвенция. Всяка договаряща
страна, обаче, си запазва правото да поиска
консултации с другата договаряща страна,
ако счита, че интересите на неин назначен
въздушен превозвач по определен маршрут
или маршру ти се накърняват сериозно в
резултат от увеличаването на капацитета
на въздушен превозвач, назначен от другата
договаряща страна.
3. Никоя договаряща страна не следва да
налага към назначения въздушен превозвач
на другата договаряща страна изисквания
по отношение на капацитета или трафика,
които биха били несъвместими с целите на
тази спогодба.
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4. Никоя договаряща страна не следва
да позволява на свой назначен въздушен
превозвач, независимо да ли съвместно с
друг въздушен превозвач или отделно, да
злоупотребява с пазарното си положение по
начин, който има, вероятно е да има или
цели да има ефекта на силно влошаване на
конкуренто-способността на конкурент или на
изключване на конкурент от даден маршрут.
Член 6
Споразумения за съвместно използване на
полетни номера
1. Всеки назначен въздушен превозвач
от една от договарящите страни може, при
условията на приложимите закони и наредби
в областта на конкуренцията, да сключва споразумения за маркетингово сътрудничество,
като споразумения за съвместни предприятия,
предоставяне на блок места или съвместно
използване на полетни номера, по отношение
на експлоатацията на договорените линии по
определените маршрути с всеки друг въздушен превозвач, при условие че:
a) всеки полет, за който се прилага споразумението, се експлоатира от въздушен
превозвач, който има право да извършва
този полет;
б) по отношение на всеки продаден билет купувачът е информиран на мястото
на продажбата кой въздушен превозвач ще
експлоатира всяка част от линията; и
в) всички въздушни превозвачи по споразу мени ята за съвместно използване на
полетни номера притежават съответните
маршрутни права.
2. Нищо в този член не предоставя допълнителни търговски права към тези, които са
били договорени по тази спогодба, освен ако
договарящите страни се споразумеят за друго.
Член 7
Одобрение на разписания
1. Назначеният въздушен превозвач на
всяка договаряща страна представя своите
полетни разписания за одобрение на въздухоплавателните власти на другата договаряща
страна най-малко тридесет дни преди експлоатацията на договорените линии. Същата
процедура се прилага и за всяка промяна в
разписанията. Полетните разписания включват честотите, времената, типовете на въздухоплавателните средства, конфигурацията
и разположението на местата за обществен
превоз.
2. За допълнителни полети, които назначен
въздушен превозвач на една от договарящите
страни желае да извършва по договорените
линии извън одобреното разписание, този
въздушен превозвач следва да поиска предварително разрешение от въздухоплавателните
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власти на другата договаряща страна. Такива
молби се подават най-малко два работни дни
преди изпълнението на такива полети.
Член 8
Ценообразуване
1. Всяка договаряща страна разрешава
на назначения въздушен превозвач свободно
да определя въздухоплавателните тарифи за
превоз, основаващи се на търговското търсене
на пазара. Никоя договаряща страна няма да
изисква консултации между нейните въздушни превозвачи и други въздушни превозвачи
относно тарифите, които те определят или
предлагат за обслужването, покриващо това
споразумение.
2. Въздухоплавателните власти на всяка
договаряща страна могат да изискат уведомяване за въздухоплавателните тарифи,
прилагани от техен собствен назначен въздушен превозвач или превозвачи. Никоя от
договарящите страни не следва да изисква
уведомяване за въздухоплавателните тарифи,
прилагани от назначения въздушен превозвач или превозвачи на другата договаряща
страна. Въздухоплавателните тарифи могат
да останат в сила, освен ако впоследствие
не бъдат отхвърлени съгласно алинеи 3 или
4 по-долу.
3. Всяка договаряща ст рана може едностранно да отхвърли въздухоплавателна
тарифа, прилагана или предлагана от техен
собствен назначен въздушен превозвач. Все
пак тази намеса се ограничава дотолкова,
доколкото въздухоплавателните власти на
тази договаряща страна намерят, че прилаганата или предлаганата тарифа не отговаря
на изискванията и критериите, посочени в
алинея 4 по-долу.
4. Намесата на договаряща ст рана се
ограничава до:
a) защита на пот ребители/к лиенти от
въздухоплавателни тарифи или такси, които
са прекалено високи, поради злоупотреба с
пазарно положение;
б) предпазване от въздухоплавателни тарифи или такси, чието прилагане представлява
антиконкурентно поведение, което има или е
вероятно да има, или изрично е предназначено
да има ефект на спиране, ограничаване или
изкривяване на конкуренцията, или изключване на конкурент от маршрута.
5. Никоя от договарящите страни не следва
да предприема едностранни действия за предотвратяване на влизането в сила на въздухоплавателна тарифа или на продължаването
на въздухоплавателна тарифа на назначен
въздушен превозвач на другата договаряща
страна. Ако някоя от страните смята, че
тази въздухоплавателна тарифа спада към
категориите, описани в алинея 4 по-горе,
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тази страна може да поиска консултации и
следва да даде на другата страна известие
за неодобрение с посочване на причините.
Консултациите следва да започнат не по-късно
от четиринадесет дни след получаването на
искането. До постигането на взаимно споразумение тарифите са в сила или продължават
да са в сила.
6. Независимо от предвиденото в този член
въздухоплавателните тарифи, прилагани от
назначените въздушни превозвачи на Грузия
за превоз изцяло в рамките на Европейския
съюз, подлежат на законодателството на
Европейския съюз.
Член 9
Прилагане на закони и правилници и признаване на удостоверения и свидетелства
1. Законите и наредбите на едната дог оваряща ст рана, рег ул и ра щ и вл иза нет о
във и заминаването от нейна територия на
въздухо-плавателни средства, извършващи
меж д у народен въ зд у шен т ра нспор т, и л и
експлоатацията и навигацията на тези въздухоплавателни средства, докато са на нейна
територия, се прилагат по отношение на
въздухоплавателните средства на назначения
въздушен превозвач на другата договаряща
страна.
2. Законите и наредбите на едната договаряща страна, регулиращи влизането във,
престоя на и заминаването от нейна територия на пътници, екипажи, товари и поща,
като формалности, свързани с паспортни,
митнически, валутни и санитарни мерки,
се прилагат по отношение на пътниците,
екипажите, товарите и пощата, превозвани
с въздухоплавателни средства на назначения
въздушен превозвач на другата договаряща
страна, докато се намират в рамките на въпросната територия.
3. Свидетелствата за летателна годност,
удостоверенията за компетентност и свидетелства, издавани или валидирани в съответствие със законите и наредбите на едната
договаряща страна, включително, когато става
въпрос за Република България, законите и
наредбите на Европейския съюз и които са
в сила, се признават за валидни от другата
договаряща страна за целите на експлоатацията на договорените линии, при условие
че изискванията, съгласно които са издадени или валидирани тези удостоверения или
свидетелства, са равни на или надвишават
минималните стандарти, установени съгласно
конвенцията.
4. Всяка договаряща страна си запазва
правото да откаже да признае като валидни
за целите на полети над нейна територия
удостоверения за компетентност и свидетел-
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ства, издадени на нейни собствени граждани
от другата договаряща страна или от която
и да е друга държава.
Член 10
Разследване на произшествия
1. В случай на принудително кацане или
произшествие с въздухоплавателно средство
на някоя от договарящите страни на територията на другата договаряща страна въздухоплавателните власти на договарящата страна,
на чиято територия се случва принудителното
кацане или произшествието, незабавно уведомяват за него въздухоплавателните власти
на другата договаряща страна, предприемат
незабавни действия за подпомагане на екипажа и пътниците, осигуряват безопасността
на въздухоплавателното средство и намиращите се на борда му поща, багажи и товари
и вземат необходимите мерки за разследване
на подробностите и обстоятелствата за принудителното кацане или произшествие.
2. Въздухоплавателните власти на договарящата страна, извършващи разследването на подробностите и обстоятелствата на
принудителното кацане или произшествие,
информират въздухоплавателните власти на
другата договаряща страна за провеждането
на разследването и на въздухоплавателните
власти на другата договаряща страна се дават
пълни възможности да бъдат представени в
разследването. Въздухоплавателните власти
на договарящата страна, извършващи разследването, изпращат на въздухоплавателните
власти на другата договаряща страна доклада от разследването веднага след като е на
разположение.
Член 11
Авиационна безопасност
1. Въздухоплавателните власти на всяка
договаряща страна могат по всяко време да
поискат консултации относно стандартите
за безопасност, прилагани от другата договаряща страна във всяка област, свързана с
екипажите, възду хоплавателните средства
и експлоатацията на въздухоплавателните
средства. Тези консултации се провеждат в
рамките на тридесет дни, след като бъдат
поискани.
2. Ако след подобни консултации едната
договаряща страна констатира, че другата
договаряща страна не прилага ефективно
стандарти за безопасност в някоя от тези
области, които да са поне равни на минималните стандарти, установени към този момент
съгласно конвенцията, първата договаряща
страна уведомява другата договаряща страна
за тези констатации, както и за действията,
считани за необходими за постигане на съответствие с тези минимални стандарти, а тази
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друга договаряща страна следва да предприеме
подходящи коригиращи действия. Неизпълнението от другата договаряща страна на
подходящи коригиращи действия в рамките
на петнадесет дни или в друг съгласуван подълъг срок е основание за прилагане на член
4 от тази спогодба.
3. Независимо от задълженията, упоменати в член 33 на конвенцията, страните се
споразумяват, че всяко въздухоплавателно
средство, експлоатирано от назначения въздушен превозвач на едната договаряща страна
по въздушни линии до или от територията
на другата договаряща страна, може, докато
е на територията на другата страна, да бъде
подложено на инспекция (в този член, наричана „рампова инспекция“) от упълномощен
представител на тази друга страна на борда
и около въздухоплавателното средство при
условие, че това не води до неоправдано забавяне на инспектираното въздухоплавателно
средство. Целта на тази рампова инспекция
е да се провери наличието и валидността на
документите, необходими за международни
полети; съставът и квалификациите на летателния екипаж; оперативната документация;
наличието и състоянието на това, което е
необход и мо за меж д у народ на на ви га ц и я
съгласно приложение 6 към конвенцията;
състоянието на въздухоплавателното средство
и неговото оборудване.
4. Ако такава рампова инспекция или
серия от рампови инспекции породи:
а) сериозни съмнени я, че възд у хоплавателно средство или експлоатаци ята на
въздухоплавателно средство не съответства
на минималните стандарти, установени към
момента съгласно конвенцията, или
б) сериозни съмнения, че липсва ефективно прилагане на стандартите за безопасност,
установени към момента съгласно конвенцията, договарящата страна, провеж даща
инспекцията, има право да заключи за целите
на член 33 от конвенцията, че изискванията,
съгласно които са били издадени или валидирани удостоверенията или свидетелствата
по отношение на това възду хоплавателно
средство или неговия екипаж, или изискванията, съгласно които се експлоатира това
въздухоплавателно средство, не са равни на
или не надвишават минималните стандарти,
установени съгласно конвенцията.
5. В случай че достъпът за извършване
на рампова инспекция по алинея 3 по-горе
на въздухоплавателно средство, експлоатирано от назначения въздушен превозвач на
едната договаряща страна, бъде отказан от
представителя на този назначен въздушен
превозвач, другата договаряща страна има
право да заключи, че съществуват сериозни
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съмнения от вида, посочен в алинея 4 по-горе,
както и да направи заключенията, упоменати
в същата алинея.
6. Всяка договаряща страна си запазва правото незабавно да преустанови или промени
експлоатационното разрешение на въздушния
превозвач на другата договаряща страна, в
случай че първата договаряща страна заключи в резултат на рампова инспекция или
серия от рампови инспекции, консултации
или по друг начин, че предприемането на
незабавни действия е от съществено значение
за без-опасната експлоатация на въздушен
превозвач.
7. Всички действия на едната договаряща
страна съгласно алинеи 2 или 6 по-горе се
прекратяват, когато основанието за предприемането им престане да съществува.
8. В случаите, когато Република България
е назначила въздушен превозвач, чийто регулаторен контрол се упражнява и поддържа
от друга държава – членка на Европейския
съюз, правата на другата договаряща страна
по този член се прилагат по същия начин
спрямо въвеждането, упражняването или поддържането на стандартите за безопасност от
тази друга държава – членка на Европейския
съюз, както и спрямо оперативното разрешение на този въздушен превозвач.
Член 12
Авиационна сигурност
1. В съответствие с правата и задълженията
си по международното право договарящите
страни потвърждават, че задължението им
да опазват във взаимоотношенията си сигурността на гражданското въздухоплаване от
действия на незаконна намеса представлява
съществена част от тази спогодба.
2. Договарящите страни действат в пълно
съответствие с разпоредбите на Конвенцията
за престъпленията и някои други действия,
извършвани на борда на въздухоплавателните
средства, подписана в Токио на 14 септември
1963 г., Конвенцията за борба с незаконното
завладяване на въздухоплавателни средства,
подписана в Хага на 16 декември 1970 г., и
Конвенцията за борба с незаконните действия,
насочени срещу безопасността на гражданското въздухоплаване, подписана в Монреал
на 23 септември 1971 г., Протокола за борба
с незаконните актове на насилие в летищата,
обслужващи меж дународното граж данско
възд у хоплаване, подписан в Монреа л на
24 февруари 1988 г., Конвенцията за маркиране на пластичните взривни вещества с цел
тяхното откриване, подписана в Монреал
на 1 март 1991 г., и всяка друга конвенция
и протокол, свързани със сигурността на
гражданското въздухоплаване, с които двете
договарящи страни са обвързани.
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3. Договарящите страни във взаимоотношенията си действат в съответствие с разпоредбите за авиационна сигурност, установени от
Международната организация за гражданско
въздухоплаване и посочени като приложения
към конвенцията, доколкото тези разпоредби
за сигурност са приложими за договарящите
страни; те следва да изискват от операторите на въздухоплавателни средства, вписани
в техните регистри, или от операторите на
въздухоплавателни средства, чието основно
място на дейност или постоянно пребиваване е на тяхна територия, или, когато става
въпрос за Република България, от операторите на въздухоплавателни средства, които
са установени на нейна територия, съгласно
Договора за Европейския съюз и притежават
валидни оперативни лицензи съгласно законодателството на Европейския съюз, както и
от летищните оператори на тяхна територия
да действат съгласно споменатите разпоредби
за авиационна сигурност.
4. Договарящите страни си предоставят при
поискване необходимата помощ с цел предотвратяване на актове на незаконно завладяване на въздухоплавателни средства и други
незаконни действия срещу безопасността на
пътниците, екипажите, въздухоплавателните
средства, летищата и аеронавигационните
съоръжения и всяка друга заплаха за авиационната сигурност.
5. Всяка договаряща страна се съгласява
нейните оператори на възду хоплавателни
средст ва да съблюдават разпоредби те за
авиационна сигурност, изисквани от другата
договаряща страна в съответствие с нейното
законодателство, в сила при заминаване от
или докато се намират на територията на
тази друга договаряща страна, в случая за
Република България, законодателството на
Европейския съюз.
6. При възникване на инцидент или заплаха от инцидент с незаконно завладяване
на въздухоплавателно средство или друго
незаконно действие срещу безопасността на
пътници, екипажи, въздухоплавателни средства, летища и аеронавигационни съоръжения
договарящите страни си оказват помощ една
на друга, като улесняват комуникацията и
предприемат такива други подходящи мерки,
за които са се договорили, предназначени да
прекратят бързо и безопасно такъв инцидент
или заплаха от такъв инцидент.
7. Когато договаряща страна има разумни
основания да смята, че другата договаряща
страна се е отклонила от разпоредбите за
авиационна сигурност по този член, въздухо
плавателните власти на тази договаряща
страна могат да поискат незабавни консултации с въздухоплавателните власти на другата договаряща страна. Ако в рамките на
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петнадесет дни от датата на такова искане
не е постигнато удовлетворително споразумение, се смята, че са налице основания за
преустановяване, анулиране, ограничаване
или налагане на условия върху експлоатационното или техническото разрешение на
назначения въздушен превозвач на другата
договаряща страна. Ако се налага по спешност, договарящата страна може да предприеме временни действия преди изтичането на
срока от петнадесет дни.
8. Всяка договаряща страна се съгласява,
че нейните оператори на въздухоплавателни
средства следва да спазват при влизане, заминаване от или при престой на територията
на другата договаряща страна разпоредбите
за авиационна сигурност, които са в сила в
тази друга страна, включително, когато става
въпрос за Република България, законодателството на Европейския съюз.
Член 13
Наземно обслужване
При условията на законите и наредбите
на всяка договаряща страна, включително,
когато става въпрос за Република България,
законодателството на Европейск и я съюз,
всек и назначен възд у шен превозвач има
правото да извършва свое собствено наземно
обслужване („самообслужване“) на територията на другата договаряща страна или, по
негов избор, правото да избира измежду конкуриращи се доставчици, които предоставят
наземно обслужване изцяло или частично.
Ако тези закони и наредби ограничават или
изключват самообслужването и ако няма
ефективна конкуренция между доставчиците на наземно обслужване, всеки назначен
въздушен превозвач се третира еднакво по
отношение на достъпа му до самообслужване и до наземно обслужване, осигурено от
доставчик или доставчици.
Член 14
Потребителски такси
1. Никоя договаряща страна не налага, нито
позволява да бъдат налагани на назначения
въздушен превозвач на другата договаряща
страна потребителски такси, по-високи от
тези, които се налагат на собствените є въздушни превозвачи, експлоатиращи подобни
международни въздушни линии.
2. Всяка договаряща страна насърчава консултациите по потребителските такси между
своите компетентни таксуващи органи и въздушните превозвачи, използващи услугите и
съоръженията, осигурени от тези таксуващи
органи, където е възможно и чрез представителните организации на тези въздушни
превозвачи. Тези потребители се известяват
в разумен срок за всякакви предложения за
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промени в потребителските такси, за да им
се даде възможност да изразят становището
си, преди да бъдат направени промените.
Също така всяка договаряща страна насърчава таксуващите органи и тези потребители
да обменят подходяща информация относно
потребителските такси.
Член 15
Митни сборове и процедури
1. Всяка договаряща страна освобож дава
на реципрочна основа назначен въздушен
превозвач на другата договаряща страна,
доколкото е разрешено по националното
законодателство на тази договаряща страна
и законодателството на Европейския съюз,
от всичк и митни сборове, инспек ционни
такси и други такси и данъци, с изключение
на таксите, съответстващи на извършените
услуги, върху въздухоплавателните средства,
горивото, смазочните материали, резервните
части, оборудването и запасите на възду хоплавателните средства (включително храни,
напитки и тютюн), както и официалните
документи, носещи емблемата на назначения
въздушен превозвач, като етикети за багаж,
самолетни билети, въздушни товарителници,
бордни карти, разписани я, промоционни
артикули, при условие, че са предназначени
за използване или се използват единствено
във връзка с експлоатацията или обслужванет о на въ зд у хоп лавателни те средст ва
на назначения въздушен превозвач на тази
друга договаряща страна, експлоатиращи
договорените линии.
2. Освобож дава нет о, п редос та вяно по
този член, се отнася до изброените в алинея
1 артикули:
а) внесени на територията на едната договаряща страна от или от името на назначения
въздушен превозвач на другата договаряща
страна;
б) останали на борда на въздухоплавателното средство на назначения въздушен
превозвач на едната договаряща страна при
пристигане или заминаване от територията
на другата договаряща страна;
в) взети на борда на въздухоплавателното
средство на назначения въздушен превозвач
на едната договаряща страна на територията
на другата договаряща страна и предназначени за ползване при експлоатацията на
договорените линии, независимо дали тези
артикули се използват или консумират изцяло на територията на договарящата страна,
предоставяща изключението, при условие,
че собствеността върху тези артикули не се
прехвърля на територията на тази договаряща страна.
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3. Обичайното бордно оборудване, както
и материалите и консумативите, останали
на борда на въздухоплавателно средство на
назначен въздушен превозвач на едната договаряща страна, могат да бъдат разтоварени
на територията на другата договаряща страна
само с разрешението на митническите власти
на тази територия. В този случай те могат
да бъдат поставени под надзора на въпросните власти, докато бъдат реекспортирани
или по друг начин уредени в съответствие с
митническите разпоредби.
4. Към пътниците, багажа, товара и пощата, преминаващи директно през територията на едната договаряща страна, без да
напускат зоната на летището, определена
за подобни цели, се прилага опростен контрол, с изключение на мерките за сигурност
срещу престъпления, въздушно пиратство и
контрабанда с наркотични и контролирани
вещества. Багажи и товари при директен
транзит се освобождават от митни сборове
и други подобни данъци.
5. Нищо в тази спогодба не препятства
Република България от налагане на нeдискриминационна основа на данъци, отчисления,
сборове, тарифи или такси върху горивото,
доставено на нейната територия за използване
от въздухоплавателно средство на назначен
въздушен превозвач на Грузия, който оперира
между пункт на територията на България и
друг пункт на територията на България или
на територията на друга държава – членка
на Европейския съюз.
Член 16
Представителства и продажби на въздушните
превозвачи
Назначеният въздушен превозвач на всяка
договаряща страна може:
а) в съответствие със законите и наредбите
за влизане, пребиваване и работа на другата
договаряща страна да доведе и поддържа на
територията на другата договаряща страна
свой управленски, технически, оперативен
и друг специализиран персонал, който въздушният превозвач счита за необходим за
експлоатацията на въздушните линии;
б) да използва услугите и персонала на
друга организация, компания или въздушен
превозвач, действащ на територията на другата договаряща страна;
в) да открива офиси на територията на
другата договаряща страна;
г) да извършва продажби и маркетинг на
въздушни превози на територията на другата
договаряща страна, пряко или чрез представителства или други посредници, назначени от
въздушния превозвач; въздушният превозвач
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може да продава и всяко лице може да закупи
такъв въздушен превоз в местна валута или
във всяка свободно конвертируема валута.
Член 17
Трансфер на приходите
1. Всяка договаряща страна предоставя на
назначени я възду шен превозвач на дру гата
договаряща ст рана разрешение да обмен я
и п рех върл я без ог ра н и чен ие до своя та
главна к вартира приходите, пол у чени на
територи ята на дру гата договаряща ст рана
от своята експлоатаци я на договорените
линии, съгласно законите и наредбите за
конт рол върх у вал у тни я обмен. Обменът
и прехвърл янето не подлежат на никак ви
такси, освен на тези, които обичайно се
удържат от банк ите за извършването на
този обмен и прехвърл яне.
2. Нищо в тази спогодба не засяга правото
на договаряща страна да налага данъци върху
дохода или печалбата съгласно данъчното є
законодателство.
Член 18
Предоставяне на статистическа информация
1. Въздухоплавателните власти на едната
договаряща страна предоставят на въздухоплавателните власти на другата договаряща
страна, по тяхна молба, статистическа информация, необходима за:
а) определяне на обема въздушен трафик, превозван по договорените линии от
назначения въздушен превозвач на първата
договаряща страна; и
б) преразглеждане на предлагания капацитет по отношение на договорените въздушни
линии.
2. Статистическата информация следва
да включва, доколкото е възможно, данни
за началните и крайните пунктове на превозвания въздушен трафик.
Член 19
Консултации
1. В дух на близко сътрудничество въздухоплавателните власти на двете договарящи
страни провеждат периодични консултации
с цел осигуряване на изпълнението и съответствието с тази спогодба.
2. Въздухоплавателните власти на едната дог оваря ща с т ра на могат да поиск ат
консул тац ии посредст вом разговори и ли
кореспонденция, които следва да започнат в
рамките на период от тридесет дни от датата
на получаване на искането, освен ако двете
въздухоплавателни власти се договорят за
удължаване на този срок.
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Член 20
Уреждане на спорове
1. Ако възникне спор между договарящите
страни относно тълкуването или прилагането
на тази спогодба, договарящите страни се
опитват да го уредят на първо място чрез
преговори.
2. Ако договарящите страни не постигнат
уреждане на спора чрез преговори, той може
да бъде отнесен до лице или орган, определен
по споразумение между двете страни, или по
молба на едната договаряща страна спорът
се предава за уреждане на арбитражен съд
от трима арбитри, който съд се съставя по
следния начин:
а) всяка договаряща страна назначава по
един арбитър в рамките на тридесет дни от
датата, на която едната страна е получила
от дру гата ст рана дип ломатическа нота,
изискваща арбитраж на спора; гражданин
на трета държава, който действа като председател на арбитражния съд, се назначава
като третия арбитър по споразумение между
двамата арбитри в рамките на шестдесет дни
от назначаването на втория;
б) ако в гореспоменатите срокове не е извършено назначаване, всяка от договарящите
страни може да поиска от председателя на
Съвета на Международната организация за
гражданско въздухоплаване (ИК АO) да направи необходимото назначаване в рамките
на тридесет дни; ако председателят е с националността на една от договарящите страни,
най-старшият заместник-председател, който
не е дисквалифициран на това основание,
следва да извърши назначаването.
3. Освен ако е договорено друго, арбитражният съд следва да определи границите на
своята юрисдикция и да установи собствена
процедура. По нареждане на арбитражния
съд или по молба на едната от договарящите
страни се провежда конференция за определяне на точните въпроси и специфичните
процедури на арбитража не по-късно от петнадесет дни след окончателното съставяне
на арбитражния съд.
4. Освен ако договарящите страни са се
договорили друго или има друго определение
на арбитражния съд, всяка договаряща страна
връчва меморандум в рамките на четиридесет и пет дни след пълното съставяне на
арбитражния съд. Всяка договаряща страна
представя отговор в рамките на шестдесет
дни от връчването на меморандума от другата договаряща страна. Арбитражният съд
изслушва страните по молба на едната договаряща страна или по своя преценка в срок
петнадесет дни след изтичане на крайния
срок за представяне на отговорите.
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5. Арбитра жният съд изготвя писмено
решение в рамките на тридесет дни след
приключване на изслушването или ако няма
изслушване, тридесет дни след датата на
представяне на двата отговора. Решението
се взема с мажоритарен вот.
6. Договарящите страни могат да подадат
молби за изясняване на решението в срок
петнадесет дни след получаването му и това
разяснение се дава в срок петнадесет дни от
получаването на такава молба.
7. Решението на арбитражния съд е обвързващо за договарящите страни.
8. Всяка договаряща страна поема разходите на назначения от нея арбитър. Останалите
разходи на арбитражния съд се поемат поравно от договарящите страни, включително
всички разходи, направени от председателя
или заместник-председателя на Съвета на
ИК AO при изпълнението на процедурите по
алинея 2 (б) на този член.
9. Ако и доколкото някоя от договарящите
страни не изпълни решението на арбитражния
съд, дадено съгласно този член, другата страна
може да ограничи, временно преустанови или
анулира правата или привилегиите, които е
дала по силата на тази спогодба на неизправната страна или на неизправния назначен
въздушен превозвач.
Член 21
Комбинирани превози
Въздушните превозвачи на всяка договаряща страна могат да използват във връзка
с въздушните линии комбинирани превози
до или от всяка точка на територията на
договарящите страни или трети държави.
Въздушните превозвачи могат да извършват
и свой собствен комбиниран превоз или да го
осигуряват по споразумение с други превозвачи, включително за съвместно използване
на полетни номера. Такива комбинирани
превози могат да бъдат предлагани като
пряка транспортна услуга с обща цена за
въздушния и комбинираните превози при
условие, че пътниците и товародателите са
информирани за доставчиците на използвания превоз.
Член 22
Изменения
1. Ако договаряща страна счита за необходимо да измени някоя от разпоредбите на
тази спогодба, включително и приложенията
към нея, тя може да поиска консултации
чрез разговори или кореспонденция с другата
договаряща страна относно предложената
промяна. Консултациите следва да започнат в
срок шестдесет дни от датата на получаване
на искането.
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2. Всички съгласувани изменения на тази
спогодба влизат в сила по реда на член 25
(Влизане в сила) и се потвърждават чрез
размяна на дипломатически ноти от двете
договарящи страни.
3. Ако двете договарящи страни, които са
страни по Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и
неговите държави членки и Грузия (ЕСА А),
станат страни по многостранно споразумение
или конвенция, които засягат въпроси, предмет на тази спогодба, последната следва да
бъде изменена съгласно този член, за да е в
съответствие, където е необходимо, с разпоредбите на това многостранно споразумение
или конвенция.
Член 23
Регистрация в Международната организация
за гражданско въздухоплаване (ИК АО) и
Обединените нации (ООН)
Тази спогодба и всички нейни изменения
се регистрират в Съвета на Международната
организация за гражданско въздухоплаване
и Обединените нации.
Член 24
Уведомяване за прекратяване на спогодбата
1. Всяка договаряща страна може по всяко
време да уведоми по дипломатически път
другата договаряща страна за решението си
да прекрати тази спогодба. Това известие се
изпраща едновременно до Международната
организация за гражданско въздухоплаване.
В такъв случай спогодбата се прекратява
дванадесет месеца след датата на получаване
на известието от другата договаряща страна,
освен ако известието за прекратяване е оттеглено по споразумение преди изтичането
на този срок.
2. Ако няма потвърждение за получаване
от другата договаряща страна, известието се
счита за получено четиринадесет дни след
получаване на известието от Международната
организация за гражданско въздухоплаване.
Член 25
Влизане в сила
1. Тази спогодба влиза в сила на датата на
получаване на последното писмено известие,
получено по дипломатически път, потвърждаващо, че договарящите страни са изпълнили всички съответни вътрешни процедури,
изисквани за влизане в сила на тази спогодба.
2. От деня на влизане в сила на тази спогодба се прекратява действието на Спогодбата
между правителството на Република България
и правителството на Грузия за въздушни
съобщения, подписана на 19 януари 1995 г.
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В свидетелство на това долуподписаните,
надлежно упълномощени от съответните им
правителства, подписаха тази спогодба.
Съставена в Тбилиси на 28 март 2011 г. в
два екземпляра, всеки на български, грузински и английски език, като всички текстове
са еднакво автентични. В случай на различия
в тълкуването на спогодбата английският
текст има предимство.
За правителството на
За правителството на
Република България:
Грузия:
Александър Цветков,
Вера Кобалия,
министър на транспорта,
министър на
информационните
икономиката и
технологии и съобщенията
устойчивото
развитие
Приложение I
Таблица на маршрутите
Таблица 1
Маршрути, по които се експлоатират въздушни линии от назначения въздушен превозвач или назначените въздушни превозвачи на
Република България:
От Бъл- Междинни
гария
пунктове
Които и
да е

Които и
да е

До Грузия

Пунктове
отвъд

Които и
да е

Които и
да е

Забележка. Междинните пунктове или пунктовете
отвъд могат да бъдат пропуснати при който и да е
полет при условие, че въздушната линия започва
или завършва в Република България.

Таблица 2
Маршрути, по които се експлоатират въздушни линии от назначения въздушен превозвач или
назначените въздушни превозвачи на Грузия:
От Грузия

Междинни пунктове

До Република България

Пунктове отвъд

Които и
да е

Които и
да е

Които и
да е

Които и
да е

Забележка. Междинните пунктове или пунктовете
отвъд могат да бъдат пропуснати при който и да е
полет при условие, че въздушната линия започва
или завършва в Грузия.
Пета свобода
Правата по пета търговска свобода могат
да се упражняват от въздушните превозвачи,
назначени от която и да е договаряща страна,
при условие, че са одобрени от въздухоплавателните власти и на двете договарящи страни.

Приложение II
Списък на държавите, посочени в член 3 и
член 4 на тази спогодба
1. Република Исландия (съгласно Споразумението за Европейска икономическа общност);
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2. Кралство Лихтенщайн (съгласно Споразумението за Европейска икономическа общност);
3. Кралство Норвегия (съгласно Споразумението за Европейска икономическа общност);
4. Конфедерация Швейцария (съгласно Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за въздушен транспорт).
13004

СПОРАЗУМЕНИЕ

между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
на Република България и Министерството на
индустрията и информационните технологии
на Китайската народна република за сътрудничество в областта на информационните
технологии и съобщенията
(Утвърдено с Решение № 660 от 1 септември
2011 г. на Министерския съвет. В сила от
21 октомври 2011 г.)
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на
Република България и Министерството на
индустрията и информационните технологии
на Китайската народна република, наричани
оттук нататък „договарящи страни“,
в желанието си да развиват отношенията
на сътрудничество между Република България и Китайската народна република в
областта на информационните технологии
и съобщенията,
като имат предвид, че добрите отношения
в областта на информационните технологии
и съобщенията представляват важен фактор
за икономическото и социалното развитие и
за благосъстоянието на населението на двете
страни,
като подчертават взаимния интерес за
установяване на по-тясно сътрудничество в
областта на информационното общество и
съобщенията на основата на равни и взаимноизгодни условия и традиционно добрите
отношения,
посредством приятелски консултации се
договориха за следното:
Член 1
Отношенията на сътрудничество между
Република България и Китайската народна
република в областта на информационните
технологии и съобщенията се осъществяват
в съответствие с разпоредбите на техните
национални законодателства и в рамките на
съответните им компетенции, препоръките
и резолюциите на Международния съюз по
далекосъобщения (МСД) и на основата на
това споразумение.
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Член 2
Договарящите страни осъществяват сътрудничеството в областта на информационните технологии и съобщенията в следните
направления:
2.1. обмен на информация за политиките
и законодателството в областта на информационните технологии и съобщенията;
2.2. обмен на информация и опит за развитието на индустрията в областта на информационните технологии и съобщенията;
2.3. стандартизация;
2.4. развитие на информационното общество;
2.5. електронно правителство;
2.6. управление на радиочестотния спектър;
2.7. информационна сигурност;
2.8. насърчаване и подкрепа на предприятията от двете страни за осъществяване на
търговско сътрудничество и взаимни инвестиции;
2.9. подкрепа и поощряване на прякото
сът рудничество меж д у специа лизираните
организации за научно-развойна дейност в
областта на информационните технологии и
съобщителната апаратура, както и на обучението на специалисти в тази област;
2.10. координация и сътрудничество по
отношение на участието в дейността на международните организации;
2.11. други въпроси по взаимно съгласие.
Член 3
3.1. Договарящите страни осъществяват
сътрудничеството чрез:
– двустранни консултации;
– създаване на работни групи;
– обмен на специалисти;
– програми за обучение;
– други подходящи форми на сътрудничество.
3.2. Договарящите страни могат да правят
предложения за по-тясно сътрудничество по
дейностите, предвидени в това споразумение.
За тази цел, когато бъде счетено за необходимо
и по взаимно съгласие, могат да бъдат подписвани договори между съответните организации, които да съдържат освен другото целите,
плановете за действие, сроковете, съответните
отдели и лицата, отговорни за прилагането и
успешното изпълнение на договорите.
Член 4
Това споразумение не засяга правата и
задълженията на договарящите страни, произтичащи от международни споразумения
с трети страни, както и от участието им в
международни организации.
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Член 5
Всяка от договарящите страни се задължава
да не разкрива информацията, придобита по
силата на това споразумение, на трета страна
без предварителното съгласие на договарящите
страни.
Член 6
Договарящите страни разрешават всички
спорове, произтичащи от тълкуването и прилагането на това споразумение, посредством
преки преговори и консултации.
Член 7
За кореспонденция във връзка с прилагането на това споразумение двете договарящи
страни използват английски език. Езикът за
кореспонденция между другите организации
и институции по споразумението се определя
от тях по взаимно съгласие.
Член 8
8.1. Това споразумение влиза в сила от
датата на получаването на втората от двете
дипломатически ноти, с които договарящите
страни взаимно се уведомяват за изпълнението на техните вътрешноправни процедури за
влизането му в сила.
8.2. Споразумението се сключва за срок 5
години от момента на влизането му в сила и
се подновява автоматично за последователни срокове от 5 години, освен ако някоя от
страните не го денонсира в писмена форма
по дипломатически път най-малко 6 месеца
преди края на всеки срок.
8.3. Прекратяването на това споразумение
не засяга развитието на програмите и проектите, чиято реализация е започнала и не
е завършена по време на прекратяването на
споразумението.
Член 9
9.1. Споразумението може да се изменя и/
или допълва само чрез писменото предложение на договаряща страна, което се договаря
взаимно.
9.2. Измененията и/или допълненията по
предходната алинея влизат в сила по реда на
чл. 8, ал. 1 от това споразумение.
Подписано в София на 24 юни 2011 г. в
два оригинални екземпляра, всеки от които на
български, китайски и английски език, като
трите текста имат еднаква сила. В случай на
различия в тълкуването на текста за меродавен се приема текстът на английски език.
За Министерството
За Министерството
на транспорта,
на индустрията и
информационните
информационните
технологии и съобщенията
технологии на
на Република България:
Китайската
Ивайло Московски
народна република:
министър
Миао Вей,
министър
12992
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Наредба за изменение на Наредба № 5 от
2006 г. за техническите паспорти на строежите
(обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38
от 2008 г. и бр. 22 от 2010 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за установяване на
владеенето на български език и професионалната терминология на български език от
чужденците за упражняване на медицинска
професия в Република България (обн., ДВ,
бр. 104 от 2005 г.; изм., бр. 71 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 5, ал. 3 думите „Министерството на образованието, младежта и науката
(МОМН)“ се заменят с „Центъра за контрол
и оценка на качеството на училищното образование (ЦКОКУО)“.
§ 2. В чл. 6, ал. 1 думите „Центъра за
контрол и оценка на качеството на училищното образование (ЦКОКУО)“ се заменят с
„ЦКОКУО“.
Министър на образованието, младежта и
науката: Сергей Игнатов
Министър на здравеопазването:
Стефан Константинов
12937

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
Наредба за изменение на Наредба № 5 от
1999 г. за установяване на владеенето на
български език при придобиване на българско гражданство по натурализация (обн., ДВ,
бр. 81 от 1999 г.; попр., бр. 82 от 1999 г.; изм.,
бр. 35 от 2000 г.; доп., бр. 105 от 2000 г.; изм.,
бр. 41 от 2001 г. и бр. 71 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 3 думите „Министерството на образованието, младежта и науката“
се заменят с „Центъра за контрол и оценка
на качеството на училищното образование
(ЦКОКУО)“.
§ 2. В чл. 5, ал. 1 думите „Центъра за
контрол и оценка на качеството на училищното образование (ЦКОКУО)“ се заменят с
„ЦКОКУО“.
Министър: Сергей Игнатов
12936

ВЕСТНИК

Параграф единствен. В § 2, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби се правят
следните изменения:
1. Думите „с изключение на строежите по
ал. 1“ се заменят с „в т.ч. строежите – смесена
държавна и частна собственост, или смесена
общинска и частна собственост“.
2. В т. 3 думите „31 декември 2012 г.“ се
заменят с „31 декември 2014 г.“.
3. В т. 4 думите „31 декември 2014 г.“ се
заменят с „31 декември 2016 г.“.
4. В т. 5 думите „31 декември 2016 г.“ се
заменят с „31 декември 2018 г.“.
Министър: Лиляна Павлова
12975

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 1519-МИ
от 9 декември 2011 г.

относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за
кметове на кметства на 11 март 2012 г.
На основание чл. 12, ал. 1 и 2 от Изборния
кодекс и укази № 234, № 235, № 236, № 237,
№ 238 и № 239 от 24 ноември 2011 г. на президента на Република България (ДВ, бр. 96
от 2011 г.) Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Утвърждава образците на изборните книжа за
произвеждане на изборите за кметове на кметства на 11 март 2012 г. с номера, както следва:
от № 1 до № 11 включително, от № 13 до
№ 16 включително, от № 16а до № 20 включително, № 20а, № 21, № 22, № 23 и № 23а, от
№ 24 до № 31 включително, от № 34 до № 38
включително, № 41 и № 43, № 45, № 47, № 49,
№ 51, № 53, № 56, от № 58 до № 70 включително, № 75, № 76, № 81, № 82, № 87, № 88,
№ 91, № 93, от № 96 до № 99 включително,
и № 101 и № 104.
Образците на изборните книжа са приложени към решението и представляват неразделна част от него.
Председател: Красимира Медарова
Секретар: Севинч Солакова
13086
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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 …………………………..
(по чл. 62, ал. 1, 2 и 3 от Изборния кодекс)

№

Име

ЕГН
(попълва
СИК)

Документ за
самоличност
(попълва
СИК)

Адрес

1

2

3

4

5

Подпис на Забележки
Дата на
избирателя
адресна
регистрация
по настоящ
адрес към
дата 6
месеца
преди
изборния
ден
6
7
8

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 6 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 6 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 6 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
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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 6 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.
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
вписва 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.
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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 …………………………….
(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 покъсно 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 …………………………...
(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 …………………………………..
(по чл. 62, ал. 1 и 4 от Изборния кодекс)

№ Име Гражданство

1

2

3

ЛН

(попълва
СИК)

4

Документ за
самоличност
(попълва СИК)

5

Номер на
удостоверение
за пребиваване
и дата на
регистрация

6

Адрес на
пребиваване в
съответното
населено
място в РБ

Подпис на
избирателя

Забележки

8

9

7

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
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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 6
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 6 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.
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.
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ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ ІІ
(ЗА ОБЯВЯВАНЕ)
за избиране на общински съветници и кметове на ……………………………..
(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 покъсно 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 ……………………………
(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.

БРОЙ 98
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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 …………………………….
(по чл. 205, ал. 1 във връзка с чл. 176 от Изборния кодекс)

№

Име

1

2

Дата на
Подпис на Забележки
ЕГН/ЛН Документ за
Адрес
адресна
избирателя
(адрес на
(попълва самоличност
пребиваване регистрация
подвижна
(попълва
по настоящ
– за
СИК)
подвижна
адрес към
граждани на
СИК)
дата 6
друга
месеца
държавапреди
членка на
ЕС)
изборния
ден
3
4
5
6
7
8

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.
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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.
Приложение № 2

Избирателна секция №
Изборен район ……………………... № …..................
община …………………….….……............................., район ………………..………......,
населено място ……………………., кметство ……………….…., секция № ……....……

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за избиране на общински съветници и кметове
на …………………………………….
(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 опорно-двигателния 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

Председател:
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Допълнителният избирателен списък се съставя от секционната избирателна
комисия в изборния ден.
В списъка секционната избирателна комисия вписва избирателите с увреждане
на опорно-двигателния 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 ………………………….
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, вр.чл. 52, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс)

№

Име

ЕГН
(попълва
СИК)

Документ за
самоличност
(попълва
СИК)

Адрес

1

2

3

4

5

Дата на
адресна
регистрация
по настоящ
адрес към
дата 6
месеца
преди
изборния
ден
6

Подпис на
избирателя

Забележки

7

8

Ръководител на заведението/дома:

Избирателните списъци в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове
за стари хора и други социални заведения се съставят от ръководителя на
заведението/дома. Ръководителят на заведението или дома не по-късно от 48 часа преди

1

2

3

4

5

6

7

8

Ръководител на заведението/дома:
С Т Р.
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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 6 месеца, съгласно чл. 3,
ал. 4 или ал. 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 вписва последователно собственото, бащиното и фамилното име на избирателя по
документа за самоличност, и графите „ЕГН”, „Документ за самоличност” и „Адрес”.
Когато СИК установи разлика между данните в документа за самоличност и
данните в избирателния списък, данните от документа за самоличност се записват в
графата „Забележки” на избирателния списък.
Когато избирателят е допуснат да гласува с придружител, името и единният
граждански номер на придружителя се вписват в графа „Забележки” на избирателния
списък срещу името на избирателя. Данните на придружителя се вписват и в списъка за
допълнително вписване на придружителите, след което придружителят се подписва.
Когато избирателят е с увреждане, което не му позволява да се подпише, в
полето за подпис член на секционната избирателна комисия отбелязва „гласувал" и се
подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата „Забележки" и в протокола на
секционната избирателна комисия.
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Приложение № 4
Избирателна секция №
Изборен район ……………………......................

№ ….............................................

Община …………………….….……................., административен район ………………..………,
населено място ……………….…………., кметство …………….…….…., секция № ……....……
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за избиране на общински съветници и кметове на …………………………...
в места за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане
(по чл. 45 и чл. 62, ал. 1 и 2, вр.чл. 52, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс)
№

Име

ЕГН/ЛН
(попълва
СИК)

Документ за
самоличност
(попълва
СИК)

Адрес
(адрес на
пребиваване)

1

2

3

4

5

Дата на
адресна
регистрация
по настоящ
адрес към
дата 6
месеца
преди
изборния
ден
7

Подпис на
избирателя

Забележки

8

9

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 6 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 от 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 ……………………..
ДЕКЛАРИРАМ:
1. ........................................................................................……….……................................…..
(гражданство)

2........................................................................................................................................................
(адрес на пребиваване през последните 6 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 ………………………..
Дата ……………………..

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………………………………...
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 ……………………………...
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на ……………………….
Дата ……………………………..

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.
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Приложение № 7
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/ КМЕТСТВО
...............……….……………….......................................
ОБЛАСТ …………………………..….………...............

ЗАЯВЛЕНИЕ

(по чл. 53, ал. 1от 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 6 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 ………………..
Дата …………………….

Подпис:

Заявлението се подава от избирател при условие, че има настоящ адрес през последните шест
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.
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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 ………………...:
……………………………………………...………………………………………..……….…
…………………………………………………...……………………………………..….……
(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 …………………..
Дата ……………………...

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, район, 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 й 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 ……………………...
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на …………………..
Дата …………………...

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 й 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 № 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 6 месеца преди изборния ден.
Желая да упражня правото си на глас в изборите за общински съветници и
кметове на ………………………. 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 ………………...
Дата …………………..

Подпис:

Заявлението се подава не по-късно от 30 дни преди изборния ден от избиратели с трайни
увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и
желаят да гласуват с подвижна избирателна урна. То трябва да е саморъчно подписано и може да
бъде подадено чрез писмо, факс или 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 наймалко 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.
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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
…………………………….. 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 …………………...
Дата ....................................

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.
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Приложение № 13

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ……………………………………...
ОБЛАСТ ……………………………………….
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№......../.......................................
(по чл. 33, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс)

Общинската избирателна комисия удостоверява, че с Решение № … от
…………........................
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 на ………………………...
Председател:
Секретар:

С Т Р.
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Приложение № 14
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ

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

№........./........................................

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

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

е регистриран/а за наблюдател на изборите за общински съветници и кметове на
…………………………………... 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)

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)

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

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

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 й регистрация)

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

Заявявам/e за регистрация .............................................................................................................
(пълно или съкратено наименование на партията според съдебната й регистрация)

за участие в изборите за общински съветници и кметове на …………………...
Регистрацията на партията е подкрепена от ………… (……….…………………….……….)
избиратели, съгласно приложения списък.

(с цифри)

(с думи)

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 …………………………….

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 й 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 й 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 избирател 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.

С Т Р.
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Приложение № 16a
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ

за участие в нов избор на регистрирана в ЦИК партия
(по чл. 285, ал. 2 от Изборния кодекс)

.....................................................................................................................................................................,
(пълно или съкратено наименование на партията според регистрацията й в ЦИК)

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

Заявявам/e за участие .............................................................................................................
(пълно или съкратено наименование на партията според регистрацията й в ЦИК)

в новите избори за .......................................................................
(общински съветници/кмет на община/кмет на кметство)

на ...................... в община .................................., област ……………………………….
(дд/мм/гггг)

Партията е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23
октомври 2011 г. в ЦИК с решение № …………………………….
Прилагам/е следните документи (по чл. 285, ал. 2 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 ………………………. г.

Подпис:
………………………………………..

(представляващия/те партията/упълномощено/и лице/а)

Печат на партията

Заявлението се представя в ЦИК не по-късно от 75 дни преди изборния ден.
Заявлението се подписва от лицето, представляващо партията според актуалната й 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 партията представя:
1. удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите;
2. 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.

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.

№

общински съветници и кметове на ………………………..
Подписаните, даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и
кметове на ………………………..
(Горният текст се изписва в началото на всеки лист преди полагане на подписите. Листовете се номерират последователно.)

(пълното или съкратено наименование на партията според съдебната й регистрация)

Подписаните, подкрепяме регистрацията на партия …………………………………………………………..………………… за участие в изборите за

(по чл. 89, ал. 3, т. 11 от Изборния кодекс)

СПИСЪК
на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия за участие в изборите за общински съветници и кметове

Приложение № 17

БРОЙ 98
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№ по ред, дата, час на постъпване
Партия

Адрес, телефон, електронен адрес и
лице за контакти:
Приложени документи

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация –решение на ЦИК № ….
Удостоверение № ……от …………….
Получено от партия, дата

1.
2.

3.

5.

6.

7.

8.

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.

Дата

ДЪРЖАВЕН

9.

№

(по чл. 26, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 89, ал. 1 от Изборния кодекс)
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Приложение № 18

РЕГИСТЪР
на партиите за участие в изборите за общински съветници и кметове на ……………………………...
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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)

№.............../.........................................

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

e регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове на
...................................
Председател:
Секретар:

С Т Р.
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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 й)

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

………………………………………………………………………………………………………………….
Заявявам/е за регистрация ....................................................................................................................
(пълно или съкратено наименование на коалицията от партии според решението за образуването й)

за участие в изборите за общински съветници и кметове на ………………………...
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 …………………….
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 й партии, която
ще обслужва само предизборната кампания;
6. пълномощно от лицето/ата, представляващо/и коалицията от партии, в случаите, когато документите се
подават от упълномощено/и лице/а.
Заявлението се подписва от лицето/ата, представляващо/и коалицията от партии според решението за
образуването й. Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от представляващия/ите
коалицията.
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Приложение № 20а
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ

за участие в нов избор на регистрирана в ЦИК коалиция от партии
(по чл. 285, ал. 2 от Изборния кодекс)

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

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

Заявявам/e за участие .............................................................................................................

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

в новите избори за .......................................................................
(общински съветници/кмет на община/кмет на кметство)

на ...................... в община ............................., област …………………………………….
(дд/мм/гггг)

Коалицията от партии е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и
кметове на 23 октомври 2011 г. в ЦИК с решение № …………………………….
Прилагам/е следните документи (по чл. 285, ал. 2 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 ………………………. г.

Подпис:
………………………………………..

(представляващия/те коалицията/упълномощено/и лице/а)
Заявлението се представя в ЦИК не по-късно от 75 дни преди изборния ден.
Заявлението се подписва от лицето, представляващо коалицията от партии според решението за
образуването й. Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от представляващия/те
коалицията.
Когато коалицията от партии се представлява от няколко лица, заявлението се подписва от всички
представляващи.
Към заявлението коалицията от партии представя:
1. удостоверение за актуално правно състояние на всяка една от участващите в състава на коалицията
партии, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите;
2. удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии за внесени
финансови отчети на всяка една от участващите в състава на коалицията партии, за всяка от последните три
години.

Коалиция

Адрес, телефон, електронен адрес, лице за контакти:

Партии, участващи в състава на коалицията

Приложени документи

Забележки

Предал документите

Приел документите

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

Получено от коалиция, дата

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

Забележки

Предал документите

Приел документите

Промени в състава на коалицията – решение на ЦИК № …….
Удостоверение № …………….. от ……………………………...
Получено от коалиция, дата

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

13.

14.

15.

16.

17.

№

№

дата

дата

час на постъпване

час на постъпване

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

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.

№ по ред, дата, час на постъпване

1.

(по чл. 26, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 91 и 92 от Изборния кодекс)
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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)

№..................../.........................................

Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № …........ от
…...…………………….

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
…………………………..

Председател:
Секретар:

С Т Р.
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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 й 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 …………………………………., следните промени в
състава
на
коалиция...............................................................................................................................................................,
(пълно или съкратено наименование на коалицията от партии според регистрацията й в ЦИК)

настъпили след регистрацията й 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 ……………………………..
Подпис: …………………………..…………….…………….
(представляващ/и партията/коалицията от партии)

Печат на партията/коалицията, ако има такъв
Промени в състава на коалиция от партии, настъпили след регистрацията й 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 й 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 й.
Партия, включена в състава на коалиция от партии, която след регистрацията на коалицията от партии
напусне състава й, 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).
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Приложение № 23а
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ

за промени в обстоятелства в регистрирана в ЦИК партия/коалиция от партии
(по чл. 285, ал. 3 от Изборния кодекс)

.....................................................................................................................................................................,
(пълно или съкратено наименование на партията/коалицията от партии, според регистрацията й в ЦИК)

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

Заявявам/e промяна в следните обстоятелства:
 на оправомощените да представляват партията/коалицията от партии лица;
 промени в устава на партията;
 промени в решението за създаването на коалицията от партии;
Партията/коалицията от партии е регистрирана за участие в изборите за общински
съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в ЦИК с решение № …………………………….
Прилагам/е следните документи:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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 ………………………. г.

Подпис: ………………………………………..

(представляващия/те партията/коалицията
партии упълномощено/и лице/а)

от

Печат на партията
Заявлението се представя в ЦИК по решение на централното ръководство на партията (компетентно
съгласно устава), съответно – на коалицията от партии не по-късно от 75 дни преди изборния ден.
Заявлението се подписва от лицето, представляващо партията според актуалната й съдебна регистрация
или коалицията от партии, съгласно решението за създаването й. Заявлението може да бъде подписано и от лице/а,
изрично упълномощено/и от представляващия/те партията или коалицията от партии.
Когато партията/коалицията от парти се представлява от няколко лица, заявлението се подписва от
всички представляващи.
Към заявлението партията/коалицията от партии в зависимост от настъпилата промяна представя
предвидените в чл. 89, ал. 3 или чл. 91, ал. 4 от Изборния кодекс съответни документи.

С Т Р.
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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)

№..................../......................................

Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № …........ от …...……
………………….

са

вписани

промени

в

състава

на

коалиция

………..........………………………….............................................................................................,
(наименование на коалицията от партии според регистрацията й в ЦИК)

регистрирана с решение №……. от …...…………………. за участие в изборите за
общински съветници и кметове на …………………….., както следва:
……………………………………………………………………………………………………....
.........................………………………………………………………………………………………………………

Председател:
Секретар:
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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 …………………………….
(по чл. 95, ал. 1- 4 от Изборния кодекс)

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

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

на ………………………………. 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 …………………………...
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.
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Приложение № 26
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ..............................................................,
ОБЛАСТ .................................................................,
ЗАЯВЛЕНИЕ
от местна коалиция от партии за участие в изборите за
общински съветници и кметове ………………..
(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 й)

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

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

Заявявам/е за регистрация ……………........................................................................................,
(наименование на местната коалиция от партии според решението за образуването й)

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 …………………….. 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 …………………………...

Подписи:
(име на представляващия/ите
коалицията/упълномощено/и лице/а)
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.
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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 й партии, която
ще обслужва само предизборната кампания.

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/настоящ адрес/адрес на пребиваване .................................................................
за независим кандидат за ...................................................................................................................
(общински съветник)

в изборите за общински съветници и кметове на ………………………... в
...............................................................................................................................................................
(община)

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

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

за независим кандидат за ...................................................................................................................
(общински съветник)

в изборите за общински съветници и кметове на ………………………... в
...............................................................................................................................................................
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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 ……………………..
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.
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.

БРОЙ 98

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9

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

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

в изборите за общински съветници и кметове на ……………………… в
...............................................................................................................................................................
(община, кметство)

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 ……………………….
Подписи:
1. ............................................................
2. ............................................................
3. ............................................................
… ...........................................................
7. ............................................................
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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 от 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 ……………………. в
........................................................................................................................................................
(община, кметство)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. съм български гражданин и съм навършил/я 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 ……………………
Дата .....................................

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.
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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 от 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
....................................../...................................................................................................................,
(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 ……………………….. в
...........................................................................................................................................................
(община/ кметство)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. съм навършил/а 18 години и съм гражданин на следната държава – членка на
Европейския съюз: ...........................................;
2. не съм поставен/а под запрещение и не изтърпявам наказание лишаване от
свобода;
3. имам статут на продължително/постоянно пребиваващ в Република България;
4. не съм лишен/а от правото да избирам в държавата – членка на Европейския
съюз, на която съм гражданин;
5. съм живял/а най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място
гр./с. ......................................, община ..............................;
6. съм заявил/а желанието си да упражня правото си на глас в съответното
населено място с декларация по чл. 63, ал. 1 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
на инициативния комитет за участие в изборите.
Дата ................................

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 6 месеца в съответното населено място по смисъла на чл. 3, ал. 5 от ИК е
гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на
съответната община или кметство към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите.
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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 ………………………….
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 ………………………...
Дата ..................................

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.

Партия
Коалиция от партии
Инициативен комитет
Адрес, телефон, електронен адрес, лице за
контакти
Приложени документи

Забележки

Предал документите

Приел документите

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

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

2.

5.

6.

7.

8.

9.

№

дата

час на постъпване
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

Когато от ОИК са дадени указания за отстраняване на констатирани непълноти в документацията, това се отразява в графата
„Забележки”.

4.

3.

№ по ред, дата, час на постъпване

1.

(по чл. 33, ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс)

РЕГИСТЪР
на партиите/коалициите от партии/инициативните комитети за участие в изборите за кмет на кметство …………………………,
на ……………………………..

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
община .................................................................
област ................................................................

Приложение № 34
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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)

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

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

на …………………………….

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)

№......../..........................................
Общинската избирателна комисия удостоверява, че с Решение № …........... от .....................
....................... коалиция ……………………………..........……..……………….......…..…....………….,
(наименование на коалицията от партии според удостоверението за регистрацията й 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 ...........................................................................................
на ……………………………...

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

Председател:
Секретар:
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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)

№......../...........................................
Общинската избирателна комисия удостоверява, че с Решение № …........... от ..................
................... коалиция ……………………………..........……..……………….......…..…....…………….,
(наименование на местната коалиция от партии според регистрацията й в ОИК)

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 .............................................................................................
на ………………..

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

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)

№............/........................................
Общинската
избирателна
комисия
удостоверява,
че
с
Решение
№ .............../............................ 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 ………………………...
Председател:
Секретар:

Под съкращението „ЛН” се разбира личен номер на гражданин на друга държава – членка на
Европейския съюз.

3
1..................................
2..................................
...................................
....................................
........................

4

ЕГН

ДЪРЖАВЕН

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.

2

Име на кандидатите за
кмет на кметство

Лична карта
№, паспорт
№ на
№,
кандидат№ на решението на
постоянен и Забележки
ската
ОИК за
настоящ
листа
регистрация
адрес, дата
в бюлетина адресна
ната
регистрация
5
6
7
8

Приложение № 41
66

1

Пореден №,
Партия, коалиция от партии или инициативeн
дата и час на
комитет
постъпване

(по чл. 126, ал. 1, 2 и 4 от Изборния кодекс)

РЕГИСТЪР
на кандидатите за участие в изборите за кмет на кметство на ……………………….

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
община .................................................................
област ................................................................
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Приложение № 43
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ................................................................,
ОБЛАСТ ................................................................
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за регистриране на кандидат за кмет на община/ кмет на кметство в изборите
на ………………………………...
(по чл.126, ал. 1 т. 1, б. „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 ……………………………...

Прилагаме следните документи (по чл. 126, ал. 1, б „а” и т. 2, 3, 4 и 7 от Изборния
кодекс):
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Представляващ/и партията/коалицията от партии
упълномощено/и лице/а:

Дата ..........................

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 № 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 ……………………………………….
(по чл. 126, ал. 1 т. 1, б. „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 ……………………………………...
Участието на кандидата в изборите е подкрепено от .................... (.....................................)
избиратели, съгласно приложената подписка.

(с цифри)

(с думи)

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:
……….................................................................
Дата ……………………….

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

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.
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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 …………………………….
(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/настоящ адрес
...........................................................................................................................................................,
за независим кандидат за кмет на община/кмет на кметство………………………….. в
изборите на …………………………………..
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
……………………………………………..
(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
Постоянен паспорт и № на
адрес/
удостоверениеадрес на
то за
пребиваване пребиваване 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 № 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 ………………………………….
(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
…………………………….
Дата ................................

Подпис:
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 ……………………………….. 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
………………………………..
Дата .........................................

Подпис:
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Приложение № 53

ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
ОБЩИНА .............................................................,
ОБЛАСТ .............................................................,

ДЕКЛАРАЦИЯ

(по чл. 126, ал. 1, т. 3 във връзка с § 1, т. 5, б. „а” и „б” ДР на Изборния кодекс )

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

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

(община)

изборите на ……………………………………………………………………………….…..,
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, б. „а” и „б” 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
……………………………..
Дата .....................................

Подпис:
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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)

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
……………………….
Дата ...................................

Подпис:

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.

БРОЙ 98

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 3

Приложение № 58
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ..........................................................
ОБЛАСТ ............................................................
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за регистриран кандидат за кмет
(по чл. 33, ал.1, т. 15 от Изборния кодекс)

№........../...............................................
Общинската

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

№ ....................../.......................
.........................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

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

в изборите на ………………………………. в листата на
............................................................................................................................................
(партия/коалиция от партии/инициативен комитет)

Председател:
Секретар:
Приложение № 59
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ..........................................................
ОБЛАСТ ............................................................
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за застъпник

(по чл. 33, ал.1, т. 19 от Изборния кодекс)

№........./..........................................
Общинската

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

№ .............../....................................
................................................................................................................................................,
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име)

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

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

в изборите на …………………...
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 …………………….
(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.
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Приложение № 61

СПИСЪК
за допълнително вписване на придружителите при гласуване с подвижна
избирателна урна в изборите за общински съветници и кметове
на ……………………….
(по чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс)

№

Име

ЕГН/ЛН

Постоянен
адрес/адрес на
пребиваване

Документ
за самоличност

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

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.
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.
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Приложение № 62
Избирателна секция №
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, ......................................, в ................ часа председателят на секционната избирателна
комисия/подвижна СИК в избирателна секция № ......................................, населено място
.........................................., община .............................., област ............................., при откриването на
изборния ден в …………..часа на ……………………………………., маркира по уникален начин
печата на СИК/ПСИК, с който се подпечатват бюлетините и изборните книжа в изборите за
общински съветници и кметове на …………………………. 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.
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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, ...................................., в ................ часа 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
………………..:
Част І
Начален брой избиратели
1.
....................................................................
...........................................
(с думи)
(с цифри)
Брой заличени избиратели
2.
....................................................................
...........................................
(с думи)
(с цифри)
Брой дописани избиратели
.............................................
....................................................................
3.
(с цифри)
(с думи)
Общ брой избиратели (т. 1 - т. 2 + т. 3)
4.

1.

2.
3.
4.

....................................................................
(с думи)
Част ІІ
Начален брой избиратели
....................................................................
(с думи)
Брой заличени избиратели
....................................................................
(с думи)
Брой дописани избиратели
....................................................................
(с думи)
Общ брой избиратели (т. 1 - т. 2 + т. 3)
....................................................................
(с думи)

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

.......................................................
(с цифри)
...........................................
(с цифри)
.......................................................
(с цифри)
.......................................................
(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).
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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, ........................................, в ................ часа, 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 лечебното/здравно заведение/почивен дом, дом за стари хора/друго социално заведение)

избирателния списък за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на
……………………………………..:
Общ брой избиратели
1.

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

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

Подпис на ръководителя на заведението/дома:
Председател на СИК:
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за
секционната избирателна комисия, за общинската избирателна комисия и за
ръководителя на заведението/дома.
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Приложение № 65
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на избирателния списък

(по чл. 187, ал. 3 във връзка ал. 1, т. 4 и чл. 45, ал. 2 от Изборния кодекс)

Днес, ................................, в ................ часа, секционната избирателна комисия в
избирателна
секция
№
...........,
населено
място
..........................................,
община/район/кметство
..........................., област ............................., получи от
............................................................................................................................................................,
(собствено, бащино, фамилно име)

като ръководител на ...................................................................................................................
(място за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане)

избирателния списък за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на
………………………………….:
1.

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

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

Подпис на ръководителя на място за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за
задържане:
Председател на СИК:
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за
секционната избирателна комисия, за общинската избирателна комисия и за
ръководителя на място за изтърпчване на наказанието лишаване от свобода и за
задържане.
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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 и т. 10 – 13 и т. 15 от Изборния кодекс)

Днес, .............................., в .............. часа 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 …………………..
1.

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

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

2.1.

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

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

(брой с думи)

(брой с думи)

2.2.

(с цифри)

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

2.3.

(с цифри)

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

................
(с цифри)

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

(с цифри

3.

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

4.

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

5.

Списък на заличените лица, които нямат право да
бъдат дописвани в избирателния списък в изборния
ден:
......................................................................................

(брой с думи)

(брой с думи)

6.1.

(брой с думи)

................
(с цифри)

(с думи)

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

Два формуляра на протокола на секционната
избирателна комисия за установяване на резултатите от 1.Фабричен №……..…………..
гласуването за общински съветници, всеки запечатан в
отделен плик по начин, който позволява да се види само 2.Фабричен № ………………..
фабричният им номер:
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6.2.

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

6.3.

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

7.1.

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

.................
(с цифри)

(брой с думи)

7.2.

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

.................
(с цифри)

(брой с думи)

7.3.

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

.................
(с цифри)

(брой с думи)

8.

Чернови на протоколи на секционната избирателна
комисия:
.......................................................................................
(брой с думи)

9.

Протокол за маркиране на печата на секционната
избирателна комисия.

10.

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

11. Печат на секционната избирателна комисия - 1 брой.

.................
(с цифри)

1 брой

.................
(с цифри)

(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, ..............……………………., в ................ часа, 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 ……………………………….:
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).
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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, ...................…......................, в .............. часа 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 .............................
1.

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

2.1.

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

(брой с думи)

(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:
.......................................................................................

.................
(с цифри)

................
(с цифри)

................
(с цифри)

................
(с цифри)

(брой с думи)

3.

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

4.1.

4.2.

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

.................
(с цифри)

(брой с думи)

5.2.

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

.................
(с цифри)

(брой с думи)

5.3.

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

.................
(с цифри)

(брой с думи)

6.

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

7.

Протокол за маркиране на печата на подвижната
секционна избирателна комисия

(брой с думи)

.................
(с цифри)

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 № 70

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, ................................................., в .............. часа 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 ……………………………...
........................................................
(брой с думи)

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

Председател/заместник-председател на СИК/Подвижна СИК:
Секретар на СИК/Подвижна СИК:
Член на СИК:
Комисия за приемане на изборните книжа и материали за съхранение:
Председател:
Заместник председател:
Секретар:
Членове:
1.
2.
3.

4.
5.
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.
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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.

ПРОТОКОЛ
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№ �� �� ��
���
област община
адм. район
секция
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО на …………………..…………………..
населено място ………………….………… кметство ….….………..……….
община ………………… административен район ……….………….………
област ……………………………………..………...
Днес, ………………….…………….…….., в ……………..……. часа, 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 ……… часа на ..................................... и завърши в ……… часа 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
…………………………………….............................................
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(с думи)
4. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии,
коалиции от партии и независими кандидати за кмет на
кметство
…………………………………….............................................
(с думи)
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)
6. Брой на недействителните бюлетини за кмет на кметство
по чл. 180 от ИК (показване начина на гласуване)
…………………………………………………………………
(с думи)
7. Брой на недействителните бюлетини за кмет на кметство по
чл. 181 от ИК (заснемане с технически средства начина на
гласуване)
…………………………………………………………………
(с думи)
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)
9. Брой на декларациите по чл. 203, ал. 3 от ИК (от
избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на
зрението)
…………………………………………………………………
(с думи)
10. Брой на придружителите, вписани в графа "Забележки" на
избирателния списък (чл. 204, ал. 3, изр. 1 от ИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
11. Брой на придружителите от списъка за допълнително
вписване на придружителите (чл. 204, ал. 3, изр. 2 от ИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
12. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за
кмет на кметство
…………………………………………………………………
(с думи)
13. Брой бюлетини за кмет на кметство, които не са по
установения образец
…………………………………………………………………
(с думи)
14. Брой бюлетини за кмет на кметство с вписани в тях
специални символи като букви, цифри или други знаци
…………………………………………………………………
(с думи)
15. Брой бюлетини за кмет на кметство по установения
образец, в които не е отразен със знак "Х" и с химикал,
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……………………………..
(с цифри)

……………………………..
(с цифри)

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

……………………………..
(с цифри)

……………………………..
(с цифри)

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

……………………………..
(с цифри)
……………………………..
(с цифри)
……………………………..
(с цифри)
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пишещ със син цвят, вотът на избирателя
…………………………………………………………………
(с думи)
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)
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)
18. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на
кметство
(сумата от числата по т. 13, т. 14, т. 15, т. 16 и т. 17)
…………………………………………………………………
(с думи)
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)
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……………………………..
(с цифри)

……………………………..
(с цифри)

……………………………..
(с цифри)

……………………………..
(с цифри)

……………………………..
(с цифри)

20. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ
ЛИСТИ
№

Кандидат

1.

Наименование на
партията или коалицията
от партии или
«независим»
.................... ………………………….......

……………

……………

2.

.................... ……………………………...

……………

……………

3.

.................... ………………………….......

……………

……………

...

.................... ………………………...........

……………

……………

БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
с думи
с цифри

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:
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……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
(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 ……….. часа на …...............................
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..…….
ЧЛЕНОВЕ:
1. ……………………………………….……
2. ……………………………………….……

3. ……………………………………….……................

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

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 № 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 …………………….……………..
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 предаване му на СИК
…………………………………….............................................
……………………………..
(с цифри)
(с думи)
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 цифри)
…………………………………….............................................
(с думи)
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)
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20. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ
ЛИСТИ
№

Кандидат

1.

Наименование на
партията или коалицията
от партии или
«независим»
.................... ………………………….......

……………

……………

2.

.................... ……………………………...

……………

……………

3.

.................... ………………………….......

……………

……………

...

.................... ………………………...........

……………

……………

БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
с думи
с цифри

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..…….
ЧЛЕНОВЕ:
1. ……………………………………….……
2. ……………………………………….……

3. ……………………………………….……................

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

6. …………………………….…………….........................
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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.

ПРОТОКОЛ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО ......................................
на ............................................
община …………………............. район ................................................
област ……………………………
Днес, ……….......................................,
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

в

……………

часа,

ОБЩИНСКАТА

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,
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представили протоколи за гласуването
…………………………………….............................................
(с думи)
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)
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)
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни
списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК)
…………………………………….............................................
(с думи)
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии,
коалиции от партии и независими кандидати за кмет на
кметство
…………………………………….............................................
(с думи)
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)
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 Т Р. 9 3

……………………………..
(с цифри)

……………………………..
(с цифри)

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

……………………………..
(с цифри)

…………………………………………………………………
(с думи)
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 цифри)

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

……………………………..
(с цифри)

С Т Р.

94

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

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)
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)
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за
кмет на кметство (сумата на числата от т. 12 от протоколите
на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
15. Брой бюлетини за кмет на кметство, които не са по
установения образец (сумата на числата от т. 13 от
протоколите на СИК)
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……………………………..
(с цифри)

……………………………..
(с цифри)

……………………………..
(с цифри)

…………………………………………………………………
(с думи)
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 цифри)

…………………………………………………………………
(с думи)
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)
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)
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 цифри)

…………………………………………………………………
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

……………………………..
(с цифри)

……………………………..
(с цифри)
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20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на
кметство (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на
кметство
(сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

……………………………..
(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 БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
с думи
с цифри
от партии, или
„независим”
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:
……………………………………..…………………………………………………………
………………………………………..………………………………………………………
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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
РЕШИ:
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)
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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 ……….. часа на ……….......................
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. ...........................................

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 т. 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
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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 ...........................................
община …………………............. район ................................................
област ……………………………
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
1. Брой на секционните избирателни комисии в общината
…………………………………….............................................
(с думи)
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината,
представили протоколи за гласуването
…………………………………….............................................
(с думи)
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)
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)
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни
списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК)
…………………………………….............................................
(с думи)
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии,
коалиции от партиии независими кандидати за кмет на
кметство
…………………………………….............................................
(с думи)
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)
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)
……………………………..
(с цифри)

……………………………..
(с цифри)

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

……………………………..
(с цифри)

……………………………..
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20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на
кметство
(сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на
кметство (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)

С Т Р. 9 9

(с цифри)

……………………………..
(с цифри)
……………………………..
(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 БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
с думи
с цифри
от партии или независим
1.

…………… ……………………………

……………

……………

2.

…………… ……………………………

……………

……………

3.

…………… ……………………………

……………

……………

...

…………… ……………………………

……………

……………

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
РЕШИ:
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
.......................................................................................................................................................
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(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. ...................................

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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Приложение № 87
Секционният протокол е в три идентични екземпляра,е изработен
е на трипластова индигирана хартия и е защитен с
полиграфическа защита. Образецът се одобрява от ЦИК.

ПРОТОКОЛ
на ПОДВИЖНА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№ �� �� ��
���
област
община
адм. район секция
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО на ………………..…………………...
населено място ………………….………… кметство ….….………..……….
община ………………… административен район ……….………….………
област ……………………………………..………...
Днес, ………………….…………….……........................, в ……………..…….
ПОДВИЖНАТА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в състав:
Председател: …………………………………………………..……..………
Заместник-председател: …………………………………………………......
Секретар: ………………………………………………………………....…
Членове: 1. …………………………… 3. .………..………………..……...
2. …………………..……….. 4. …………………………….......

часа,

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 ……… часа на ................................. и завърши в ……… часа 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)

ПОДВИЖНАТА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
1. Брой на избирателите според списъка за гласуване с
подвижна избирателна урна
…………………………………….............................................
(с думи)
4. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии,
коалиции от партии и независими кандидати за кмет на
кметство
…………………………………….............................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

……………………………..
(с цифри)
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5. Брой на гласувалите избиратели според положените
подписи в списъка за гласуване с подвижна избирателна урна
…………………………………………………………………
(с думи)
6. Брой на недействителните бюлетини за кмет на кметство по
чл. 180 от ИК (показване начина на гласуване)
…………………………………………………………………
(с думи)
7 Брой на недействителните бюлетини за кмет на кметство по
чл. 181 от ИК (заснемане с технически средства начина на
гласуване)
…………………………………………………………………
(с думи)
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)
10. Брой на придружителите, вписани в графа "Забележки" на
списъка (чл. 205, ал. 5, изр. 2 от ИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
11. Брой на придружителите от списъка за допълнително
вписване на придружителите (чл. 205, ал. 5, изр. 3 от ИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
12. Брой на намерените в избирателната урна бюлетини за
кмет на кметство
…………………………………………………………………
(с думи)
13. Брой бюлетини за кмет на кметство, които не са по
установения образец
…………………………………………………………………
(с думи)
14. Брой бюлетини за кмет на кметство с вписани в тях
специални символи като букви, цифри или други знаци
…………………………………………………………………
(с думи)
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)
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)
17. Брой бюлетини за кмет на кметство по установения
образец, които не съдържат два печата на съответната
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……………………………..
(с цифри)

……………………………..
(с цифри)

……………………………..
(с цифри)

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

……………………………..
(с цифри)

……………………………..
(с цифри)
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секционна избирателна комисия (тези бюлетини се
унищожават с надпис "унищожена" върху всяка бюлетина)
…………………………………………………………………
(с думи)
18. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на
кметство (сумата от числата по т. 13, т. 14, т. 15, т.16 и т. 17)
…………………………………………………………………
(с думи)
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 Т Р. 1 0 3

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

……………………………..
(с цифри)

20. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ
ЛИСТИ
№
Кандидат
Наименование на
партията или коалицията БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
с думи
с цифри
от партии или
«независим»
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)
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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 ……….. часа на …................................
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПОДВИЖНАТА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..…….
ЧЛЕНОВЕ:
1. ……………………………………….……
2. ……………………………………….……

СЕКРЕТАР: ……………….……………..........
3. ……………………………………….……....
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, т. 14, т. 15, т. 16 и т. 17
2. Сумата от числата по т. 18 и т. 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 …………………….……
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)
4. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии,
коалиции от партии и независими кандидати за кмет на
кметство
…………………………………….............................................
(с думи)
5. Брой на гласувалите избиратели според положените
подписи в списъка за гласуване с подвижна избирателна урна
…………………………………………………………………

……………………………..
(с цифри)

……………………………..
(с цифри)

……………………………..

за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО на …………………….……
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населено място ………………….………… кметство ….….………..……….
община ………………… административен район ……….………….………
ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
област ……………………………………..………...
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ПОДВИЖНАТА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
1. Брой на избирателите според списъка за гласуване с
подвижна избирателна урна
…………………………………….............................................
(с думи)
4. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии,
коалиции от партии и независими кандидати за кмет на
кметство
…………………………………….............................................
(с думи)
5. Брой на гласувалите избиратели според положените
подписи в списъка за гласуване с подвижна избирателна урна
…………………………………………………………………
(с думи)
12. Брой на намерените в избирателната урна бюлетини за
кмет на кметство
…………………………………………………………………
(с думи)
18. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на
кметство
…………………………………………………………………
(с думи)
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)

……………………………..
(с цифри)

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

……………………………..
(с цифри)

20. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ
ЛИСТИ
№

Кандидат

1.

Наименование на
партията или коалицията
от партии или
«независим»
.................... ………………………….......

……………

……………

2.

.................... ……………………………...

……………

……………

3.

.................... ………………………….......

……………

……………

...

.................... ………………………...........

……………

……………

БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
с думи
с цифри

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПОДВИЖНАТА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..…….
ЧЛЕНОВЕ:
1. ……………………………………….……
2. ……………………………………….……

СЕКРЕТАР: ……………….……………..........
3. ……………………………………….……....
4. …………………………….……………........
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Приложение № 91
Решението се съставя в 2 екземпляра
е неразделна част от протокола на ОИК
РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
община ………………….................................................
област ………………………….....…………..………...
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ..................................................
Днес, ................………………….., 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
РЕШИ:
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:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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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: …………………………….. .-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.
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Приложение № 93
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ..........................................................
ОБЛАСТ ............................................................
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за избран кмет на община/кмет на кметство
(по чл. 246, ал. 2 от Изборния кодекс)

№........../..........................................
Общинската

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

№ ......................./................................
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 ………………………………………...
......................................................
Председател:
Секретар:

Приложение № 96

Образец на кочан с бюлетините за кмет на кметство при
произвеждане на избори за общински съветници и кметове
на ……………………….
(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.
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Приложение № 97
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 154, ал. 1 от Изборния кодекс
Подписаният(ата) ........................................................................................................,
(собствено, бащино (ако е приложимо), фамилно име)
ЕГН/ЛН .............................. лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД
№ ...................... издаден на .................. от ..................../№ на удостоверението за пребиваване и дата
на регистрацията, посочена в него ……………………………………………………….., постоянен
адрес/адрес на пребиваване .....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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 от всяко физическо лице – български гражданин или гражданин
на друга държава – членка на ЕС, който има избирателни права съгласно ИК, общият размер на
даренията на което към политическа партия/коалиция от партии/инициативен комитет,
надхвърля 1000 лева.
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Приложение № 98
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 154, ал. 2 от Изборния кодекс
Подписаният(ата) ............................................................................................................................,
(собствено, бащино (ако е приложимо), фамилно име)
ЕГН/ЛН .............................. лична карта/зелен паспорт за гражданите по §9а от ПЗР на ЗБЛД №
....................... издаден на .................. от ..................../№ на удостоверението за пребиваване и дата на
регистрацията, посочена в него ……………………………………………………….., постоянен
адрес/адрес на пребиваване .........................................................................................................................
в качеството ми на
кандидат
член на инициативен комитет
на ....................................................................................................................................................................
(политическа партия/ коалиция от партии/ инициативен комитет)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
средствата, с които съм финансирал кампанията 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 от всеки кандидат или член на инициативен комитет –
български гражданин или гражданин на друга държава – членка на ЕС, който има избирателни
права съгласно ИК, когато общият размер на средствата, с които е финансирал кампанията на
политическа партия/коалиция от партии/инициативен комитет, надхвърля 1000 лева.

БРОЙ 98

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 1

Приложение № 99
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 154, ал. 3 от Изборния кодекс
Подписаният(ата) ........................................................................................................,
(собствено, бащино (ако е приложимо), фамилно име)
ЕГН/ЛН .............................. лична карта/зелен паспорт за гражданите по §9а от ПЗР на ЗБЛД
№ ....................... издаден на .................. от ..................../№ на удостоверението за пребиваване и дата
на регистрацията, посочена в него ……………………………………………………….., постоянен
адрес/адрес на пребиваване .....................................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
движимите/недвижимите вещи:
1. ...................................................................................................
2. ...................................................................................................
...................................................................................................
предоставени от мен за безвъзмездно ползване на
...........................................................................................................................................
(политическа партия/ коалиция от партии/ инициативен комитет)
във връзка с предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове
на ……………………………. 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 или гражданин
на друга държава – членка на ЕС, който има избирателни права съгласно ИК, общият размер на
даренията на което към политическа партия/коалиция от партии/инициативен комитет,
надхвърля 1000 лева.
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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 .............. часа, 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)
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

..........................
(с цифри)

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

..........................
(с цифри)

Представители на ОИК:
1.

Представители на ЦИК:
1.

2.

2.

3.
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Приложение № 104

ОБЩИНА ………………, Кметство …………. Изборен район № ………..
БЮЛЕТИНА ЗА
КМЕТ НА КМЕТСТВО

1

ПП/КП/ИК ……………………………………………….

(пълното или съкратено наименование на партията или коалицията от партии, посочено в
заявлението й за регистрация или наименованието на инициативния комитет)

...............................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата за кмет на кметство)

____________________________________________________________________________

2

ПП/КП/ИК ……………………………………………….

(пълното или съкратено наименование на партията или коалицията от партии, посочено в
заявлението й за регистрация или наименованието на инициативния комитет)

...............................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата за кмет на кметство)

____________________________________________________________________________

3

ПП/КП/ИК ……………………………………………….

(пълното или съкратено наименование на партията или коалицията от партии, посочено в
заявлението й 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 й 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. 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.

Поправка. В Протокола за изменение на Протокола относно преходните разпоредби, приложен
към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към
Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия на Министерството на външните
работи (ДВ, бр. 97 от 2011 г.) накрая се добавя следното изречение: „Съставено в Брюксел на двадесет
и трети юни две хиляди и десета година.“
13044
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472
от 29 ноември 2011 г.
На основание чл. 115 от Конституцията на
Република България и чл. 20, ал. 2 от Закона за
достъп до обществена информация нареждам:

I. Определям следните нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена
информация според вида на носителя:
1. дискета – 1 брой – 0,50 лв.;
2. CD – 1 брой – 0,50 лв.;
3. DVD – 1 брой – 0,60 лв.;
4. разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.;
5. ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0,09 лв.;
6. факс – 1 стр. (А4) – 0,60 лв.;
7. видеокасета – 1 брой – 3,25 лв.;
8. аудиокасета – 1 брой – 1,15 лв.;
9. писмена справка – 1 стр. (А4) – 1,59 лв.
II. Стойностите по т. I не включват ДДС.
III. Отменям Заповед № 10 на министъра на
финансите от 10.01.2001 г. (ДВ, бр. 7 от 2001 г.).
IV. Заповедта влиза в сила от 1 януари
2012 г.
13003

Министър: С. Дянков

КОМИСИЯ
ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 702-ЗОД
от 24 ноември 2011 г.
На основание чл. 16, ал. 1, т. 1 във връзка
с чл. 13, ал. 1, т. 6 от Закона за Комисията за
финансов надзор (ЗКФН), чл. 99б, ал. 1, т. 9,
чл. 99з, ал. 1 и 4 ЗЗО във връзка с чл. 121, ал. 1
и 2 КЗ Комисията за финансов надзор реши:

1. Издава разрешение за прекратяване на
„Здравноосигурително дружество Всеотдайност“ – АД, ЕИК 175175922, със седалище
и адрес на управление София 1124, район
„Младост“, бул. Цариградско шосе 48 – 50.
2. Отнема лицензията за извършване на
дейност по здравно осигуряване на „Здравноосигурително дружество Всеотдайност“ – АД.
На основание чл. 16, ал. 3 ЗКФН решението подлежи на обжалване пред Комисията
за финансов надзор в 14-дневен срок от съобщаването му.
На основание чл. 16, ал. 4 ЗКФН решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването му.
12981

Председател: Ст. Мавродиев

ОБЩИНА УГЪРЧИН
РЕШЕНИЕ № 6
от 25 ноември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 16 ЗМСМА във
връзка с чл. 30, чл. 14, ал. 1, чл. 16, ал. 1 и чл. 17,
ал. 1, т. 4 и 5 ЗАТУРБ Общинският съвет – гр.
Угърчин, реши:

1. Извършва промяна, като закрива кметства на територията на община Угърчин с
административни центрове, както следва:
с. Голец, с. Мик ре, с. Сопот, с. Драгана,
с. Каленик, като същите придобиват статут на
населени места, които не са административни
центрове на кметства.
2. Териториите на кметствата по т. 1 се
запазват като територии на съответните населени места.
3. Решението влиза в сила считано от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“.
4. Определя кмета на общината да предприеме предвидените по чл. 17, ал. 1, т. 4
ЗАТУРБ действия.
12993

Председател: В. Игнатова

37. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 30 ноември 2011 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
6485097
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
3217474
Инвестиции в ценни книжа
16110412
Всичко активи:
25812983
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
8155297
Задължения към банки
5928027
Задължения към правителството
и бюджетни организации
4836912
Задължения към други депозанти
1031793
Депозит на управление „Банково“
5860954
Всичко пасиви:
25812983
Подуправител на БНБ: За гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Л. Лозанова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 30 ноември 2011 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
45068
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1477072
Дълготрайни материални и
нематериални активи
181640
Други активи
6353
Депозит в управление „Емисионно“
5860954
Всичко активи:
7571087
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
2752414
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Други пасиви
Всичко задължения:
Основен капитал
Резерви
Неразпределена печалба
Всичко собствен капитал:
Всичко пасиви:

ДЪРЖАВЕН
34137
2786551
20000
4536943
227593
4784536
7571087

Подуправител на БНБ: За гл. счетоводител на БНБ:
Д. Костов
Л. Лозанова
12898
23. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 и
чл. 154, ал. 5 във връзка с чл. 154, ал. 2, т. 5 ЗУТ
обявява, че е издал на Агенция „Пътна инфраструктура“, София, Заповед № 63 от 23.11.2011 г.
за допълване на Разрешение за строеж № РС-46
от 13.09.2011 г. за обект: „АМ „Хемус“ в участъка
„Белокопитово – Каспичан“ от км 342+200 до км
349+780, подобекти: 1. „Надлез над АМ Хемус от км
347+824,13 по път ІV-70011 „Макак – Царев брод“
и 2. „Селскостопански надлез при км 348+711“ с
допуснато предварително изпълнение по реда на
чл. 60 АПК. Предварителното изпълнение може
да се обжалва пред Върховния административен
съд в 3-дневен срок от съобщаването му в „Държавен вестник“ чрез министъра на регионалното
развитие и благоустройството. Заповед № 63 от
23.11.2011 г. за допълване на Разрешение за строеж
№ РС-46 от 13.09.2011 г. може да бъде обжалвана
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез МРРБ.
12995
17. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание чл. 149, ал. 4 и чл. 154, ал. 5 във връзка с
чл. 154, ал. 2, т. 8 и чл. 152, ал. 2 ЗУТ е издал
Заповед № РС-65 от 24.11.2011 г., с която допуска
допълване на Разрешение за строеж № РС-30
от 03.07.2008 г. на „Националната електрическа
компания“ – ЕАД, за обект: „Атомна централа
Белене“ – блок № 1 и блок № 2, с изменения,
отнасящи се до обхвата на разрешените етапи
и обособяване на подетапи за извършване на
строителството. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
издадената заповед подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд чрез министъра
на регионалното развитие и благоустройството в
14-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“.
13048
35. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ обявява, че е издал
Разрешение за строеж № РС-64 от 24.11.2011 г. на
„Летище София“ – ЕАД, за обект: „Разширение
на асфалтобетонови настилки в обхвата на страна
въздух – летателно поле и страна земя – подхода и
изхода към и от покрития паркинг пред Терминал
2 на Летище „София“, със следните подобекти: 1.
Антиобледенителна площадка „Запад“ – разширяване на съществуващата настилка. 2. Площадка за
обратен завой на автобусите пред входа за пристигащи пътници по вътрешните линии на Терминал
2 – разширяване на съществуващата настилка. 3.
Сервизен път, свързващ „Бизнес перона“ (стоянки
35 – 38) – разширяване на настилката при входа. 4.
Изграждане на технологична пътна връзка между
изхода и подхода от и към покрития паркинг пред
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Треминал 2. Разрешението за строеж може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
13049
84. – Национална агенция за приходите, ТД на
НАП Варна, отдел „Принудително изпълнение“,
ИРМ – Русе, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК, с
постановление № 26784/2004/000313 от 04.11.2011 г.
възлага на Стефан Йорданов Симеонов, адрес
за кореспонденция: с. Пиргово, ул. Средец 4,
следния недвижим имот: краварник (телчарник)
с инв. № 1219 и ЗП 315 кв. м по нотариален акт
№ 29 от 15.12.2000 г. (действителна ЗП 540 кв.
м), намиращ се в имот № 938011 в землището
на с. Пиргово, общ. Иваново, ЕКАТТЕ 56397,
полумасивна едноетажна сграда, построена през
1973 г., състояща се от 2 сервизни помещения, 14
клетки и бетонови корита за животни, бетонов
под и тухлени стени, двускатен покрив от дървени греди и керемиди. Липсва цялата дограма на
сградата, разрушени са ЕЛ, В и К инсталации.
Граници на имота: от север – телчарник, от
юг – мера, от изток – селски път, от запад – мера,
за сумата 10 150 лв. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението и същото
подлежи на вписване от съдията по вписванията
чрез службата по вписванията.
13039
108. – Териториалната дирекция – Пловдив, на
Националната агенция за приходите – ИРМ – Стара Загора, на основание чл. 253 ДОПК с постановление № 86688/2003/000102 от 25.11.2011 г.
възлага на „Промакс“ – ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ
123125416, адрес за кореспонденция: Казанлък,
ул. Ген. Столетов 12, представлявано от Йонко
Стефанов Иванов, адрес на представителя: Казанлък, ул. Ген. Столетов 12, следните недвижими
имоти: 1. УПИ I-974 в кв. 121, целият 4842 кв. м,
по плана на гр. Мъглиж, община Мъглиж, област
Стара Загора, ЕКАТТЕ 49494, при граници: север – УПИ ХХ-1364, изток, юг и запад – улици, с
идентификатор 49494.701.974 и намиращите се в
него сгради, както следва: стая за персонал, ЗП
58 кв. м, с идентификатор 49494.701.974.2, бетонов
център, сграда – склад, ЗП 252 кв. м, с идентификатор 49494.701.974.1, метален склад на фундамент,
ЗП 15 кв. м с идентификатор 49494.701.974.4 по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-93 от 23.12.2009 г.
на изпълнителния директор на АГКК; 2. УПИ
ХХI-974 в кв. 121, целият с площ 908 кв. м, по
плана на гр. Мъглиж, община Мъглиж, област
Стара Загора, ЕКАТТЕ 49494, при граници: север
и запад – УПИ I-974, изток и юг – улици; с идентификатор 49494.701.1708 по кадастралната карта
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-93 от 23.12.2009 г. на изпълнителния
директор на АГКК, акт за общинска собственост
№ 8 от 22.08.1997 г. и акт за частна общинска собственост № 49 от 05.06.2006 г., за сумата 53 300 лв.
12961
16. – Националната спортна академия „Васил
Левски“ – София, на основание чл. 3, ал. 1 и 2
ЗРАСРБ и решение на академичния съвет обявява конкурси за: професори по: професионално
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направление 7.6. Спорт – спортен масаж към
катедра „Спортна медицина“ – един; професионално направление 7.6. Спорт – волейбол към
катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“ – един;
професионално направление 7.4. Обществено
здраве – патобиомеханика и патокинезиология
за нуждите на катедра „Теория и методика на
кинезитерапията“ – един; професионално направление 7.6. Спорт – адаптирана физическа
активност и спорт (АФАС) към катедра „Водни
спортове“ – един; професионално направление
7.6. Спорт – теория и организация на физическата
подготовка и спорт във въоръжените сили към
катедра „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт
за всички“ – един; доценти по: професионално
направление 7.6. Спорт към катедра „Гимнастика“ – един; професионално направление 7.6. Спорт
към сектор „Биохимия“, катедра „Физиология и
биохимия“ – един; главен асистент по професионално направление 7.6. Спорт към катедра „Лека
атлетика“ – един; задочен докторант по професионално направление 7.6. Спорт – по проблемите
на физическата подготовка в Националната
гвардейска част с тема: „Модел за физическа
подготовка на военнослужещите от гвардейската
част на въоръжените сили“ – един към катедра
„Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички“, всички със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в Центъра за
развитие на академичния състав на НСА „Васил
Левски“, Студентски град, ет. 4. Необходимите
документи за заемане на академични длъжности
са определени в списъка към Правилника за
придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности в НСА „Васил Левски“.
12870
78. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за щатно осигурена академична длъжност главен асистент за военнослужещ по 05.12.01 организация и управление на
въоръжените сили (учебни дисциплини методика
на оперативно-бойната подготовка на ВМС,
командване и управление на силите, служба
на щабовете, бойно осигуряване на морските
операции), със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. За дата на подаване на
документите от кандидатите се счита датата на
завеждането им в регистратурата на Военната
академия. По отношение на кандидатите ще се
извърши проучване за издаване на разрешение за
достъп до класифицирана информация съгласно
чл. 45 от Закона за защита на класифицираната
информация. Документи и справки – в София,
бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82, тел. 92-26512, 92-26-576.
12900
15. – Стопанската академия „Д. А. Ценов“ –
Свищов, преобявява конкурси за приемане на
редовни и задочни докторанти, обучение, финансирано от държавата, за учебната 2011/2012 г. в
съответствие с Решение № 320 от 19.05.2011 г. на
МС и Решение № 3 от 23.11.2011 г. на Академичния
съвет. Кандидатите подават следните документи:
1. заявление; 2. автобиография; 3. диплома за
висше образование (образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението към
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нея) или нотариално заверено копие; 4. документ, удостоверяващ платена такса за участие
в кандидатдокторантски конкурси. Срокът за
подаване на документи е два месеца от датата на
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в отдел „Докторантура и академично
израстване“, тел.: 0631/66-362.
Шифър Научни специалности

Обучение,
финансирано
от държавата
редов- задочна
на

05.02.05 Финанси, парично обращение, кредит и застраховка
(Финанси)

2

-

05.02.06 Статистика и демография

1

-

05.02.07 Счетоводна отчетност,
контрол и анализ на
стопанската дейност
(Счетоводство)
(Анализ)

2
1

-

1

1

1

-

2

-

-

2

-

1

10

4

05.02.08 Приложение на изчисли т елната т ех ника в
икономиката
05.02.10 Световно стопанство
и МИО
05.02.18 Икономика и управление (по отрасли)
(Икономика на индуст
рията)
05.02.20 Социално управление
05.02.26 Маркетинг
Всичко:

12940
16. – Стопанската академия „Д. А. Ценов“ –
Свищов, обявява конкурс за професор по 05.02.08
приложение на изчислителната техника в икономиката със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в академията,
отдел „Докторантура и академично израстване“,
тел. 66-362.
12941
3. – Университетът за национално и световно
стопанство – София, обявява конкурси за главни асистенти по: професионално направление
3.6 Право, нау чна специалност Наказателно
право – един; професионално направление 3.8
Икономика, научна специалност Икономика и
управление (стопанска логистика) – един; професионално направление 3.8 Икономика, научна
специалност Икономика и управление (управление на човешките ресурси и управление чрез
мотивация) – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в дирекция „Наука“, сектор „Научни съвети“
при УНСС – София, кабинет 2038, тел. 81-95-390.
12848

С Т Р.

118

ДЪРЖАВЕН

4. – Университетът за национално и световно
стопанство – София, обявява конкурси за професор по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност Финанси, парично
обръщение, кредит и застраховка (корпоративни
финанси); доценти по: професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност Икономика и управление (борсова търговия, финансов
менид ж мънт на т ърговската фирма) – един,
професионално направление 3.8 Икономика,
научна специалност Икономика и управление
(аграрна икономика) – двама, всички със срок
3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в дирекция „Наука“, сектор
„Научни съвети“ при УНСС – София, кабинет
2038, тел. 81-95-390.
12849
807. – Университетът по библиотекознание
и информационни технологии – София, обявява
конкурси за доцент в образователно направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки по научната специалност организация
и управление извън сферата на материалното
производство за нуждите на „Интерприборсервиз“ – ООД, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – на адрес
София, бул. Цариградско шосе 119, стая 111, тел.
за справки: 970-85-83.
12902
188. – Нов български университет – София,
обявява конкурс за доцент, област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.3.
Биологически науки, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
НБУ, ул. Монтевидео 21, отдел „Персонал“, офис
216, тел. 8110236, 8110216.
12901
81. – Икономическият университет – Варна,
обявява конк у рс за заемане на академична
длъжност в област на висшето образование 3.
Социални, стопански и правни науки за доцент
в професионално направление 3.8. Икономика,
научна специалност Финанси, парично обращение,
кредит и застраховка (корпоративни финанси)
за нуждите на катедра „Финанси и кредит“ със
срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в отдел „НИД“, стая 503,
тел. 052/660-295.
12984
85. – Тех ническ и ят у ниверситет – Варна,
обявява конкурси за доценти по: професионално
направление 5.1. Машинно инженерство, научна
специалност или учебна дисциплина: металолеене – един към катедра „Материалознание и
технология на материалите“ – Машинно-технологичен факултет; професионално направление
5.1. Машинно инженерство, научна специалност
или учебна дисциплина технология на машиностроенето – един към катедра „Технология
на машиностроенето и металорежещи машини“ – Машинно-технологичен факултет; професионално направление 6.1. Растениевъдство,
научна специалност или учебна дисциплина общо
земеделие – 1/2 бройка към катедра „Растениевъдство“ – Факултет по морски науки и екология,
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със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, отдел
„Човешки ресурси“, тел. 052/383-284.
12903
89. – Техническият университет – Габрово,
обявява конкурси за: професор по професионално направление 5.1. Машинно инженерство,
специалност Машинознание и машинни елементи; доцент по професионално направление 5.1.
Машинно инженерство, специалност Технология
на уредостроенето – двата със срок 2 месеца от
обявяването в „Държавен вестник“. Справки и
документи: в ТУ – Габрово, ул. Хаджи Димитър
4, ректорат, „Научно развитие“, стая 3209, тел.:
066/827555.
12982
17. – Русенският университет „Ангел Кънчев“ обявява конкурс за главни асистенти по:
в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност
5.3.2. Телекомуникационни системи – един, за
катедра „Телекомуникации“; в професионално
направление 1.2. Педагогика, специалност 1.2.1.
Предучилищна и начална училищна педагогика – един, за катедра „Педагогика, психология
и история“; в професионално направление 3.6.
Право, специалност 3.6.1. Право – един, за катедра „Частноправни науки“, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки – в кадрово развитие (kr.uni-ruse.bg); подаване на документи – д-р Орлин Петров, отдел
„Развитие на академичния състав“, кабинет 1.334,
тел. 082/888-455, 0882/390-043.
12983
8. – Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН – София,
обявява конкурси по професионално направление
„Биологически науки“ (4.3.) за: главни асистенти
по 01.06.19 паразитология и хелминтология за
нуждите на изследователска група „Таксономия,
еволюция и екология на хелминтите“ в секция
„Биоразнообразие и екология на паразитите“
към отдел „Животинско разнообразие и ресурси“ – един, и за нуждите на изследователска група
„Ултраструктура на паразитите“ в секция „Биоразнообразие и екология на паразитите“ към отдел
„Животинско разнообразие и ресурси“ – един;
професор по 02.22.01 екология и опазване на
екосистемите за нуждите на изследователска
група „Биомониторинг и биоиндикация“ в секция
„Биомониторинг и екологичен риск“ към отдел
„Екосистемни изследвания, екологичен риск и
консервационна биология“. Срок за подаване на
документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията към кандидатите
и документите по конкурса са публикувани на
сайта на института: http://www.iber.bas.bg. Справки:
при научния секретар на ИБЕИ доц. д-р Снежана
Грозева (тел. 0884606814, e-mail: Snejana.Grozeva@
iber.bas.bg). Документи се подават в деловодството
на ИБЕИ – база 2, бул. Цар Освободител 1.
12978
21. – Медицинският факултет при Медицинския университет – София, обявява конкурс в
област на висше образование 7. Здравеопазване и
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спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност микробиология за трима
доценти за нуждите на Катедрата по медицинска
микробиология със срок на приемане на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – София 1431, ул.
Здраве 2, ет. 1, тел. 02/917-25-77.
12862
10. – Националният център по заразни и
паразитни болести – София, обявява конкурс за
приемане на редовни докторанти по държавна
поръчка за учебната 2011/2012 г. в съответствие
с Решение № 320 от 19.05.2011 г. на Министерския съвет по следните научни специалности:
01.06.13 вирусология – един; 03.01.29 епидемиология – един; 01.06.23 имунология – един; 03.01.27
имунопатология и алергология – един; 01.06.12
микробиология – един; 01.06.19 паразитология
и хелминтология – един. Кандидатите подават
следните документи: 1. заявление до директора
за участие в конкурса; 2. автобиография (европейски образец) със снимка; 3. нотариално
заверено копие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“
и приложението към нея; 4. удостоверение за
признато висше образование, ако дипломата е
издадена от чуждестранно висше училище; 5.
мотивационно писмо за участие в конкурса; 6.
медицинско свидетелство; 7. други документи,
удостоверяващи интересите и постиженията им в
съответната научна област, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в НЦЗПБ, София 1504, бул. Янко Сакъзов
26. За справки: тел. 02/8468307 и 02/8432175.
13011
1. – Община Ардино, област Кърджали, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
израбо т ен п роек т за под робен ус т ройс т вен
план – парцеларен план към обект: „Главен
колектор и канализации на улици в гр. Ардино“, засягащ поземлени имоти в землищата
на гр. Ардино, община Ардино, с. Правдолюб,
община Ардино, с. Кроячево, община Ардино,
и с. Дядовци, община Ардино, както следва: в
землището на гр. Ардино: имот № 011040 – нива,
собственост на Сюлейман Садъков Сюлейманов;
имот № 011041 – пасище, мера, собственост на
Община Ардино; имот № 011042 – нива, собственост на Мехмед Юсеинов Еминов; имот
№ 011043 – пасище, мера, собственост на Мехмед
Юсеинов Еминов; имот № 011044 – пасище с
храсти, собственост на Община Ардино; имот
№ 011277 – пасище, мера, собственост на Община
Ардино; имот № 011483 – нива, собственост на
Джаиб Османов Салиев; имот № 011598 – пасище с храсти, собственост на Община Ардино;
имот № 011599 – пасище, мера, собственост на
Община Ардино; имот № 011607 – ж илищна
територия, собственост на махала Веселиново;
имот № 011609 – полски път, собственост на
Община Ардино; имот № 011610 – друга селищна
територия, собственост на Община Ардино; имот
№ 011611 – път III кл., собственост на Изпълнителна агенция „Пътища“; имот № 011622 – нива,
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собственост на Мехмедали Аптишев Алиев; имот
№ 011625 – друга жилищна територия, собственост на Община Ардино; имот № 011629 – нива,
собственост на Ибадуллах Ибадуллов Юмеров;
имот № 011633 – друга жилищна територия, собственост на Община Ардино; имот № 011634 – пасище мера, собственост на Община Ардино;
имот № 011635 – пасище с храсти, собственост
на Община Ардино; имот № 011636 – д ру га
жилищна територия, собственост на Държавен
поземлен фонд; имот № 011638 – дере, овраг,
яма, собственост на Община Ардино; имот
№ 011676 – пасище, мера, собственост на Община Ардино; имот № 011677 – овощна градина,
собственост на Юсеин Хасанов Самудов; имот
№ 011682 – ливада, собственост на Община Ардино; имот № 011692 – пасище с храсти, собственост
на Община Ардино; имот № 011696 – жилищна
територия, собственост на махала Искра; имот
№ 011697 – изоставена нива, собственост на Община Ардино; имот № 011720 – нива, собственост на
Ибадула Ибадулов Яхибов; имот № 011732 – друга селищна територия, собственост на Община
Ардино; имот № 011754 – ливада, собственост на
Община Ардино; имот № 011764 – нива, собственост на Община Ардино; имот № 011819 – ливада,
собственост на Ахмед Аптишев Алиходжов; имот
№ 011820 – ливада, собственост на Община Ардино; имот № 012001 – полски път, собственост на
Община Ардино; № 012002 – ливада, собственост
на Община Ардино; № 012003 – изоставена нива,
собственост на Община Ардино; № 012004 – нива,
собственост на Община Ардино; № 012006 – нива,
собственост на Сюлейман Садъков Сюлейманов;
имот № 012009 – изоставена нива, собственост
на Община Ардино; имот № 012010 – нива,
собственост на Стою Андреев Колаков; имот
№ 012011 – нива, собственост на Стою Андреев
Колаков; имот № 012012 – нива, собственост
на Община Ардино; имот № 012013 – нива,
собственост на Мехмед Еминов Ахмедов; имот
№ 012015 – ливада, собственост на Мехмед Юсеинов Еминов; имот № 012016 – нива, собственост
на Милка Райчева Бойкова; имот № 012017 – иглолистна гора, собственост на МЗГ – Държавно
лесничейство; имот № 012019 – друга селищна
територия, собственост на Община Ардино;
имот № 012020 – вътрешна река, собственост на
държавата – МОСВ; имот № 012021 – вътрешна
река, собственост на държавата – МОСВ; имот
№ 012022 – вътрешна река, собственост на държавата – МОСВ; имот № 012092 – местен път, собственост на Община Ардино; имот № 012228 – пасище, мера, собственост на Община Ардино; имот
№ 012233 – пасище, мера, собственост на Община
Ардино; имот № 012326 – полски път, собственост на Община Ардино; имот № 012335 – дере,
овраг, яма, собственост на Община Ардино;
имот № 012338 – пасище с храсти, собственост
на Община Ардино; имот № 012383 – жилищна
територия, собственост на гр. Ардино; имот
№ 012400 – жилищна територия, собственост на
махала Искра; имот № 012401 – нива, собственост
на Руфат Махмудов Османов; имот № 012402 – ливада, собственост на Руфат Махмудов Османов;
имот № 012403 – нива, собственост на Руфат
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Махмудов Османов; имот № 012405 – нива, собственост на Махмуд Османов Кабакчиев; имот
№ 012406 – ливада, собственост на Община Ардино; имот № 012407 – нива, собственост на Руфат
Махмудов Османов; имот № 012408 – изоставена
нива, собственост на Община Ардино; имот
№ 012448 – пасище, мера, собственост на Община
Ардино; имот № 012452 – нива, собственост на Хусние Хамдиева Мюмюнова; имот № 012480 – нива,
собственост на Абдурахман Абдулов Юсуфов; имот
№ 012481 – ливада, собственост на Община Ардино; имот № 012517 – нива, собственост на Наид
Алиев Кьоров; имот № 012520 – друга селищна
територия, собственост на Община Ардино; имот
№ 012522 – пасище с храсти, собственост на Община Ардино; в землището на с. Правдолюб, община
Ардино: имот № 011171 – полски път, собственост
на Община Ардино; имот № 011695 – стопански
двор, собственост на Данчо Митков Атанасов;
имот № 011696 – пясък, собственост на Държавен
поземлен фонд; имот № 011717 – други трайни
насаждения, собственост на Община Ардино; в
землището на с. Кроячево, община Ардино: имот
№ 000507 – местен път, собственост на Община
Ардино; имот № 000774 – нива, собственост на
Ресмия Мехмедова Алиева; имот № 000782 – нива,
собственост на А ли Еминов Садулов; имот
№ 0 0 0783 – п ясък, собст веност на държавата – МОСВ; имот № 000784 – нива, собственост
на Община Ардино; имот № 000891 – пасище,
мера, собственост на Община Ардино; имот
№ 000893 – нива, собственост на Салим Рюстемов
Рюстемов; в землището на с. Дядовци, община Ардино: имот № 012155 – местен път, собственост на
Община Ардино; имот № 012232 – нива, собственост на Община Ардино; имот № 012234 – нива,
собственост на Ахмед Мурадов Ахмедов; имот
№ 012235 – ливада, собственост на Мурад Ахмедов
Мурадов; имот № 012236 – нива, собственост на
Мурад Ахмедов Мурадов; имот № 012239 – нива,
собственост на Садък Мюмюнов Билялходжов;
имот № 012245 – нива, собственост на Мурад
Ахмедов Мурадов; имот № 012246 – нива, собственост на Зюлфие Яшарова Безова; имот
№ 012247 – нива, собственост на Община Ардино;
имот № 012248 – гробище, собственост на Община
Ардино; имот № 012276 – полски път, собственост
на Община Ардино; имот № 012286 – пасище,
мера, собственост на Община Ардино; имот
№ 012293 – нива, собственост на Хасан Мусов
Ахмедов; имот № 012334 – пасище, мера, собственост на Фатме Мюмюнова Ибрахимова;
имот № 012336 – жилищна територия, собственост на с. Дядовци; имот № 012363 – пасище,
мера, собственост на Община Ардино; имот
№ 012502 – полски път, собственост на Община
Ардино; имот № 012504 – ливада, собственост
на Община Ардино; имот № 012524 – пасище с
храсти, собственост на Община Ардино; имот
№ 012535 – друга селищна територия, собственост
на Община Ардино; имот № 012537 – пасище,
мера, собственост на Община Ардино; имот
№ 012541 – полски път, собственост на Община
Ардино; имот № 012542 – полски път, собственост
на Община Ардино; имот № 012543 – пасище с
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храсти, собственост на Община Ардино; имот
№ 012560 – гробище, собственост на Община
Ардино; имот № 012561 – нива, собственост на
Давуд Халилов Ахмедов; имот № 012568 – пасище
с храсти, собственост на Община Ардино; имот
№ 012572 – ливада, собственост на Община Ардино; имот № 012579 – пасище, мера, собственост на
Община Ардино; имот № 012582 – ливада, собственост на Община Ардино; имот № 012592 – друга
селищна територия, собственост на ЕТ „Ахмед
Бекир“, проектът се намира в отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост“
при общинската администрация – Ардино. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да напряват писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Ардино, в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“.
12875
21. – Община Балчик на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересованите собственици, че е изработен ПУП – ПП за „Подземен
електропровод 33 kV, оптична кабелна линия,
свързващи 16 бр. ветрогенератори, разположени
в землището на с. Соколово, община Балчик, с
Възлова станция „Тригорци“, с. Тригорци, община
Балчик, и транспортно-комуникационен план за
подобряване на съществуващи полски пътища за
достъп до съоръженията“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по ПУП – ПП към Община Балчик.
12858
22. – Община Балчик на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересованите собственици, че е изработен ПУП – ПП за „Подземен електропровод 33 kV/110 kV, оптична кабелна линия,
свързващи 14 бр. ветрогенератори, разположени
в землището на с. Тригорци, община Балчик, с
Възлова станция „Тригорци“, с. Тригорци, община
Балчик, и транспортно-комуникационен план за
подобряване на съществуващи полски пътища за
достъп до съоръженията“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по ПУП – ПП към Община Балчик.
12859
6. – Областният управител на област Велико
Търново на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с
чл. 148, ал. 1 и 3, чл. 145, ал. 2 и чл. 64, ал. 1, т. 1
ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е
издал строително разрешение № 35 от 17.11.2011 г.
на Агенция „Пътна инфраструктура“ със седалище
и адрес на управление София, ул. Македония 3,
БУЛСТАТ 000695089. На основание чл. 22, ал. 1 от
Закона за пътищата Агенция „Пътна инфраструктура“ осъществява своята дейност чрез специализирани звена – областни пътни управления, в
случая чрез Областно пътно управление – Велико
Търново, бул. България 34 – възложител за обект
на техническата инфраструктура: „Рехабилитация
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на път ІІІ-4082 „Чешма – Кесарево“, участък от км
23+500 до км 40+650“ на територията на община
Златарица и община Стражица.
13021
7. – Областният управител на област Велико
Търново на основание чл. 149, ал. 4 във връзка
с чл. 148, ал. 1 и 3 , чл. 145, ал. 2 и чл. 64, ал. 1,
т. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е издал строително разрешение № 36 от
17.11.2011 г. на Агенция „Пътна инфраструктура“
със седалище и адрес на управление София, ул.
Македония 3 , БУЛСТАТ ЕИК 000695089. На
основание чл. 22, ал. 1 от Закона за пътищата
Агенция „Пътна инфраструктура“ осъществява
своята дейност чрез специализирани звена – областни пътни управления, в случая чрез Областно
пътно управление – Велико Търново, бул. България 34 – възложител за обект на техническата
инфраструктура: „Рехабилитация на път III-514
„Камен – Драганово“, участък от км 5+000 до
км 16+000 и от км 16+000 до км 25+ 157 на територията на община Стражица и община Горна
Оряховица.
13022
6. – Община Гурково на основание чл. 128,
ал. 2 във връзка с чл. 98, буква „а“ ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – специализирана план-схема на газификация на гр. Гурково, област Стара Загора. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Гурково.
13018
23. – Община Гълъбово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект „Кабел средно напрежение „Трояново – Обручище“ с трасе и сервитути в поземлени имоти
№ 000042 и 000756 в землището на с. Обручище.
Проектът е изложен в стая № 207 в сградата на
общинската администрация. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат на да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
13020
51. – Община Джебел на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: Път Е 85 (I-5) „Кърджали – Маказа“
от км 343+200 до км 367+427 и пътна връзка
„Фотиново“ от км 0+000 до км 2+368 – елементи
на техническата инфраструктура, на територията
на землището на с. Великденче, община Джебел,
който е изложен в сградата на Община Джебел,
ул. Еделвайс 13. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – гр. Джебел.
13051
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22. – Община Елхово, област Ямбол, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за трасе на
подземен кабел от поземлен имот с № 019083 до
ПИ 814 и втори кабел от ПИ 019083 до ПИ 550,
по КВС на с. Бояново, община Елхово, област
Ямбол. Проектът за ПУП – парцеларен план, е
изложен в отдел „ТСУС“ на Община Елхово. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП до общинската администрация.
12954
69. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за изграждане на подземен електропровод 20 kV и оптичен кабел от
вятърен генератор, намиращ се в ПИ № 35064.27.61,
до ГРУ, намиращо се в ПИ № 35064.32.80 в землището на гр. Каварна. Предвижда се електропроводът 20 kV и опитичният кабел да преминават
през следните имоти: № 35064.27.61, 35064.27.18,
35064.25.84, 35064.28.126, 35064.33.92 и 35064.32.80,
в землище гр. Каварна, община Каварна, област
Добрич. Проектът се намира в отдел „ТУС“ при
Община Каварна. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен всетник“ заинтересованите
могат да се запознаят и да направят писмени
искания, предложения и възражения по проекта
до общинската администрация – Каварна.
12834
32. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
за външно ел. захранване на поземлен имот
№ 190713, м. Старите лозя, преминаващо през
поземлени имоти: 0.44 и 0.124 – полски пътища;
160.425 и 220.447 – лозови насаждения, земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ, всички в землището на Казанлък.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок един месец след обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
проекта в отдел „УТ и СП“, стая 11, на Община
Казанлък и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
13054
17. – Община Кърджали на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – ПЗ (подробен устройствен план – план
за застрояване) за неурегулиран поземлен имот
№ 012043 по КВС на с. Бяла поляна, община
Кърджали, който се намира в дирекция „АСУТ“
при Община Кърджали, стая 214. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по представения проект
до дирекция „АСУТ“ на общината.
13019
9. – Община Момчилград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен парцеларен
план за обект: „Път Е 85(І-5) Кърджали – Мака-
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за от км 343+200 до км 367+427 и пътна връзка
„Фотиново“ от км 0+000 до км 2+368 – елементи
на техническата инфраструктура, на територията
на землищата на селата: Върхари, Седлари, Садовица, Загорско и Птичар, община Момчилград.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация, стая № 23. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
12996
79. – Община Павел баня на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за застрояване,
ЕЛ, и В и К схеми с цел промяна преднаначението
на земеделска земя в урбанизирана – жилищно
застрояване по плана на с. Тъжа, община Павел
баня, област Стара Загора, и ПУП – парцеларен
план на обекти: „Трасе на ел. кабел от БКТП в
поземлен имот № 044106 в землището на с. Тъжа,
община Павел баня, до нов ЖР стълб, вграден
в участъка между стълбове № 19 и № 20 на
ВЕП – 20 kV „Русалка“ от ВЕЦ „Тъжа“ и „Трасе
на водопровод ∅ 40 мм от водопроводната мрежа
на с. Тъжа, община Павел баня, до поземлен имот
№ 044106 в землището на с. Тъжа, община Павел
баня“. Документацията по изработения проект е на
разположение всеки работен ден в стая 9 в сградата
на Община Павел баня. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и
искания по проекта могат да бъдат подавани до
общинската администрация в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
12967
70. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заитересуваните лица, че е постъпил за разглеждане
и одобряване проект на ПУП – парцеларен план
във връзка с реализиране на обект: „Оптична кабелна линия „Нетгард“ – ООД, от с. Първенец до
с. Брестовица и с. Златитрап, община „Родопи“,
Пловдив“. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП – ПП до общинската администрация.
12835
12. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект „Канализация
от ж.к. Фамагуста – Ахелой, в УПИ І-179, 180,
181, 182,183 и 184 по плана на гр. Ахелой, с трасе,
преминаващо през следните поземлени имоти:
00833.4.474 (полски път), 00833.4.475 (полски път),
00833.501.465 (улици) и 00833.501.466 (улици), който
е изложен в сградата на Община Поморие, ул.
Солна 5. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения по проекта до Община Поморие в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
12832
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13. – Община Раковски на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е
изработен проект на ПУП – ПРЗ и схеми ел., ВиК
и пътна и ПУП – ПП (за ел. част) за промяна
предназначението на ПИ 141006 в м. Памуклука по
КВС на с. Стряма, община Раковски. Проектът е
изложен в сградата на общинската администрация,
ет. 1, стая 2. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация – гр. Раковски.
13052
12. – Община Раковски на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е
изработен проект на ПУП – ПРЗ и схеми ел.,
ВиК и пътна и ПУП – ПП (за ел. и ВиК схеми)
за промяна предназначението на ПИ 142010 в м.
Памуклука по КВС на с. Стряма, община Раковски. Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация, ет. 1, стая 2. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация – гр. Раковски.
13053
83. – Община Свиленград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани
лица, че е изработен ПУП – парцеларен план за
обект „Изграждане на канализационна мрежа и
реконструкция на съществуваща водопроводна
мрежа в кв. Капитан Петко войвода, Свиленград,
в обхват поземлени имоти ПИ № 089026, ПИ
№ 000157, ПИ № 089004, ПИ № 084070 и ПИ
№ 000529, намиращи се в землището на Свиленград, който е изложен в сградата на общината, стая 210. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до Община Свиленград.
12876
84. – Община Свиленград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани
лица, че е изработен ПУП – парцеларен план на
довеждащ колектор за изграждане на строеж:
„Довеждащ колектор от кв. Капитан Петко войвода до Свиленград“, през имоти ПИ № 000160,
ПИ № 100019, ПИ № 009305, ПИ № 203045, ПИ
№ 203064, ПИ № 203052, ПИ № 203058, ПИ
№ 000124, ПИ № 000369, ПИ № 207053, ПИ
№ 000135, ПИ № 000181, намиращи се в землището на Свиленград, който е изложен в сградата
на общината, стая № 210. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до Община Свиленград.
12877
85. – Община Свиленград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани
лица, че е изработен ПУП – парцеларен план за
външно ел. захранване с кабел Ср.Н – 20 kV на
ПИ № 089005 по КВС на с. Чернодъб през имоти
ПИ № 067, ПИ № 522, намиращи се в землището на с. Чернодъб, който е изложен в сградата
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на общината, стая № 210. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до Община Свиленград.
12878
86. – Община Свиленград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани
лица, че е изработен ПУП – парцеларен план за
външно ел. захранване с кабел Ср.Н – 20 кV на
ПИ № 089026 по КВС на с. Чернодъб, през имоти
ПИ № 067, ПИ № 522, намиращи се в землището
на с. Чернодъб, който е изложен в сградата на
общината, стая № 210. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до Община Свиленград.
12879
4. – Община Свиленград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересувани
лица, че е изработен ПУП – парцеларен план
за обслужващ път към обект: „Пречиствателна
станция за отпадни води“, Свиленград, през
имоти ПИ № 009588, ПИ № 581036, ПИ № 581006,
ПИ № 581007, ПИ № 581023, ПИ № 000568, ПИ
№ 000554, ПИ № 000532, ПИ № 000146, ПИ
№ 000001, м. Брантията, землището на Свиленград, който е изложен в сградата на общината,
стая № 210. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложнеия и искания по
проекта до Община Свиленград.
12955
4. – Община Септември, област Пазарджик, на
основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на
заинтересованите лица, че е изготвен помощен
план на имотите на ползвателите и на бившите
собственици на зоната по § 4 ПЗРЗСПЗЗ по КВС
на землище с. Ветрен дол, община Септември, за
ПИ № 000349, м. Мацанови ниви, ПИ № 000350
и 000351, м. Баталите, ПИ № 000458 и 000461, м.
Земеделски земи по § 4. Помощният план и регистрите на имотите на ползвателите и бившите
собственици са изложени за разглеждане в сградата
на общинската администрация – гр. Септември,
отдел „ТСУ“. Копие на изготвената документация
на помощния план за предварително запознаване
на жителите на с. Ветрен дол е предоставено и в
кметството. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ
в едномесечен срок от датата на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания
и възражения към помощния план до кмета на
Община Септември, като приложат документите
за собственост и други документи, които считат
за необходими.
12833
1. – Община Созопол (ЕКАТТЕ 67800) на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план – парцеларен план и сервитут за елементи на техническата
инфраструктура извън строителните граници на
гр. Созопол, подобект: „Довеждащ и отвеждащ
колектор на дълбокоморско заустване на пречисте-
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ни от пречиствателна станция „Созопол“ отпадни
води“ към обект: „Дълбокоморско заустване на
пречистени от пречиствателна станция „Созопол“
отпадни води“. Парцеларният план е в обхвата на
имоти на земеделски територии и водни площи
№ 67800.1.38; 67800.1.45; 67800.1.104; 67800.1.112;
67800.1.155; 67800.1.157; 67800.1.260; 67800.1.265;
67800.1.267; 67800.1.269; 67800.34.12; 67800.34.13.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
12857
772. – Община Струмяни, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица по смисъла на чл. 131
ЗУТ, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план за подобекти: 1.
напорен тръбопровод; 2. ел. провод 20 kV – землище с. Цапарево, ЕК АТТЕ 78046; 3. ел. провод
20 kV – землище с. Гореме, ЕК АТТЕ 78046, община Струмяни, към обект „МВЕЦ „Цапарево“
на р. Цапаревска. Проектът е изложен в сградата
на общината, дирекция „ОСБГ“, ет. 3, стая 306,
и може да бъде разгледан всеки работен ден
от 8 до 17 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – с. Струмяни, пл. Седми април 1, п.к. 2825.
13050
43. – Община гр. Червен бряг, област Плевен,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за
изменение на подробен устройствен план – план
за улична регулация (ПУП – ПУР) в участъка от
ОК 411 до ОТ 422 по плана на гр. Червен бряг,
което предвижда изменението на действащия план
за уличната регулация (на ул. Кирил и Методий),
като поставя нови улични регулационни линии
по съществуващите улични имотни граници.
Във връзка с отменено отчуждително действие
на плана се оформят нови квартали 29А, 33А и
е предвидено изменение на конфигурацията на
останалите квартали в обхвата на разработката.
Проектните материали са на разположение за
запознаване от заинтересованите лица в стая
204 в сградата на Община Червен бряг. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица (собствениците на имоти в обхвата
на разработката) могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
12956
16. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – ПП (парцеларен план) за външно електрозахранване на Базова станция 6090 на „Космо България Мобайл“ в имот № 000518, м. Свети Илия,
в землището на с. Свобода, община Чирпан. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
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вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения и искания по проекта до
общинската администрация. Проектът е изложен
в сградата на Община Чирпан, ет. 1, стая 4.
13055
70. – Община „Тунджа“, Ямбол, на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (парцеларен план)
за обект: АМ „Тракия“ Оризово – Бургас, ЛОТ 4
Ямбол – Карнобат, от км 276+200 до км 325+280,
подобект: „Паркинг при км 282+000“, землище
с. Кабиле. Проектът е на разположение на заинтересуваните лица в дирекция „ТСУ и УПП“ в сградата на общинската администрация в Ямбол, пл.
Освобождение 1, стая 103. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да се запознаят с проекта и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
12942

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
12. – Управителният съвет на сдружение
„Българска браншова асоциация Пътна безопасност“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на членовете на сдружението на 27.01.2012 г. в 15 ч. в гр. Девин, област
Смолян, ул. Дружба 10, СПА Хотел „Персенк“,
конферентната зала, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за приемане на годишния
отчет на управителния съвет за дейността на
сдружението за 2011 г.; 2. вземане на решение за
приемане на годишния отчет на контролния съвет
за дейността на сдружението за 2011 г.; 3. вземане
на решение за приемане на годишния финансов
отчет на сдружението за 2011 г.; 4. вземане на
решение за приемане на бюджета на сдружението
за 2012 г. по представен от управителния съвет
проект за бюджет; 5. вземане на решение за
овластяване на председателя на управителния
съвет на сдружението или упълномощено от него
лице да подаде всички необходими документи
за обявяване на приетите актове в Централния
регистър на ЮЛНЦ при Министерството на
правосъдието; 6. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе с един час по-късно същия ден, на същото
място и при същия дневен ред.
13031
14. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Център за правни инициативи“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на
сдружението на 6.02.2012 г. в 17 ч. в управлението на сдружението – София, район „Оборище“,
ул. Врабча 17А, ет. 3, при следния дневен ред:
1. приемане на годишен доклад за дейността на
сдружението; проект за решение – ОС приема
годишния доклад за дейността на сдружението;
2. приемане на решение за самоопределяне на
сдружението за осъществяване на дейност в обществена полза; проект за решение – ОС решава
сдружение „Център за правни инициативи“ да се
самоопределя като сдружение за осъществяване
на дейност в обществена полза; 3. приемане на
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изменение и допълнение на устава на сдружението;
проект за решение – ОС приема предложенията
на управителния съвет за изменение и допълнение
на устава на сдружението; 4. избор на членове
на управителния съвет; проект за решение – ОС
избира предложените членове на управителния
съвет; 5. разни. Поканват се всички членове на
сдружението да присъстват на събранието лично
или чрез упълномощени представители. Регистрацията на участниците в заседанието на общото
събрание ще започне в деня на събранието в
16,30 ч. Пълномощниците следва да представят и
писмено пълномощно, съобразено с изискванията
на нормативната уредба. 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.
12997
9. – Съветът на директорите на Американската търговска камара в България – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 10, секция
В, ал. 2 от устава на камарата, свиква общо събрание на членовете на камарата на 7.02.2012 г.
в 18,30 ч. в зала „Александър“ на „Радисън Блу
Гранд Хотел“, пл. Народно събрание 4, София,
при следния дневен ред: 1. приемане на доклада
на съвета на директорите за 2011 г.; 2. приемане
на бюджета за 2012 г.; 3. освобождаване от отговорност на членове на съвета на директорите; 4.
избор на нови членове на съвета на директорите;
5. други. Поканват се всички членове на камарата
или техни писмено упълномощени представители да присъстват на събранието. Материалите
по дневния ред са на разположение в офиса на
камарата: София, Бизнес парк София, Младост
4, сграда 2, ет. 6. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 10, секция В, ал. 7
от устава на камарата общото събрание ще се
проведе същия ден в 19,30 ч., на същото място
при същия дневен ред.
13058
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Национално сдружение на
автобусните превозвачи в България“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 26 и 27 от устава
на сдружението свиква редовно общо събрание
на сдружението на 08.02.2012 г. в 10 ч. в хотел
„Рила“, София, при следния дневен ред: 1. избор на
ръководещ общото събрание и избор на секретар
и преброител; 2. приемане на доклад и отчет за
дейността на сдружението, представен от председателя на УС; 3. освобождаване от длъжност
и отговорност на членовете на управителния
съвет и членовете на контролния съвет на сдружението; 4. избор на управителен и контролен
съвет и определяне на мандата му; 5. промени
в устава на сдружението, касаещи намаляване
размера на членския внос; 6. приемане на устав на сдружението с отразени в него промени,
приети на общото събрание; 7. структурни и
организационни промени в сдружението, констатиране на отпадане на членове, прекратяване на
членство, одобряване на новоприети членове; 8.
други. Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на общото събрание, са
на разположение в седалището на сдружението
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на следния адрес: София, район „Сердика“, бул.
Княгиня Мария-Луиза 100, ет. 4, офис 7. Канят
се членовете на сдружението да присъстват на
общото събрание лично или чрез упълномощен
представител.
13001
2. – Управителният съвет на Културния клуб
на великотърновци, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете си
на 08.02.2012 г. в 17 ч. в помещението на клуба в
София, ул. Граф Игнатиев 24, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад на управителния съвет;
2. доклад на контролния съвет; 3. разисквания;
4. приемане на бюджета на клуба за 2012 г. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще започне в 18 ч.
13009
15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Училищно настоятелство
Хермес при 125 СОУ „Проф. Боян Пенев“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на 8.02.2012 г. в 18,30 ч. в София,
ж.к. Младост 1, до бл. 43, в сградата на 125 СОУ
„Проф. Боян Пенев“, при следния дневен ред: 1.
промени в управителния съвет на сдружението;
2. промени в устава на сдружението. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден, на същото място
в 19,30 ч. при същия дневен ред. Членовете на
сдружението могат да се запознаят с писмените
материали по дневния ред на посочения адрес
от 10 до 17 ч. всеки работен ден.
13033
7. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб „Шогун“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 10.02.2012 г. в 10 ч. на адреса на
сдружението в София, ул. Княз Борис I № 154,
вх. А, ап. 1, при следния дневен ред: 1. промяна
на целите на сдружението за осъществяване на
дейност в обществена полза; 2. освобождаване
на членове на сдружението; 3. приемане на нови
членове на сдружението; 4. промени в устава
на сдружението; 5. промяна на адреса на седалището на сдружението; 6. разни. Поканват се
членовете на сдружението да вземат участие в
общото събрание лично или чрез пълномощник.
Регистрацията започва в 9,30 ч. Материалите по
дневния ред на събранието са на разположение
на членовете в седалището на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
13007
30. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб МСН“, София, по искане на членове на сдружението, представляващи
повече от 1/3 от членовете на сдружението, и на
основание чл. 26, ал. 2 от устава на сдружението
и чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо
събрание на членовете на 11.02.2012 г. в 10 ч. в
София, пл. Славейков 11, при следния дневен ред:
1. освобождаване на член на УС на сдружението;
2. приемане на нов член на УС на сдружението; 3.
промяна на адреса на управление на сдружението;
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4. промяна на наименованието на сдружението;
5. приемане на нов устав на сдружението; 6. разни. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на членовете на адрес: София, пл.
Славейков 11, от 10 до 17 ч. всеки ден.
13057
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Волво клуб България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 12.02.2012 г. в 11 ч.,
в Двореца на културата и спорта „Васил Левски“
във Велико Търново, при следния дневен ред: 1.
доклад на УС за дейността на клуба през отчетния период 2009 – 2011 г. и отчет на приходите
и изразходваните клубни средства; 2. приемане
на нови членове на сдружението; 3. промени в
устава; 4. избор на членове на УС; 5. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
провеждането на общото събрание се отлага с
един час по-късно, на същото място и при същия
дневен ред и се счита за редовно независимо от
броя на явилите се членове.
13034
3. – Управителният съвет на Национална асоциация Имот, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и устава на асоциацията свиква редовно общо
събрание на членовете на НАИ на 20.02.2012 г. в
10 ч. в София, ул. Велико Търново 22, ап. 4, при
следния дневен ред: 1. приемане на направено
от управителния съвет предложение за промяна
наименованието на сдружението; проект за решение – ОС приема направеното от управителния
съвет предложение; 2. приемане на направеното
от управителния съвет предложение за допълване
устава на сдружението; проект за решение – ОС
приема направеното от управителния съвет
предложение; 3. приемане на направеното от
управителния съвет предложение за обсъждане и
допълване дейностите на сдружението за 2012 г.;
проект за решение – ОС приема направеното
от управителния съвет предложение; 4. други.
Материалите за събранието са на разположение
на членовете в офиса на асоциацията в София,
ул. Велико Търново 22, всеки работен ден от
10 до 16 ч. В случай че един член представлява
друг, упълномощеното лице следва да представи изрично пълномощно. Не се допуска един
пълномощник да представлява повече от трима
упълномощители. Ако не бъде набран необходимият кворум, събранието ще бъде проведено
в 11 ч. на същото място и ще бъде редовно без
значение от представения кворум.
13056
62. – Управителният съвет на Българската
асоциация по водите (БАВ), София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно общо
събрание на 23.02.2012 г. в 15 ч. в зала № 228 на
УАСГ, бул. Христо Смирненски 1, София, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет
за дейността на БАВ през 2011 г.; 2. доклад на
контролния съвет; 3. избор на председател, зам.председатели, членове на управителния съвет и на
контролния съвет на БАВ; 4. приемане на програма
за дейността на БАВ през 2012 г.; 5. приемане на
размера на членския внос за 2011 г.; 6. приемане
на изменения в устава на БАВ; 7. приемане на

С Т Р.

126

ДЪРЖАВЕН

бюджет на БАВ за 2012 г. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 16 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Поканват се членовете да
участват в събранието лично или чрез писмено
упълномощени от тях представители.
13000
Емил Григоров Григоров, Мирослав Данов
Стефанов и Борислав Емилов Ортов – ликвидатори на сдружение „Комуникации без граници“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свикват
извънредно общо събрание на членовете на
сдружението на 01.06.2012 г. в 10 ч. на адрес:
София, кв. Княжево, ул. Средорек 10, вх. Г, ет. 3,
ап. 103, при следния дневен ред и предложения
за решение: 1. приемане баланса на сдружението,
съставен към датата на завършилата ликвидация – 01.12.2011 г.; проект за решение: общото
събрание на членовете на сдружението приема
баланса на сдружението, съставен към датата на
завършилата ликвидация – 01.12.2011 г.; 2. приемане пояснителния доклад от дата 01.12.2011 г. на
ликвидаторите на сдружението към съставения
баланс към датата на завършилата ликвидация – 01.12.2011 г.; проект за решение: общото
събрание на членовете на сдружението приема
пояснителния доклад от дата 01.12.2011 г. на
ликвидаторите на сдружението към съставения
баланс към датата на завършилата ликвидация – 01.12.2011 г.; 3. приемане годишния отчет
на ликвидаторите на сдружението, съставен към
датата на завършилата ликвидация – 01.12.2011 г.;
проект за решение: общото събрание на членовете на сдружението приема годишния отчет на
ликвидаторите на сдружението, съставен към
датата на завършилата ликвидация – 01.12.2011 г.;
4. освобождаване от отговорност ликвидаторите
на сдружението, а именно: бившите членове на
управителния му съвет: Емил Григоров Григоров,
Мирослав Данов Стефанов, и Борислав Емилов
Ортов; проект за решение: общото събрание
на членовете на сдружението освобождава от
отговорност ликвидаторите на сдружението, а
именно: бившите членовете на управителния му
съвет: Емил Григоров Григоров, Мирослав Данов
Стефанов и Борислав Емилов Ортов; 5. приемане
на разпределението и разпределителния протокол
на останалото имущество на сдружението; проект
за решение: общото събрание на членовете на
сдружението приема разпределението и разпределителния протокол на останалото имущество на
сдружението; 6. вземане на решение за заличаване
на сдружението от регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел при Софийския градски
съд; проект за решение: общото събрание на
членовете на сдружението решава да заличи
сдружението от регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел при Софийския градски съд;
7. разни. Писмените материали за извънредното
общо събрание на сдружението с нестопанска цел
ще бъдат на разположение на членовете на адрес:
София, кв. Княжево, ул. Средорек 10, вх. Г, ет. 3,
ап. 103, всеки работен ден от 9 до 17 ч. Лице за
контакт – Мирослав Данов Стефанов. Общият
брой на членовете в общото събрание е 7. Поканват се всички членове или упълномощени от тях
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лица да присъстват. Правото си на глас могат да
упражнят всички членове, вписани в книгата на
членовете на сдружението, на основание чл. 47,
ал. 2 от устава на сдружението. Регистрацията
на членовете и упълномощените представители
ще се извърши от 9 до 10 ч. в деня на събранието. Членовете или упълномощените от тях лица
следва да представят документ за самоличност,
удостоверение за актуална съдебна регистрация (за
юридическите лица), а упълномощените лица – и
писмено пълномощно.
12998
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по бойни изкуства
„Сторм“, гр. Девня, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 07.03.2012 г. в 10 ч. в
гр. Девня, ул. Ив. Вазов 7, при следния дневен ред:
1. освобождаване и приемане на нови членове в
ОС на сдружението; 2. промени в устава относно
смяна на седалището и адреса на управление
на сдружението; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
12988
15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Ездови клуб Джуни“, гр. Дулово,
на основание чл. 26, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 21,
ал. 4 от устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 9.03.2012 г. в 10 ч. в
гр. Дулово, ул. Плиска 16, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишен отчет за дейността
на дружеството и годишен финансов отчет за
2011 г.; 2. вземане на решение за прекратяване
на сдружението; 3. избор и назначаване на ликвидатор. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
12989
17. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на дейност в
частна полза „Академия БГ“, Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 12.04.2012 г. в 16 ч.
в Кърджали, ул. Тина Киркова 17, при следния
дневен ред: 1. приемане отчет на председателя
за дейността на сдружението от 3.05.2007 г. до
31.03.2012 г.; 2. освобождаване от длъжност и от
имуществена отговорност членовете на досегашния управителен съвет; 3. избор на нов управителен
съвет с петгодишен мандат. На основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 4 от устава на сдружението
при липса на кворум събранието ще се проведе
в 17 ч. на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на явилите се членове.
13059
71. – Управителният съвет на Лекоатлетически клуб „Атлетик – 90“, гр. Луковит, област
Ловеч, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение
на УС по протокол № 8 от 01.12.2011 г. свиква
извънредно общо събрание на 30.01.2012 г. в 18 ч.
в Луковит, в сградата на заведението „Червеното
кафе“ на ул. Милин камък 2, със следния дневен
ред: 1. освобождаване на член от УС; 2. освобождаване на член от КС; 3. избор на нови членове; 4.
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други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
20 ч., на същото място и при същия дневен ред.
13002
6. – Управителният съвет на „СКВС Месембрия“, Несебър, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани
своите членове на общо събрание на сдружението
на 08.02.2012 г. в 16 ч. в Несебър, ул. Иван Вазов
14, при следния дневен ред: 1. отчет на дейността
на сдружението за 2011 г.; 2. приемане на нови и
изключване на членове на сдружението. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието
ще се проведе в 17 ч. на същото място независимо
от броя на членовете при същия дневен ред.
13008
10. – Управителният съвет на сдружение за
осъществяване на дейност в частна полза „Сдружение на собствениците на атракционни съоръжения“, Пловдив, на основание чл. 23 от устава
на сдружението и чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ по своя
инициатива свиква общо събрание на 08.02.2012 г.
в 11 ч. в Пловдив, бул. Освобождение 3, хотел
„СПС“, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на дружеството през
2011 г.; проект за решение – ОС приема отчета
на УС за дейността на сдружението през 2011 г.;
2. приемане на финансовия отчет на сдружението за 2011 г.; проект за решение – ОС приема
финансовия отчет на сдружението за 2011 г.; 3.
освобождаване членовете на УС на сдружението;
проект за решение – ОС освобождава членовете
на УС; 4. избиране на нови членове на УС на
сдружението; проект за решение – ОС избира
предложените кандидати за членове на новия
УС на сдружението; 5. изменения и допълнения
в устава на сдружението; 6. приемане на нови
членове и прекратяване на членството; 7. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред и може да се
проведе колкото и членове да се явят. Писмените
материали по дневния ред на общото събрание
ще бъдат на разположение на членовете от 9 до
16 ч. всеки ден в седалището на дружеството в
Пловдив, ул. Осъм 6.
13030
12. – Управителният съвет на АКСЛ „Атила“,
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
отчетно-изборно събрание на 14.02.2012 г. в 17 ч.
на адрес: Пловдив, бул. Васил Априлов 4, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
клуба през 2011 г.; 2. финансов отчет на клуба за
2011 г.; 3. промяна на устава на АКСЛ „Атила“
и административния адрес на клуба; 4. избор на
делегати за общото събрание на БФСЛ; 5. избор
на нов управителен съвет на АКСЛ „Атила“; 6.
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.
12999
87. – Адвокатският съвет на Адвокатска колегия – Стара Загора, на основание чл. 81, ал. 2 във
връзка с ал. 1 от Закона за адвокатурата свиква
редовно общо събрание на адвокатите при Старогазорска адвокатска колегия на 28.01.2012 г. в 9 ч.
в конферентната зала на хотел „Мериан Палас“
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в Стара Загора, бул. Руски 8, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на САК през 2011 г.; 2.
финансов отчет на САК за 2011 г.; 3. доклад на
контролния съвет за упражняване на бюджета
и стопанисване имуществото на колегията през
2011 г.; 4. отчет на дисциплинарния съд за 2011 г.;
5. разисквания по отчетите; 6. приемане на бюджет
на САК за 2012 г.; 7. избор на делегати за общото
събрание на адвокатите в страната. При липса на
кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието
ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове на колегията. Поканваме
всички членове на колегията да участват в събранието лично или чрез писмено упълномощен
представител по реда на Закона за адвокатурата.
12987
15. – Управителният съвет на сдружение „Ротари клуб – Силистра“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 16.01.2012 г. в 17,30 ч.
в управлението на сдружението в Силистра, ул.
Добрич 15, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчета за дейността на управителния съвет
за 2010 – 2011 ротарианска година; 2. освобождаване на управителния съвет и председателя на
сдружението и избор на нов управителен съвет
и председател на сдружението; 3. изменение на
устава; 4. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 18,30 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Всички писмени материали
по събранието са на разположение на членовете
на сдружението в управлението му в Силистра,
ул. Добрич 15, всеки делничен ден от 9 до 17 ч.
Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват на събранието.
13062
8. – „Булброкърс“ – ЕАД, със седалище и адрес на управление София, ул. Шейново 7, ЕИК
115152520, на основание чл. 92а ЗППЦК във връзка
с решение на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол № 3221-П от 03.05.2011 г.,
предвиждащо продажбата на акциите, представляващи 33 % от капитала на „ЕВН България Електроразпределение“ – АД, със седалище и адрес на
управление Пловдив 4000, ул. Христо Г. Данов 37,
ЕИК 115552190, и съобразно потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 726-ПД от
06.12.2011 г. проспект за публично предлагане на
51 612 обикновени акции и допускане до борсова
търговия на 156 400 акции от капитала на „ЕВН
България Електроразпределение“ – АД, с настоящото съобщение уведомява инвеститорите за началото
на публичното предлагане на 51 612 обикновени
безналични поименни свободнопрехвърляеми акции
с ISIN код: BG1100014114, всяка от които с право
на един глас в общото събрание на акционерите,
право на дивидент и право на ликвидационен дял,
съразмерни с номиналната стойност на акцията.
Началната дата на предлагане на акциите е датата
на въвеждането им за търговия на „Приватизационен
пазар“, организиран от „Българска фондова борса – София“ – АД, което ще бъде седмият ден след
датата на обнародване на съобщението по чл. 92а,
ал. 1 ЗППЦК в „Държавен вестник“, съответно от
публикуването му в един централен ежедневник
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(в. „Капитал Daily“). По-късната от двете дати се
приема за дата на публикуване на съобщението.
Крайната дата на предлагането ще бъде не покъсно от 60 дни считано от 06.12.2011 г. – датата
на вписване на емисията акции на дружеството,
по реда и при условията на ЗППЦК, в регистъра
за публичните дружества и други емитенти на
ценни книжа, воден от Комисията за финансов
надзор. В случай че до края на предложения
срок за публично предлагане има непродадени
акции, но е налице инвеститорски интерес, срокът
може да бъде удължен с решение от Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
до изчерпване на предлаганите акции. Най-пълна и изчерпателна информация за предлаганите
ценни книжа и за техния емитент може да бъде
получена от проспекта за публично предлагане,
който ще бъде достъпен за инвеститорите на
интернет страниците на предложителя на акциите – Агенция за приватизация и следприватизационен контрол: http://www.priv.government.
bg, на лицето, което иска допускане на акциите
до търговия – инвестиционен посредник „Булброкърс“ – ЕАД: www.bulbrokers.com, както и на
интернет страницата на „ЕВН България“ – АД:
www.evn.bg. Допълнителна информация по проспекта, както и безплатно копие от него могат
да бъдат получени в офиса на инвестиционен
посредник „Булброкърс“ – ЕАД, на адрес София 1504, ул. Шейново 7, тел.: (+359 2) 4893 712,
факс: (+359 2) 4893 788, е-mail: consult@bulbrokers.
com, лице за контакт: Радослав Рачев, от 9,30 до
17 ч. всеки работен ден в периода на публичното предлагане. В съответствие с нормативните
изисквания проспектът ще бъде публикуван и
достъпен на интернет страниците на Комисията
за финансов надзор: www.fsc.bg, и на „Българска
фондова борса – София“ – АД: www.bse-sofia.bg.
13046
8а. – „Булброкърс“ – ЕАД, със седалище и
адрес на управление София, ул. Шейново 7,
ЕИК 115152520, на основание чл. 92а ЗППЦК
във връзка с решение на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол № 3221-П
от 03.05.2011 г., предвиждащо продажбата на
акциите, представляващи 33 % от капитала на
„ЕВН България Електроснабдяване“ – АД, със
седалище и адрес на управление Пловдив 4000, ул.
Христо Г. Данов 37, ЕИК 123526430, и съобразно
потвърден от Комисията за финансов надзор с
Решение № 725-ПД от 06.12.2011 г. проспект за
публично предлагане на 62 106 обикновени акции
и допускане до борсова търговия на 188 200 акции
от капитала на „ЕВН България Електроснабдяване“ – АД, с настоящото съобщение уведомява инвеститорите за началото на публичното
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предлагане на 62 106 обикновени безналични
поименни свободнопрехвърляеми акции с ISIN
код: BG1100013116, всяка от които с право на
един глас в общото събрание на акционерите,
право на дивидент и право на ликвидационен
дял, съразмерни с номиналната стойност на
акцията. Началната дата на предлагане на акциите е датата на въвеждането им за търговия
на „Приватизационен пазар“, организиран от
„Българска фондова борса – София“ – АД, което
ще бъде седмият ден след датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК в
„Държавен вестник“, съответно от публикуването
му в един централен ежедневник (в. „Капитал
Daily“). По-късната от двете дати се приема за
дата на публикуване на съобщението. Крайната
дата на предлагането ще бъде не по-късно от 60
дни считано от 06.12.2011 г. – датата на вписване
на емисията акции на дружеството, по реда и при
условията на ЗППЦК в регистъра за публичните
дружества и други емитенти на ценни книжа,
воден от Комисията за финансов надзор. В случай
че до края на предложения срок за публично
предлагане има непродадени акции, но е налице
инвеститорски интерес, срокът може да бъде
удължен с решение от Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол до изчерпване на
предлаганите акции. Най-пълна и изчерпателна
информация за предлаганите ценни книжа и за
техния емитент може да бъде получена от проспекта за публично предлагане, който ще бъде
достъпен за инвеститорите на интернет страниците на предложителя на акциите – Агенция за
приватизация и следприватизационен контрол:
http://www.priv.government.bg, на лицето, което
иска допускане на акциите до търговия – инвестиционен посредник „Булброкърс“ – ЕАД:
www.bulbrokers.com, както и на интернет стран и цата на „ЕВН Бъ л гари я“ – А Д: w w w.evn.
bg. Допълнителна информация по проспекта,
както и безплатно копие от него могат да бъдат
получени в офиса на инвестиционен посредник
„Булброкърс“ – ЕАД, на адрес София 1504, ул.
Шейново 7, тел.: (+359 2) 4893 712, факс: (+359 2)
4893 788, е-mail: consult@bulbrokers.com, лице за
контакт: Радослав Рачев, от 9,30 до 17 ч. всеки
работен ден в периода на публичното предлагане. В съответствие с нормативните изисквания
проспектът ще бъде публикуван и достъпен на
интернет страниците на Комисията за финансов
надзор: www.fsc.bg, и на „Българска фондова
борса – София“ – АД: www.bse-sofia.bg.
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