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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
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На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Протокола от
2002 г. към Атинската конвенция относно
превоза на пътници и личния им багаж по
море от 1974 г., приет от ХLI Народно събрание на 28 февруари 2013 г.
Издаден в София на 7 март 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН
за ратифициране на Протокола от 20 02 г.
към Атинската конвенция относно превоза
на пътници и личния им багаж по море
от 1974 г.
Член единствен. Ратифицира Протокола
от 2002 г. към Атинската конвенция относно
превоза на пътници и личния им багаж по
море от 1974 г., със следната резерва:
„Резерва във връзка с ратификацията от
Република България на Атинската конвенция
относно превоза на пътници и личния им
багаж по море от 2002 г. („Конвенцията“)
Ограничаване на отговорността на превозвачи и др.
1. Република България запазва правото и
поема задължението да ограничи отговорността по член 3, параграфи 1 и 2 от конвенцията,
ако такава възниква, по отношение на смърт
или телесна повреда на пътник, причинени
от които и да било от рисковете, посочени в
параграф 2.2 от Насоките на ИМО за прилагане на Атинската конвенция, до по-малката
от следните суми;
а) 250 000 разчетни единици по отношение
на всеки пътник за всеки отделен случай,
или
б) 340 милиона разчетни единици общо на
кораб за всеки отделен случай.

2. Освен това Република България запазва
правото и поема задължението да прилага
mutatis mutandis към случаите на такава отговорност параграфи 2.1.1 и 2.2.2 от Насоките на
ИМО за прилагане на Атинската конвенция.
3. По същия начин се ограничават отговорността на фактическия превозвач по член 4
от конвенцията, отговорността на служители
и представители на превозвача или фактическия презозвач по член 11 oт конвенцията
и границите по отношение на съвкупността
от дължимите обезщетения по член 12 от
конвенцията.
4. Резервата и задължението по параграф
1.2 се прилагат независимо от основанието на
отговорността по член 3, параграф 1 или 2 и
независимо от всякакви разпоредби в противен
смисъл на членове 4 и 7 от конвенцията; тази
резерва и това задължение обаче не засягат
действието на членове 10 и 13.
Задължително застраховане и ограничаване на отговорността на застрахователите
5. Република България запазва правото и
поема задължението да ограничи изискването по член 4а, параграф 1 за поддържане на
застраховка или друго финансово обезпечение
в случай на смърт или телесна повреда на
пътник, причинени от които и да било от
рисковете, посочени в параграф 2.2 от Насоките па ИМО за прилагане на Атинската
конвенция, до по-малката от следните суми:
а) 250 000 разчетни единици по отношение
на всеки пътник за всеки отделен случай,
или
б) 340 милиона разчетни единици общо на
кораб за всеки отделен случай.
6. Република България запазва правото и
поема задължението да ограничи отговорността на застрахователя или друго лице,
предоставящо финансово обезпечение по
член 4а, параграф 10 по отношение на смърт
или телесна повреда на пътник, причинени
от които и да било от рисковете, посочени в
параграф 2.2 от Насоките на ИМО за прилагане на Атинската конвенция, най-много до
границата на сумата на застраховката или
другото финансово обезпечение, което превозвачът е задължен да поддържа съгласно
параграф 1 – 6 от настоящата резерва.
7. Република България също така запазва
правото и поема задължението да прилага
Насоките на ИМО за прилагане на Атинската конвенция, включително разпоредбите,
посочени в параграфи 2.1 и 2.2 от Насоките,
към всяко задължително застраховане по
конвенцията.
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8. Република България запазва правото
и поема задължението да освободи лицето,
предоставящо застраховка или друго финансово обезпечение по член 4а, параграф 1, от
всяка отговорност, за която то не е поело
задължение.
Издаване на удостоверения
9. Република България запазва правото и
поема задължението да издава удостоверения
за застраховка съгласно член 4а, параграф 2
от конвенцията с цел:
а) да отрази ограничаването на отговорността и изискванията за застрахователно
покритие, посочени в параграфи 1.2, 1.6, 1.7
и 1.9, както и
б) да включи други подобни ограничения,
изисквания и освобождавания, които прецени за необходими в зависимост от условията
на застрахователния пазар към момента на
издаване на удостоверението.
10. Република България запазва правото
и поема задължението да приема застрахователни удостоверения, издадени от други
държави – страни по конвенцията, съобразно
подобна резерва.
11. Всякакви подобни ограничения, изисквания и освобождавания се отразяват ясно
в удостоверението, издадено или заверено
съгласно член 4а, параграф 2 от конвенцията.
Отношение между настоящата резерва и
Насоките на ИМО за прилагане на Атинската
конвенция
12. Правата, запазени посредством настоящата резерва, се упражняват при дължимото
отчитане на Насоките на ИМО за прилагане
на Атинската конвенция и на всякакви изменения в тях с цел да се осигури последователност. Ако предложение за изменение на
Насоките на ИМО за прилагане на Атинската
конвенция, включително на ограниченията,
бъде одобрено от Юридическия комитет на
Международната морска организация, измененията се прилагат от датата, определена
от комитета. Това не засяга разпоредбите
на международното право по отношение на
правото на дадена държава да оттегли или
измени своята резерва.“
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 28 февруари 2013 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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УКАЗ № 49
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки,
от една страна, и Република Молдова, от друга
страна, приет от ХLI Народно събрание на
1 март 2013 г.
Издаден в София на 7 март 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението за общо
авиационно пространство между Европейския
съюз и неговите държави членки, от една
страна, и Република Молдова, от друга страна
Член единствен. Ратифицира Споразуме
нието за общо авиационно пространство между
Европейския съюз и неговите държави членки,
от една страна, и Република Молдова, от друга
страна, подписано на 26 юни 2012 г. в Брюксел.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 1 март 2013 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2120

УКАЗ № 54
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 устройството на Черноморското крайбрежие, приет от ХLI Народно събрание на
28 февруари 2013 г.
Издаден в София на 11 март 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

БРОЙ 27

ДЪРЖАВЕН

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие
(обн., ДВ, бр. 48 от 2007 г.; изм., бр. 36 и 67
от 2008 г., бр. 19, 82 и 92 от 2009 г., бр. 45 и
82 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 1 се създава т. 3:
„3. условията и реда за провеждане на
процедурите за определяне на концесионери
и на наематели на морските плажове.“
§ 2. В чл. 2 т. 2 се изменя така:
„2. осигуряване на свободен и безплатен
достъп до морските плажове;“.
§ 3. В чл. 3, т. 2 думите „линията на найголемия отлив от брега“ се заменят с „бреговата линия“.
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Гражданите имат право на свободен и
безплатен достъп до морските плажове.
(2) Достъпът на гражданите до морските
плажове се осигурява чрез предвижданията
на устройствените планове, вк лючително
на парцеларните планове за изграждане на
обектите на техническата инфраструктура,
обслужваща тези територии.“
2. В ал. 3 думите „по ал. 1“ се заменят с
„по чл. 6, ал. 4 и 5“.
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Морският плаж е територия, представляваща обособена част от крайбрежната
плажна ивица, покрита с пясък, чакъл и други
седиментни или скални образувания в резултат
на естествени или изкуствено предизвикани
в резултат на човешка дейност процеси на
взаимодействие на морето със сушата. Към
територията на морския плаж се включват и
пясъчните дюни, разположени непосредствено зад плажната ивица или попадащи върху
морския плаж.“
2. В ал. 4, т. 5 думите „изградените от“
се заменят съc „създадените в резултат на“.
3. В ал. 7, изречение второ думата „изработването“ се заменя с „възлагането, създаването“.
4. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) Когато в резултат на естествени процеси на взаимодействие на морето със сушата
се образуват морски плажове, засягащи един
или повече имоти – частна собственост, частта
от засегнатите имоти се отчуждава по реда
на глава трета от Закона за държавната собственост по предложение на министъра на
регионалното развитие и благоустройството.
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(9) За създаването на специализираните карти и регистри по ал. 7 органите, на които със
закон са възложени опазването и контролът на
защитените територии и на защитените зони,
са задължени да предоставят информация
и/или да посочват очертанията на обектите
по ал. 4, т. 3 и 4.“
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо след думата
„концесия“ се добавя „за услуга“, думите
„Закона за концесиите“ се заменят с „този
закон“, а думите „10 години“ се заменят с
„15 години“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Концесията се предоставя срещу задължението на концесионера да извършва
концесионно плащане към концедента, да
осигурява свободен и безплатен достъп на
морския плаж, да осъществява задължителните дейности и да постави указателни табели
със схеми на отделните зони и условията на
концесията.“
3. Алинеи 3 и 4 се отменят.
4. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Морските плажове, които не са предоставени на концесия или под наем, се обявяват
със заповед на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за неохраняеми
морски плажове ежегодно до 31 май. Заповед
та се публикува на официалната интернет
страница на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.“
5. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Морските плажове с прилежащата
им акватория в границите на защитените
територии, включени в приложение № 2 към
Закона за защитените територии, могат да се
поддържат и управляват чрез предоставяне на
концесия или чрез отдаването им под наем по
реда на Правилника за прилагане на Закона
за държавната собственост, ако с плановете
за управление, утвърдени по Закона за защитените територии, се допуска осъществяване
на дейности, свързани с използването им за
рекреационни нужди.“
6. Създават се ал. 9, 10 и 11:
„(9) Условията и редът за осъществяване
на задължителните дейности на морските
плажове по ал. 2, 5, 7 и 8 се определят с наредба на министъра на регионалното развитие
и благоустройството.
(10) По реда на Закона за концесиите се
предоставят концесии за изграждане на изкуствени морски плажове върху имоти – държавна собственост.
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(11) Морските плажове не се предоставят
на концесия или под наем при наличието на
някое от обстоятелствата по чл. 12, ал. 2 от
Закона за концесиите.“
§ 7. В чл. 8, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „Закона за концесиите“ се
заменят с „този закон“.
2. Точка 6 се изменя така:
„6. организира контрола по изпълнение на
задълженията по сключените концесионни
договори и договорите за наем.“
§ 8. Създава се глава втора „а“ с чл. 8а – 8о:
„ Г л а в а

в т о р а

„ а “

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ
ЗА МОРСКИЯ ПЛАЖ
Чл. 8а. (1) Концесия за морски плаж се
предоставя при условията и по реда на този
закон чрез провеждане на процедура – конкурс
за определяне на концесионер.
(2) Дейностите по предоставяне на концесията по ал. 1 включват:
1. изготвяне на обосновка на концесията;
2. провеждане на процедура за предоставяне на концесия;
3. сключване на концесионен договор.
(3) Процедурата за предоставяне на концесия за морски плаж включва:
1. приемане на решение за откриване на
процедура за предоставяне на концесия;
2. провеждане на конкурс за определяне
на концесионер;
3. приемане на решение за определяне на
концесионер.
(4) Срокът на концесията започва да тече
от деня на влизане в сила на концесионния
договор и не може да се продължава.
Чл. 8б. (1) Обект на концесия, предоставена
по реда на този закон, са морските плажове
с прилежащата им акватория, която е с широчина до 200 м.
(2) Обектът на концесия може да включва
и принадлежности, определени в решението
за откриване на процедурата за предоставяне
на концесията.
Чл. 8в. (1) Концесионер е лицето, на което
чрез сключване на концесионния договор се
предоставя концесията.
(2) Концесията се предоставя на участника,
спечелил конкурса и определен за концесионер.
(3) Когато участникът, определен за концесионер, е юридическо лице или обединение,
което не е търговец, концесията се предоставя на новоучредено търговско дружество,
в което юридическото лице е едноличен собственик на капитала, съответно участниците
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в обединението притежават целия капитал в
съотношението от договора им за обединение.
Когато участникът, определен за концесионер,
е търговец, концесионният договор може да
се сключи с новоучредено търговско дружество, в което участникът притежава целия
капитал, ако това е предвидено в конкурсната
документация.
(4) Когато участникът, определен за концесионер, е физическо лице, концесията се предоставя на новоучредено търговско дружество,
в което участникът е едноличен собственик
на капитала, или на новорегистриран от него
едноличен търговец.
(5) В случаите по ал. 3 и 4 лицето, което
сключва концесионния договор, е обвързано
от офертата на участника, определен за концесионер.
Чл. 8г. (1) Министърът на регионалното
разви т ие и благоуст ройст во т о осиг у рява
изготвянето на обосновка на концесията и
внася в Министерския съвет предложение за
предоставяне на концесия за морски плаж.
(2) Министърът на регионалното развитие
и благоустройството или упълномощено от
него длъжностно лице възлага със заповед
изготвянето на обосновка на концесията за
морски плаж на експерти от Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
и/или на експерти от други министерства и
ведомства, съобразно тяхната компетентност,
и/или на външни консултанти.
(3) Заповедта по ал. 2 съдържа:
1. срок за изработване на обосновката на
концесията, който не може да бъде по-дълъг
от два месеца;
2. експертите, на които се възлага изготвянето на обосновката при условията и по реда
за определяне на външните експерти;
3. максимален размер на средствата за изработване на обосновката, който се разходва от
утвърдените разходи за концесионна дейност
за съответната година.
(4) Обосновката на концесията за морски
плаж съдържа:
1. цели и срок на концесията;
2. правно основание за предоставяне на
концесията;
3. основни технически и други характеристики на обекта на концесията, включително
описание на принадлежностите му;
4. описание на услугите и дейностите, които
могат да се извършват с обекта на концесията,
и условията за извършването им;
5. анализ на ефективността на концесията
от гледна точка на концедента;
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6. други особености на обекта на концесията;
7. изводи и препоръки;
8. приложения, въз основа на които е изготвена обосновката.
Чл. 8д. (1) Решението на Министерския
съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия за морски плаж съдържа
реквизитите по чл. 39, ал. 2 от Закона за
концесиите.
(2) Решението по ал. 1 се обнародва в „Държавен вестник“ и може да бъде обжалвано в
10-дневен срок от обнародването по реда на
глава единадесета от Закона за концесиите.
(3) В 14-днeвен срок от изтичането на срока
по ал. 2 решението на Министерския съвет
по ал. 1 се изпраща от длъжностното лице,
определено от министъра на регионалното
развитие и благоустройството, който организира провеждането на конкурса, за вписване
в Националния концесионен регистър.
Чл. 8е. (1) Концесионерът на морски плаж
се определя чрез конкурс.
(2) В конкурса може да участва всяко физическо или юридическо лице или обединение
от такива лица.
(3) В конкурса не може да участва самостоятелно или като член на обединение
юридическо лице:
1. което е обявено в несъстоятелност;
2. което е в процедура по ликвидация;
3. на което управител или член на управителния орган, а в случай, че член на управителния орган е юридическо лице – неговият
представител в съответния управителен орган,
е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или
осигурителната система (изпиране на пари или
измама), за престъпление по служба или за
подкуп (корупция), както и за престъпления,
свързани с участие в престъпна група.
(4) В процед у рата за предоставяне на
концесия не може да участва самостоятелно
или като член на обединение физическо лице,
което е:
1. осъдено с влязла в сила присъда за
престъпление по ал. 3, т. 3;
2. лишено от правото да осъществява търговска дейност.
(5) От участие в процедурата за предоставяне на концесия може да бъде отстранен
участник, който:
1. е в производство по несъстоятелност;
2. има задължения за публични вземания на
държавата или община по смисъла на чл. 162,
ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален
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кодекс, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, освен ако е допуснато
разсрочване или отсрочване на задълженията;
3. има просрочени парични задължения
към работниците и служителите, на които е
работодател;
4. е бил концесионер и концесионният
договор е прекратен по негова вина;
5. е виновен за професионални нарушения, за които комисията, която организира
и провежда конкурса, разполага с писмени
доказателства, издадени от компетентен орган;
6. не е представил цялата информация,
изискваща се от участниците в процедурата за
предоставяне на концесия, или предоставената
от него информация е невярна или непълна.
(6) Обстоятелствата по ал. 2 – 5 се удостоверяват с документи и декларации.
(7) Участникът, чието заявление с оферта
са класирани на първо място, се определя за
концесионер.
Чл. 8ж. (1) Министър-председателят в 7-дневен срок от влизането в сила на решението по
чл. 8д назначава комисия за организацията и
провеждането на конкурса, наричана по-нататък „конкурсната комисия“ или „комисията“,
в състав: председател, заместник-председател
и трима членове.
(2) Председател на конкурсната комисия
е министърът на регионалното развитие и
благоустройството или длъжностно лице от
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, а за заместник-председател и членове се включват представители на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, Министерството на финансите, на специализираната администрация на
Министерския съвет и на Министерството на
вътрешните работи.
(3) Министър-председателят може да прави
промени в състава на конкурсната комисия при
смърт, продължително заболяване или друга
обективна причина, водеща до невъзможност
на неин член да изпълнява задълженията си,
както и по негова молба за освобождаване.
(4) Председателят, заместник-председателят и членовете на конкурсната комисия са
длъжни да опазват тайната на предоставената
им във връзка с провеждането на конкурса
информация, за което при назначаването си
попълват декларация.
(5) Конкурсната комисия заседава, когато
присъстват повече от половината от членовете є.
(6) Решенията на комисията се вземат с
квалифицирано мнозинство от две трети от
присъстващите.
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Чл. 8з. (1) Председателят на комисията
в 7-дневен срок от назначаването є свиква
заседание.
(2) На първото си заседание комисията:
1. определя датата, мястото и часа на
провеждане на конкурса и датата, до която
се приемат заявления с оферти за участие в
конкурса; срокът за подаване на заявленията
с оферти не може да бъде по-малък от 30 дни;
2. одобрява конкурсната документация, определя цената и сроковете за закупуването є;
3. одобрява образец на декларацията за
опазване тайната на сведенията, които се
съдържат в конкурсната документация;
4. при необходимост комисията може да
привлече експерти, както и служители на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, които да подпомагат нейната дейност, при спазване на изискванията
за опазване тайната на сведенията;
5. подготвя съобщение за провеждане на
конкурса, което съдържа най-малко:
а) датата, мястото и часа на провеждане
на конкурса;
б) описание на обекта на концесията;
в) цената и начина на плащане на конкурсната документация и мястото на получаването є;
г) изискванията към участниците в съответствие с конкурсната документация;
д) друга информация.
(3) Съобщението за провеждане на конкурса
по ал. 2, т. 5 се публикува на интернет страницата на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството в деня, следващ
провеждането на първото заседание на конкурсната комисия по чл. 8ж, ал. 1.
(4) За заседанията на комисията се води
протокол.
(5) В своята работа комисията може да
се подпомага от определени от нейния председател на първото заседание служители на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
(6) Председателят, заместник-председателят, членовете на комисията, привлечените
експерти и служителите по ал. 5 са длъжни
да опазват тайната на съдържащата се в
предложенията информация, да не изнасят
материалите за конкурса извън определеното
място за заседаване на комисията и да не
дават изявления пред средствата за масово
осведомяване преди обнародването в „Държавен вестник“ на решението на Министерския
съвет за определяне на спечелилия конкурса
участник, за което попълват декларация.
Чл. 8и. (1) Когато в срока, определен в
съобщението по чл. 8з, ал. 2, т. 5, не постъпи
заявление с оферта, комисията има право с
решение еднократно да удължи срока за подаването им до 30 дни от датата на публикуване
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на интернет страницата на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
на съобщението за новия срок.
(2) Конкурсът се провежда и когато има
само един кандидат.
(3) Конкурсът не се провежда, ако няма
заявили участие кандидати.
Чл. 8к. Конку рсната документация съдържа:
1. описание на обекта или на дейността – предмет на концесията;
2. изисквания относно съдържанието на
разработките по условията на конкурса;
3. информация за финансовите, икономическите, технологичните, екологичните и
други параметри на обекта или на дейността – предмет на концесията;
4. правен анализ на ползването на обекта
или на осъществяването на дейността;
5. проект на концесионен договор;
6. размера на гаранцията за участие в конкурса и начина на плащането є в съответствие
с решението по чл. 8д, ал. 1;
7. други изисквания към съдържанието на
заявлението и офертата.
Чл. 8л. (1) Кандидатите в конкурса представят в срока, определен от комисията, заявление
с оферта в запечатан плик в изпълнение на
конкурсните условия. Подадените заявления
с оферти се завеждат в деловодството на
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството и се вписват в регистър
по поредността на подаването им.
(2) Заявлението за участие съдържа приложение и документи, подробно описани в
одобрената от комисията конкурсна документация.
(3) Към офертата си кандидатите прилагат декларация, в която посочват коя част
от съдържащата се в офертата информация
представлява търговска тайна.
(4) При сключването на договора за концесия определеният за концесионер участник е
обвързан от съдържанието на представената
оферта.
(5) Допълнения и изменения в предадените вече заявления с оферти не се допускат.
Заявления с оферти, представени след определения от комисията срок, не се приемат и
не се разглеждат.
Чл. 8м. (1) В обявените ден и час за провеждане на конкурса комисията на открито
заседание отваря пликовете по реда на тяхното вписване в регистъра и проверява дали
са спазени изиск вани ята на конк у рсната
документация.
(2) В деня по ал. 1 на закрито заседание
комисията извършва оценка и к ласиране
на заявленията с офертите при спазване на
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критериите за оценка, определени в решението на Министерския съвет за откриване на
процедурата, и конкурсната документация.
(3) По изключение при повече предложения
или при по голяма сложност и/или обем на
офертите председателят на комисията определя срок до 7 дни за запознаване на комисията
с всички оферти.
Чл. 8н. (1) Комиси ята изготвя док лад,
проект на решение на Министерския съвет
и протокол за резултатите от конкурса в
10-дневен срок от приключването му.
(2) Министерският съвет приема решение за
определяне на спечелилия конкурса участник,
което се обнародва в „Държавен вестник“. С
решението се оправомощава министърът на
регионалното развитие и благоустройството
да сключи договор за концесия от името на
концедента със спечелилия участник.
(3) Решението по ал. 2 подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност по
реда на Закона за концесиите в 10-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
(4) В 14-днeвен срок от изтичането на срока
по ал. 3 решението на Министерския съвет
по ал. 2 се изпраща от длъжностното лице,
определено от министъра на регионалното
развитие и благоустройството, който организира провеждането на конкурса, за вписване
в Националния концесионен регистър.
Чл. 8о. (1) Министърът на регионалното
развитие и благоустройството и спечелилият
конкурса участник сключват договор за концесия в едномесечен срок от влизане в сила
на решението по чл. 8н, ал. 2.
(2) При отказ за сключване на договора
спечелилият конкурса участник губи гаранцията за участие в конкурса.
(3) За неуредените случаи по сключването,
изпълнението и прекратяването на договора
за концесия се прилагат съответно разпоредбите на Закона за концесиите и правилника
за прилагането му.“
§ 9. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „пясъчните дюни“ се
заличават.
2. В ал. 2 т. 1 се отменя.
3. В ал. 3:
а) в т. 2 букви „а“, „б“, „в“ и „г“ се изменят така:
„а) плътност на застрояване (П застр.) – до
10 на сто;
б) минимална озеленена площ (П озел.) –
най-малко 80 на сто, като половината от нея
трябва да бъде осигурена за дървесна растителност;
в) характер на застрояването – ниско, с
височина до 6 м;
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г) п ри изг ра ж дане на озеленени п ло щи – паркове и градини, в които се допуска
строителство без промяна на предназначението им на мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура, открити обекти за спортни
или културни дейности, площадки за игра,
монументално-декоративни, информационни
и рекламни елементи – спомагателните постройки и съоръжения към открити обекти
за спортни или културни дейности могат да
заемат до 10 на сто от площта на урегулирания
поземлен имот и да имат височина до 6 м;“
б) точка 3 се изменя така:
„3. поставянето на преместваеми обекти на
градското обзавеждане – спирки на масовия
градски транспорт, монументално-декоративни елементи, пейки, осветителни тела,
информационни табла, съдове за събиране
на отпадъци, чешми, фонтани и часовници;“
в) в т. 4 думите „по ал. 4, т. 5 – 7“ се заменят с „по ал. 4, т. 5 – 8“.
4. В ал. 4 се създава т. 8:
„8. изграждането на подземни проводи,
мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.“
5. Създават се нови ал. 5 и 6:
„(5) В наредбата по чл. 7, ал. 9 се определят дейностите по ал. 4, които могат да се
осъществяват на територията на морските
плажове, които не са предоставени на концесия или под наем.
(6) Зоната на активната плажна площ по
ал. 4, т. 1 за свободно разполагане на плажни
принадлежности от страна на посетителите
е равностойна като достъп до морето със
зоните с разположени от концесионера или
наемателя плажни принадлежности, които
той предоставя възмездно на посетителите
на морския плаж. Зоната се обозначава на
морския плаж и на указателните табели, поставяни от концесионера или от наемателя
на съответния морски плаж.“
6. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея:
а) в т. 1 думата „площта“ се заменя с „активната плажна площ“, а думата „площ“ се
заменя с „активна плажна площ“;
б) в т. 2 думата „площта“ се заменя с „активната плажна площ“, а думата „площ“ се
заменя с „активна плажна площ“.
7. Създава се ал. 8:
„(8) Към обектите за бързо хранене по ал. 4,
т. 2 се допуска ползването на допълнителна
търговска площ на морския плаж извън площ
та по ал. 7, която не може да заема повече
от 2 на сто от активната плажна площ – за
плажовете до 40 дка, и повече от 1 на сто – за
плажовете над 40 дка.“
8. Досегашната ал. 6 става ал. 9.
§ 10. Създава се чл. 12а:
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„Чл. 12а. Устройството и застрояването
на поземлени имоти, части от които попадат едновременно в охранителни зони „А“
и „Б“, се определят с подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване. В
съответствие с устройствената зона, в която
попада частта от поземления имот, с плана
за регулация и застрояване в границите на
урегулирания поземлен имот се определят
подзона в обхвата на охранителна зона „А“ с
пределно допустими показатели на застрояване
съгласно чл. 10, ал. 3 и подзона в обхвата на
охранителна зона „Б“ с пределно допустими
показатели за застрояване съгласно чл. 12.
Допустимото застрояване във всяка една от
зоните се определя на базата на площта от
поземления имот, попадаща в съответната
подзона.“
§ 11. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Поставянето на преместваеми обекти
и съоръжения на територията на морските
плажове, в т.ч. ползваната допълнителна търговска площ по чл. 10, ал. 8, и на територията
на селищните образувания с национално
значение се разрешава от главния архитект
на общината въз основа на схема, одобрена
от министъра на регионалното развитие и
благоустройството.“
2. Създават се ал. 4 – 7:
„(4) В урегулирани поземлени имоти в зона
„Б“ се допуска поставяне на преместваеми
обекти, ако не се надвишават установените
в подробния устройствен план устройствени
показатели – плътност на застрояване, коефициент на интензивност на застрояване,
и не се намалява определената минимална
озеленена площ.
(5) Преместваемите обекти и съоръжения по
ал. 3 се свързват със съществуващите мрежи
и съоръжения на техническата инфраструктура с временни връзки, които се вписват в
разрешението за поставяне по чл. 56, ал. 2 от
Закона за устройство на територията.
(6) Преместваемите обекти и съоръжения
на територията на морските плажове, както
и тези, разположени в зона „А“ и зона „Б“,
които не отговарят на условията по ал. 3
и 4 и по чл. 10, ал. 3, т. 3, се премахват по
реда на чл. 57а от Закона за устройство на
територията.
(7) Разрешенията за поставяне на преместваемите обекти и съоръжения на морските
плажове се издават еднократно за срока на
концесията или наема и са валидни до изтичане срока на концесията, съответно наема,
или до промяна на схемата по ал. 3.“
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§ 12. В чл. 15, изречение второ накрая се
добавя „и геозащитни мерки и дейности“.
§ 13. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Подробните устройствени планове за
територии, попадащи в зона „А“ и в зона „Б“,
се приемат от общинския експертен съвет по
устройство на територията.
(2) В състава на съвета по ал. 1 задължително се включват представители на регионалните
служби на Министерството на околната среда
и водите, Министерството на земеделието и
храните, Министерството на здравеопазването, представители на Министерството на
отбраната, Министерството на вътрешните
работи, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и
на съответния областен управител, по един
представител на Камарата на архитектите в
България и на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и представители
на общинската администрация, определени
със заповедта на кмета на общината по чл. 5,
ал. 4 от Закона за устройство на територията.“
2. Алинеи 3 и 4 се отменят.
§ 14. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „гори и земи от горския фонд“ се
заменят с „поземлени имоти в горските територии“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Извън случаите по ал. 1, промяна
на предназначението на земеделски земи и
поземлени имоти в горските територии се
извършва въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план за:
1. обекти с национално значение;
2. национални обекти по смисъла на Закона
за държавната собственост;
3. обекти с регионално значение;
4. общински обекти от първостепенно
значение;
5. обекти – публична собственост;
6. обекти със сертификат за клас инвестиция
по Закона за насърчаване на инвестициите;
7. обекти на техническата инфраструктура;
8. специални обекти, свързани с отбраната
и сигурността на страната;
9. обекти в райони за целенасочена подкрепа от държавата по Закона за регионалното
развитие въз основа на решение на общинския съвет;
10. недвижими културни ценности.“
§ 15. В глава трета се създава чл. 17а:
„Чл. 17а. (1) Забранява се строителството
и поставянето на преместваеми обекти и
съоръжения, промяната на предназначението
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и учредяването на ограничени вещни права
върху пясъчните дюни, попадащи в границите
на зона „А“, зона „Б“ или в урбанизираните
територии на населените места след границите на зона „А“, освен в случаите, когато с
влязъл в сила подробен устройствен план е
предвидено изграждане на:
1. обекти с национално значение;
2. обекти на техническата инфраструктура;
3. специални обекти, свързани с отбраната
и сигурността на страната.
(2) Забраните по чл. 10, ал. 2 и чл. 11, ал. 2
се прилагат и за обектите по ал. 1.“
§ 16. В чл. 18, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 2 думата „територията“ се заменя
с „цялата територия“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. специализирани подробни устройствени
планове по чл. 111 от Закона за устройство
на територията.“
§ 17. В чл. 19, ал. 2 в изречение първо накрая се добавя „или от кмета на общината
след съгласуване с министъра на регионалното
развитие и благоустройството“ и изречение
второ се заличава.
§ 18. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Към общите и подробните устройствени
планове по чл. 18, ал. 1, т. 2 и 3 се изработват специализирани схеми за прилежащата
акватория.“
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думите „т. 1“ се
заличават;
б) в т. 1 думите „и къпане“ се заличават.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Схемите по ал. 1 се приемат и одобряват
като част от общите и подробните устройствени планове по реда на чл. 19, ал. 3 и 4.“
§ 19. Създава се глава четвърта „а“ с
чл. 22а – 22д:
„ Г л а в а

ч е т в ъ р т а

„ а “

ФИНАНСИРАНЕ И КОНТРОЛ
Чл. 22а. (1) Приходите от концесионни
плащания и от наеми на морски плажове се
разпределят, както следва:
1. петдесет на сто от сумата на концесионното плащане и петдесет на сто от наемната
цена се превежда по бюджета на общината,
на чиято територия се намира съответният
плаж; общината отчита по бюджета си преведената сума на концесионното плащане като
приходи от концесии;
2. десет на сто от наемната цена се превежда
по бюджета на областта, на чиято територия
се намира съответният плаж.
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(2) Паричните постъпления от концесионни
плащания и наеми на морски плажове, както
и от неустойки, гаранции, обезщетения и от
продажба на документации за участие постъпват като приход по бюджета на съответното
министерство или ведомство.
(3) Постъпилите приходи по ал. 1, т. 1 се
разходват за:
1. благоустрояване на прилежащите територии на морските плажове;
2. осигуряване на транспортни връзки с
местни пътища, както и пешеходни и велосипедни алеи до морските плажове в изпълнение
на чл. 14, ал. 1;
3. поставяне на предупредителни табели и
санитарно-хигиенно поддържане на неохраняемите плажове, разположени на територията
на съответната община;
4. принудително премахване на преместваеми обекти и съоръжения на морските
плажове по чл. 57а от Закона за устройство
на територията;
5. почистване и извозване на отпадъците от
морските плажове, обявени за неохраняеми.
(4) Постъпилите приходи от наеми на
морски плажове по ал. 1, т. 2 се разходват за:
1. провеждане на процедури за отдаване
под наем на морски плажове;
2. контрол по изпълнението на сключените
договори за наем на морските плажове;
3. поставяне на предупредителни табели и
санитарно-хигиенно поддържане на неохраняемите плажове, разположени на територията
на община от областта, за която няма постъпили приходи по ал. 1, т. 1;
4. обезпечаване със задължителните дейности на неохраняемите плажове по реда на
наредбата по чл. 7, ал. 9.
(5) Финансирането на дейностите по предоставяне на морските плажове на концесия
се извършва съгласно Закона за концесиите.
Чл. 22б. (1) Текущият контрол по изпълнението на договорите за наем на морските
плажове включва периодичен контрол на
изпълнението на условията на наема и на
задълженията на наемателя по договора за
наем в съответствие с предвиденото в него.
(2) Текущият контрол за изпълнение на
сключените договори за наем се осъществява от органа, който е сключил съответния
договор за наем.
Чл. 22в. (1) В зависимост от броя на контролираните договори за наем, от вида на
обектите на наем и от териториалното им
местоположение органът, който организира
контрола по изпълнението им, назначава една
или повече комисии за контрол.
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(2) Органът по ал. 1 издава заповед, с която определя:
1. председателя и заместник-председателя
на комисията;
2. поименния състав на останалите членове
на комисията.
(3) В състава на комисията не може да
участва лице, което:
1. има материален интерес от наема – предмет на контрола на комисията;
2. е свързано лице по смисъла на Търговския закон с наемател, който е страна по
договор – предмет на контрола на комисията,
или с негов подизпълнител.
Чл. 22г. (1) Комисията за контрол приема
правила за своята работа, които се утвърждават от органа, който я е назначил.
(2) Комисията за контрол провежда заседания по график, утвърден от органа, който
я е назначил.
(3) Комисията за контрол заседава, когато
присъстват повече от половината от членовете
є, и приема решенията си с мнозинство от
повече от половината от членовете є.
Чл. 22д. (1) Комисията за контрол има
следните функции:
1. извършва проверка и анализ на документите за отчитане на резултатите от изпълнението на задълженията на наемателя,
определени в договора за наем;
2. прави планирани проверки на място,
извършвани въз основа на предварително
одобрен график;
3. прави извънредни проверки на място – при възникнала необходимост от това;
4. прави предложения до органа, който
организира контрола по договора за наем;
5. приема решения относно други въпроси,
имащи отношение към изпълнението, изменението и прекратяването на договори;
6. сезира компетентните органи – при
констатирано неизпълнение на нормативни
изисквания;
7. предлага на органа, който организира
контрола по изпълнението на договора за наем,
възлагането на трети лица на изпълнението
на определени експертни или технически
дейности, свързани с контролната дейност.
(2) При осъществяване на своята дейност
членовете на комисиите за контрол имат право:
1. на свободен достъп до подлежащите на
контрол обекти на наема;
2. да изискват и проверяват документи,
данни, сведения и справки, свързани с изпълнението на договор за наем;
3. да изискват от проверяваните лица писмени обяснения във връзка с изпълнението
на договора за наем.“
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§ 20. В чл. 23 след д у мата „глоба“ се
добавя „в размер от 1000 до 10 000 лв.“, а
думите „10 000 лв.“ се заменят с „от 10 000
до 50 000 лв.“.
§ 21. Създава се чл. 24а:
„Чл. 24а. За добив на пясък от морските
плажове и пясъчните дюни физическите лица
се наказват с глоба в размер от 500 до 5000 лв.,
а на едноличните търговци и на юридическите
лица се налага имуществена санкция в размер
до 10 000 лв., ако не подлежат на по-тежко
наказание.“
§ 22. В чл. 25 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Актовете за установяване на нарушенията по този закон, освен ако в закон е
предвидено друго, се съставят от:
1. длъжностни лица от съответните общински администрации, определени от кмета
на общината;
2. длъжностни лица, определени от министъра на регионалното развитие и благоустройството;
3. длъжностни лица, определени от областните управители, в случаите, в които
областните управители са оправомощени от
министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(2) Наказателните постановления се издават от:
1. кмета на общината;
2. министъра на регионалното развитие и
благоустройството или от оправомощени от
него длъжностни лица;
3. областните управители – в случаите, в
които актовете за установяване на административни нарушения са съставени от длъжностните лица по ал. 1, т. 3.“
§ 23. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови т. 3 и 4:
„3. „Брегова линия“ е линията на пресичане на повърхността на сушата с нивото на
водата към момента на измерването.
4. „Пясъчни дюни“ са образувания, формирани от насипване на пясъци под въздействието на вятъра. Основните видове дюни са
зараждащи се подвижни дюни, подвижни
(бели) дюни, неподви ж ни дюни с тревна
растителност (сиви дюни) и облесени дюни.“
2. Досегашните т. 3 и 4 стават съответно
т. 5 и 6.
3. Създават се т. 7 и 8:
„7. „Допълнителна т ърговска площ“ е
част от активната плажна площ на морския
плаж около преместваеми обекти за бързо
хранене по чл. 10, ал. 4, т. 2, на която се допуска разполагане на преместваеми подиуми
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с тенти, чадъри, шатри и други сгъваеми
слънцезащитни устройства с маси и столове
за консумация.
8. „Водноатракционни услуги“ са услугите,
свързани с използване на плавателни средства за спорт, туризъм и развлечения срещу
заплащане и предоставени по реда на чл. 5,
ал. 4 от Закона за морските пространства,
вътрешните водни пътища и пристанищата
на Република България.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 24. (1) Общите и подробните устройствени планове за територията по чл. 3, т. 1,
одобрени до влизането в сила на този закон,
запазват действието си.
(2) До влизане в сила на нормативите по
чл. 10, ал. 3, т. 2, букви „а“ – „г“ съгласно
§ 9, т. 3, буква „а“ от този закон проектите
за общи и подробни устройствени планове,
чието изработване е разрешено по реда на
Закона за устройство на територията или на
Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, както и проектите за изменения на
действащи подробни устройствени планове за
територията по чл. 3, т. 1, чието изработване
е допуснато с предписание от компетентния
орган, се довършват съгласно действащите
разпоредби.
(3) Спира се прилагането на подробни
устройствени планове, предвиждащи застрояване в поземлени имоти в границите на зона
„А“, зона „Б“ или в урбанизираните територии
на населените места след границите на зона
„А“, в които попадат пясъчни дюни, освен в
случаите по чл. 17а.
§ 25. (1) Започнатите и неприключили до
влизането в сила на този закон производства
по съгласуване и одобряване на инвестиционни
проекти и издаване на разрешения за строеж
се одобряват при досегашните условия и по
досегашния ред.
(2) За дата на започване на производство
по одобряване на инвестиционен проект и
издаване на разрешение за строеж се смята
датата на внасянето на инвестициония проект
за съгласуване и одобряване от компетентния
орган. За започнато производство се смята
и наличието на съгласуван от компетентния
орган идеен инвестиционен проект към датата
на влизане в сила на този закон.
(3) До отразяване на границите на пясъчните дюни в кадастралната карта и в специализираните карти и регистри по чл. 6, ал. 7
съгласуването и одобряването на инвестиционни проекти и издаването на разрешения за
строеж се извършват след писмено становище
на министъра на околната среда и водите
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или оправомощено от него длъжностно лице,
удостоверяващо, че в имота не попадат пясъчни дюни.
(4) Не се съгласуват и одобряват инвестиционни проекти и не се издават разрешения
за строеж за строителство в поземлени имоти
в границите на зона „А“, зона „Б“ или в урбанизираните територии на населените места
след границите на зона „А“, в които попадат
пясъчни дюни, освен в случаите по чл. 17а.
§ 26. (1) Одобрените до влизането в сила
на този закон схеми за преместваеми обекти
в зона „А“ и зона „Б“ се привеждат в съответствие с изискванията на този закон в
едногодишен срок от влизането му в сила.
(2) Преместваемите обекти, разрешени по
досегашния ред, които не отговарят на изискванията на този закон и на одобрената схема
по чл. 13, ал. 3, се премахват от собствениците
на поземлените имоти в едногодишен срок от
влизането му в сила. След този срок обектите
се премахват по реда на чл. 57а от Закона за
устройство на територията.
§ 27. Започнатите към влизането в сила на
този закон подготвителни действия и откритите процедури за предоставяне на концесия
се довършват по досегашния ред.
§ 28. Действащите към влизането в сила
на този закон концесионни договори за морски плажове се изпълняват при досегашните
условия и по досегашния ред.
§ 29. За неуредените въпроси се прилагат
разпоредбите на Закона за концесиите и правилника за прилагането му.
§ 30. Границите на зона „А“ и зона „Б“,
определени в чл. 10 и 11, се отразяват върху
кадастралните карти по реда на Закона за
кадастъра и имотния регистър или върху
кадастралните планове, одобрени по реда
на отменените Закон за единния кадастър
на Народна република България (обн., ДВ,
бр. 35 от 1979 г.; изм., бр. 102 от 1981 г., бр. 45
от 1984 г., бр. 104 от 1996 г.; отм., бр. 34 от
2000 г.) и Закон за териториално и селищно
устройство (обн., ДВ, бр. 29 от 1973 г.; попр.,
бр. 32 от 1973 г.; изм., бр. 87 от 1974 г., бр. 3
и 102 от 1977 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 3 от
1980 г., бр. 45 от 1984 г., бр. 19 от 1985 г., бр. 36
от 1986 г., бр. 14 от 1988 г., бр. 31 от 1990 г.;
попр., бр. 32 от 1990 г.; изм., бр. 15 от 1991 г.,
бр. 63 от 1995 г., бр. 104 от 1996 г., бр. 41 и
79 от 1998 г.; попр., бр. 89 от 1998 г.; изм.,
бр. 124 и 133 от 1998 г., бр. 26 и 86 от 1999 г.,
бр. 14 и 34 от 2000 г.; отм., бр. 1 от 2001 г.), и
върху плановете и картите, одобрени по реда
на Закона за собствеността и ползуването на
земеделските земи и Закона за възстановяване
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на собствеността върху горите и земите от
горския фонд – по реда на § 4 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
кадастъра и имотния регистър.
§ 31. В едногодишен срок от влизането в
сила на този закон Министерството на околната среда и водите предоставя на Агенцията
по геодезия, картография и кадастър информация за отразяване на пясъчните дюни в
кадастралната карта и в специализираните
карти и регистри по чл. 6, ал. 7. В 6-месечен
срок след предоставянето на информацията
границите на пясъчните дюни се отразяват
в кадастралната карта и специализираните
карти и регистри.
§ 32. В Закона за държавната собственост
(обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от
1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124
от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от
2000 г., бр. 1 и 38 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г.,
бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32
от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и 105 от 2006 г.,
бр. 41, 59, 92 и 113 от 2007 г., бр. 52 и 54 от
2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и 41 от 2009 г., бр. 18
и 87 от 2010 г. , бр. 19 и 47 от 2011 г. и бр. 45
и 82 от 2012 г.) в чл. 7 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В ал. 5 след думите „върху имоти – “ се
добавя „изключителна и“.
2. В ал. 6 думите „както и върху обекти или
имоти – изключителна държавна собственост“
се заличават.
§ 33. В Закона за устройство на територията
(обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111
от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от
2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88,
94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37,
65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41,
53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102
от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г.,
бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54
и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82
и 99 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) се правят
следните допълнения:
1. В чл. 127:
a) в ал. 1 в изречение първо след думата
„планове“ се добавя „се публикуват в интернет
страницата на съответната община и“;
б) в ал. 6 се създава изречение четвърто:
„Одобреният общ устройствен план се публикува в интернет страницата на съответната
община.“;
в) създава се ал. 11:
„(11) Общите устройствени планове, одобрени от министъра на регионалното развитие и благоустройството, се публикуват в
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интернет страниците на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
и на съответната община.“
2. В чл. 128, ал.2 се създава изречение
второ: „Проектът за подробен устройствен
план се публикува на интернет страницата
на съответната община.“
3. В чл. 129 се създава ал. 5:
„(5) Одобрените подробни устройствени
планове по ал. 1 и 2 се публикуват на интернет
страницата на съответната община.“
§ 34. В Закона за опазване на околната
среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98
от 2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от
2004 г., бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30,
65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89
от 2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12,
19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 46 и
61 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38,
53 и 82 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) в чл. 82
се правят следните изменения:
1. В ал. 4, изречение второ думите „Становището или решението“ се заменят с „Влязлото
в сила становище или решение“.
2. В ал. 5, изречение второ думата „Решението“ се заменя с „Влязлото в сила решение“.
§ 35. В Закона за защитените територии
(обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм., бр. 98 от
1999 г., бр. 28, 48 и 78 от 2000 г., бр. 23, 77 и
91 от 2002 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30 и
65 от 2006 г., бр. 24 и 62 от 2007 г., бр. 36 и
43 от 2008 г., бр. 19, 80 и 103 от 2009 г., бр. 19
от 2011 г. и бр. 38 от 2012 г.) в чл. 13, ал. 1
думите „независимо от изискванията по други
закони“ се заличават.
§ 36. В Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм.,
бр. 88 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34 и 80 от
2006 г., бр. 52, 53, 64 и 94 от 2007 г., бр. 43
от 2008 г., бр. 19, 80 и 103 от 2009 г., бр. 62 и
89 от 2010 г., бр. 19 и 33 от 2011 г., бр. 32, 59
и 77 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 11, ал. 2 думата „четири“ се заменя
с „шест“.
2. В чл. 31:
а) в ал. 16 думата „Решението“ се заменя
с „Влязлото в сила решение“;
б) създава се ал. 24:
„(24) Компетентният орган прекратява
процедурата, когато установи, че планът, програмата, проектът или инвестиционното предложение засягат поземлени имоти в границите
на зона „А“, зона „Б“ или в урбанизираните
територии на населените места след границите на зона „А“ по Закона за устройството на
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Черноморското крайбрежие, в които попадат
пясъчни дюни, освен в случаите по чл. 17а
от същия закон.“
§ 37. В Закона за опазване на земеделските
земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; изм., бр. 14
и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от
2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г., бр. 13 и 64
от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 10 и 103
от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19 и 39 от
2011 г., бр. 22, 38 и 91 от 2012 г.) в чл. 23 се
създава ал. 4:
„(4) Не се допуска утвърждаване на площадки и/или трасета за проектиране и промяна на предназначението на земеделски
земи в границите на зона „А“, зона „Б“ или
в урбанизираните територии на населените
места след границите на зона „А“ по Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
в които съгласно становище на министъра на
околната среда и водите или оправомощено от
него длъжностно лице попадат пясъчни дюни,
освен в случаите по чл. 17а от същия закон.“
§ 38. (1) Започнатите и неприключили до
влизането в сила на този закон процедури за
утвърждаване на площадки и/или трасета за
проектиране и промяна на предназначението
на земеделски земи, които противоречат на
разпоредбата на чл. 23, ал. 4 от Закона за
опазване на земеделските земи, се прекратяват.
(2) Започнати и неприключили до влизането
в сила на този закон са процедурите, по които
няма постановено решение на комисията по
чл. 17, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи за утвърждаване на площадка
и/или трасе за проектиране и за промяна на
предназначението, или решението за промяна
на предназначението не е влязло в сила.
§ 39. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19
от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82
и 102 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 54 се създава ал. 4:
„(4) Не се учредява право на строеж върху
поземлени имоти в горски територии в случаите, когато в специален закон е въведена
забрана за строителство.“
2. В чл. 73:
а) в ал. 1, т. 1 думите „и електротехнически
съоръжения“ се заменят със „съоръжения,
както и на площадкови енергийни обекти по
смисъла на Закона за енергетиката“;
б) създава се ал. 8:
„(8) Не се допуска промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии в границите на зона „А“, зона „Б“ или
в урбанизираните територии на населените
места след границите на зона „А“ по Закона за
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устройството на Черноморското крайбрежие,
в които съгласно становище на министъра на
околната среда и водите или оправомощено от
него длъжностно лице попадат пясъчни дюни,
освен в случаите по чл. 17а от същия закон.“
3. В чл. 75:
а) в ал. 2 се създава т. 4:
„4. становище на министъра на околната
среда и водите или оправомощено от него
длъжностно лице – за имотите по чл. 17а от
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие;“
б) в ал. 3 се създава ново изречение трето: „Органът по ал. 1 незабавно прекратява
производството, ако съгласно становището
по ал. 2, т. 4 в поземления имот попадат
пясъчни дюни, освен в случаите по чл. 17а
от Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие.“, а досегашното изречение трето
става изречение четвърто.
4. В чл. 79:
а) в ал. 2, т. 1 думите „по реда на Закона
за държавната собственост“ се заличават;
б) създават се нова ал. 3 и ал. 4 и 5:
„(3) В случаите по ал. 2, т. 1 министърът
на земеделието и храните възлага на независим оценител да изготви пазарна оценка на
продавания имот. Стойността на възнаграждението за извършената оценка се включва
като дължима такса в заповедта за продажба.
(4) Продажната цена на поземлени имоти
в горски територии, чието предназначение
е променено, не може да бъде по-ниска от
данъчната оценка на имотите.
(5) При прехвърляне на собствеността се
заплащат режийни разноски в размер 2 на
сто върху продажната цена.“;
в) досегашната ал. 3 става ал. 6;
г) създава се ал. 7:
„(7) Не се допуска продажба на поземлени
имоти в горски територии с променено предназначение, попадащи в границите на зона „А“,
зона „Б“ или в урбанизираните територии на
населените места след границите на зона „А“
по Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, в които съгласно становище на
министъра на околната среда и водите или
оправомощено от него длъжностно лице попадат пясъчни дюни.“
5. В чл. 85 думите „чл. 79, ал. 3“ се заменят
с „чл. 79, ал. 6“.
§ 40. (1) Започнатите и неприключили до
влизането в сила на този закон процедури за
изключване на площи от горския фонд по § 5
от Закона за горите, попадащи в границите
на зона „А“, зона „Б“ или в урбанизираните
територии на населените места след граници-
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те на зона „А“ по Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, в които съгласно
становище на министъра на околната среда и
водите или оправомощено от него длъжностно
лице попадат пясъчни дюни, се прекратяват.
(2) Започнатите и неприключили до влизането в сила на този закон процедури по
§ 5, ал. 3 или по чл. 79 от Закона за горите
за имоти, попадащи в границите на зона „А“,
зона „Б“ или в урбанизираните територии на
населените места след границите на зона „А“
по Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, в които съгласно становище на
министъра на околната среда и водите или
оправомощено от него длъжностно лице попадат пясъчни дюни, се прекратяват.
(3) Правото на лицата по ал. 2, в чиято
полза е променено предназначението на имотите, се погасява. Платените суми за цената за
промяна на предназначението на имотите по
ал. 2 се възстановяват от държавния бюджет,
а тези, които са постъпили в държавните
предприятия по чл. 163 от Закона за горите,
се възстановяват от предприятията.
§ 41. Започнатите и неприк лючили до
влизането в сила на този закон процедури за
учредяване право на строеж върху поземлени
имоти в горски територии без промяна на
предназначението на територията, попадащи
в хипотезите на чл. 54, ал. 4 от Закона за
горите, се прекратяват.
§ 42. Параграф 9, т. 3, буква „а“ влиза в
сила две години след обнародването на закона
в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 28 февруари 2013 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2118

УКАЗ № 55
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 защита на потребителите, приет от ХLI
Народно събрание на 7 март 2013 г.
Издаден в София на 11 март 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
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за изменение и допълнение на Закона за
защита на потребителите (обн., ДВ, бр. 99
от 2005 г.; изм., бр. 30, 51, 53, 59, 105 и 108 от
2006 г., бр. 31, 41, 59 и 64 от 2007 г., бр. 36 и
102 от 2008 г., бр. 23, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15,
18 и 97 от 2010 г., бр. 18 от 2011 г., бр. 38 и 56
от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 50, ал. 3 в текста преди т. 1 след
думите „чл. 52, 54“ се добавя „54а“.
§ 2. Създава се чл. 54а:
„Чл. 54а. При сключването на договор от
разстояние по телефона договорът влиза в сила
и потребителят се обвързва от предложението от деня, в който доставчикът е получил
съгласието на потребителя в писмена форма.“
§ 3. Създава се чл. 62а:
„Чл. 62а. (1) Срочен договор се продължава
само с изрично писмено съгласие на потребителя относно условията за продължаването
му. При липса на съгласие, след изтичане
на срока на договора, той се преобразува в
безсрочен при същите условия. Потребителят
има право да прекрати безсрочния договор
с едномесечно предизвестие, без да дължи
неустойки за това.
(2) Нищожни са всички уговорки, които
противоречат на ал. 1.“
§ 4. Създава се чл. 62б:
„Чл. 62б. Когато страните са сключили
договор в писмена форма, изменения на договорни условия се извършват с допълнителни
писмени споразумения.“
§ 5. В чл. 206 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) На доставчик, който наруши разпоредбите на чл. 54, ал. 1 и 2 или на чл. 54а,
се налага глоба или имуществена санкция в
размер от 1000 до 3000 лв. за всеки отделен
случай.“
§ 6. Създава се нов чл. 207:
„Чл. 207. (1) На лице, което възпрепятства
правото на потребител по чл. 55, ал. 1 да се
откаже от сключения договор от разстояние,
се налага глоба или имуществена санкция в
размер от 1000 до 3000 лв. за всеки отделен
случай.
(2) На лице, което не изпълни задължението си по чл. 55, ал. 6, се налага глоба или
имуществена санкция в размер от 1000 до
3000 лв. за всеки отделен случай.“
§ 7. Създава се чл. 208а:
„Чл. 208а. За нарушение на разпоредбите
на чл. 62а или на чл. 62б на виновните лица
се налага глоба в размер на 1000 лв., а на
едноличните търговци и юридическите лица
се налага имуществена санкция в размер на
5000 лв. за всеки отделен случай.“
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Заключителни разпоредби
§ 8. В Закона за радиото и телевизията
(обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10
на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 60
от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от
2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120
от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115
от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21,
34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53
и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37,
42 и 99 от 2009 г., бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от
2010 г., бр. 28, 99 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 102
от 2012 г. и бр. 15 и 17 от 2013 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 75 се създава ал. 10:
„(10) Аудио-визуалните търговски съобщения и търговските съобщения в радиоуслуги
не трябва да се излъчват със сила на звука,
по-голяма от силата на звука на останалата
част от програмата.“
2. В чл. 126, ал. 1 думите „чл. 75 ал. 1 и
ал. 3 – 6 и ал. 8“ се заменят с „чл. 75 ал. 1,
ал. 3 – 6, ал. 8 и ал. 10“.
§ 9. В Закона за електронните съобщения
(обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от
2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37
и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм.,
бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97
от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от
2012 г., бр. 15 от 2013 г.) се създава нов чл. 231:
„Чл. 231. (1) При доставка на телевизионни
програми от предприятията, предоставящи
обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, към договора се прилага
списък с наименованията на телевизионните
програми, включени в ценовия пакет.
(2) Предприятията по ал. 1 поддържат на
хартиен и на електронен носител регистър на
постъпилите от потребителите жалби, сигнали
и предложения.
(3) При отпадане на телевизионна програма
от списъка по ал. 1 потребителят има право да
прекрати договора, без да дължи обезщетение
и/или неустойка, като отправи едномесечно
писмено предизвестие.
(4) Нищожни са всички уговорки, които
противоречат на ал. 1 – 3.“
§ 10. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 56
от 2002 г.; изм., бр. 119 и 120 от 2002 г., бр. 39
от 2004 г., бр. 28, 39, 94, 99 и 105 от 2005 г.,
бр. 30, 34, 80, 82 и 105 от 2006 г., бр. 42, 53 и
80 от 2007 г., бр. 31, 36 и 66 от 2008 г., бр. 19
и 82 от 2009 г. и бр. 15, 50 и 98 от 2010 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 43а:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) Туроператорите и туристическите агенти предприемат или осигуряват предприемането на необходимите мерки в съответствие
с Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския
парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г.
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относно правата на пътниците в автобусния
т ранспор т и за изменение на Регламен т
(ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 55/1 от 28 февруари 2011 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕС) № 181/2011“, по отношение на лица с
увреждания или с ограничена подвижност с
цел пътуване с автобус.“;
б) досегашната ал. 2 става ал. 3.
2. В чл. 64б, ал. 5 накрая се поставя запетая
и се добавя „както и изпълнението на задълженията на туроператорите и туристическите
агенти по Регламент (ЕС) № 181/2011“.
3. В чл. 86г се създава т. 5:
„5. туроператор или туристически агент,
който не изпълни задълженията си по чл. 5,
чл. 9, чл. 10, параграфи 2 и 5, чл. 11, параграфи 3 и 5, чл. 14, параграфи 3 и 4 и чл. 15
от Регламент (ЕС) № 181/2011.“
§ 11. Параграф 8 влиза в сила от 1 април
2013 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 7 март 2013 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2343

ДЕКЛАРАЦИЯ

на Четиридесет и първото Народно събрание
на Република България по повод 70-годишнината от спасяването на българските евреи и
почитане паметта на жертвите на Холокоста
Ние, народните представители от Четиридесет и първото Народно събрание на Република
България, отбелязваме днес 70-годишнината
от спасяването на българските евреи и отдаваме своята почит към жертвите на Холокоста.
Историческата дистанция ни дава възможност да оценим събитията от българската
история в тяхната пълнота и многостранност.
Убедени сме, че само такъв подход и позиция
може да спре спекулациите и невярното представяне на българската история и да отдаде
дължимото на приноса на българското общество и държава към съвременната история
на човечеството и неговите ценности. Затова
определяме спасяването на българските евреи през 1943 г. като забележително събитие,
показващо човечност та и толерантност та
на българския народ, както и волята му за
справедливост.
Успоредно с това оценяваме като недопустимо приемането на закони, които ограничават
гражданските права и създават условия за
преследване, за икономически и политически
репресии. Затова изразяваме своята почит
към тези 43-ма български депутати, начело
със заместник-председателя на Народното
събрание господин Димитър Пешев, които в
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условията на война и под заплаха за личната
си сигурност и политическа съдба застават
открито срещу натиска за депортирането на
българските евреи.
Въпреки про-нацистката политика на правителството на Богдан Филов и провежданата
политика на геноцид в Европа, България дава
благороден пример за успешно противопоставяне на опитите за унищожение на евреите.
Благодарение усилията на народни представители от 25-ото Народно събрание, категоричната
позиция на Българската православна църква,
на активността на обществени личности и
интелектуалци, на български дипломати, на
професионални организации, на представители
от официалната и антихитлеристка съпротива,
на обикновени граждани, на поведението на
еврейската общност, която приемала България за свое отечество, държавният глава
Цар Борис III се съобразява с обществения
натиск и отказва депортирането на повече
от 48 хил. евреи – български граждани, към
лагерите на смъртта.
Оцен явайк и обек т ивно ист ори ческ и т е
събития, днес не може да се оспорва фактът,
че 11 хил. 343 евреи са депортирани от Северна Гърция и Кралство Югославия, които
тогава са под германска юрисдикция. Като
осъждаме този престъпен акт, предприет от
хитлеристкото командване, изразяваме съжаление, че не е било във възможностите на
местната българска администрация да го спре.
Въпреки това опити за спасяване са правени
от български граждани, от общественици и
духовни лица. Народният представител Пет
ко Стайнов внася предложение за промяна
в Наредбата за българското гражданство, с
която се опитва да спаси обречените на депортиране евреи, като им се даде автоматично
българско гражданство.
Български дипломати издават визи за Палестина на евреи от европейски страни, които
не са български граждани, и по този начин
спасяват още няколко хиляди души.
През юли 1944 г. правителството на Иван
Багрянов възстановява конфискувано имущество на български евреи, а през октомври
същата година с първия си акт правителството на Кимон Георгиев предлага и регентите
одобряват окончателната отмяна на всички
антисемитски закони в страната.
Днес ние дълбоко скърбим за всички жертви
на Холокоста, за всеки един от депортираните
евреи в окупираните от Хитлер територии и
изразяваме дълбоката си почит към тяхната
памет. Призоваваме трагичната им съдба да
не се използва за политически спекулации с
днешна дата.
Като народни представители от Четиридесет и първото Народно събрание решително
осъждаме всички прояви на ксенофобия, ан-
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тисемитизъм, религиозна и етническа нетърпимост и се присъединяваме към световната
съпротива срещу тях.
Българското общество, и най-вече младото
поколение, са в правото си да се гордеят със
спасяването на българските евреи. То е послание към съвременното общество за търпимост, доброжелателство и човеколюбие между
хората с различен етнос, религия и култура.
Спазването на човешките права и тяхното
гарантиране е задължително условие за мир
и напредък и не подлежи на политически
компромис.
Декларацията е приета от 41-ото Народно
събрание на 8 март 2013 г. и е подпечатана
с официалния печат на Народното събрание.

2351

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 41
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Карол Мистрик – извънреден и пълномощен посланик на Словашката
република в Република България, с орден
„Стара планина“ първа степен за изключително
големите му заслуги за развитие на българословашките отношения и сътрудничество и
по повод окончателното му отпътуване от
страната.
Издаден в София на 28 февруари 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Николай Младенов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
2230

УКАЗ № 42
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-жа Шийла Камерър – извънреден и пълномощен посланик на Република
Южна Африка в Република България, с орден
„Стара планина“ първа степен за изключителните є заслуги за развитието и укрепването
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на двустранните отношения между Република
България и Република Южна Африка и по
повод окончателното є отпътуване от страната.
Издаден в София на 28 февруари 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Николай Младенов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
2231

УКАЗ № 43
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Александар Църквеняков – извънреден и пълномощен посланик
на Република Сърбия в Република България,
с орден „Мадарски конник“ първа степен за
особено големите му заслуги за укрепването
и развитието на българо-сръбските отношения
и сътрудничеството, както и по повод окончателното му отпътуване от страната.
Издаден в София на 28 февруари 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Николай Младенов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
2232

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59
ОТ 7 МАРТ 2013 Г.
за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за Държавна агенция
„Национална сигурност“, приет с Постановление № 23 на Министерския съвет от 2008 г.
(обн., ДВ, бр. 17 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 7
и 101 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 32е, т. 4 думите „на директора на
специализираната административна дирекция
„Инспекторат“ се заменят с „на директорите на специализираните административни
дирекции „Инспекторат“ и „Координация и
информационно-аналитична дейност“.
§ 2. В чл. 32ж се създават т. 12 – 14:
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„12. изготвя периодични и по заявка обзорни и справочни документи по информация от
открити източници във връзка с функциите
на агенцията по чл. 4 ЗДАНС;
13. осъществява връзки с обществеността по
ред, определен от председателя на агенцията;
14. прави предложения за развитие на интернет сайта на ДАНС и организира информационното му осигуряване по ред, определен
от председателя на агенцията.“
§ 3. В чл. 32з се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 5 се изменя така:
„5. осъществява психологическо осигуряване на дейността на основните структурни звена,
като използва и прилага полифизиографски
и специализирани психологически методи и
техники, при условия и по ред, определени
от председателя на агенцията;“.
2. Създават се т. 7 – 9:
„7. събира, обработва и съхранява информация за служителите на ДАНС при условия
и по ред, определени от председателя на
агенцията;
8. разглеж да молби и предложения на
служители и бивши служители по въпроси,
свързани със служебните или трудовите им
правоотношения, и изготвя становища или
предложения за решаването им;
9. издава удостоверителни документи.“
§ 4. В чл. 32и се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 11:
„11. осъществява приемането на граждани във връзка с подавани от тях сигнали и
предложения;“.
2. Създава се т. 12:
„12. организира взаимодействието с органите на прокуратурата на Република България във връзка с оперативно-издирвателната
дейност на агенцията.“
3. Досегашната т. 11 става т. 13.
§ 5. В чл. 32к се създават т. 8 и 9:
„8. осъществява координация с основните
структурни звена на агенцията в рамките на
международното сътрудничество по ред, определен от председателя на агенцията;
9. организира и ръководи протоколната
дейност в агенцията.“
§ 6. Член 32м се изменя така:
„Чл. 32м. Специализираната административна дирекция „Административно обслужване“:
1. подпомага дейността на ръководството
на агенцията, като осъществява технически
и организационни функции;
2. организира и осъществява куриерската
дейност на агенцията;
3. организира и непосредствено ръководи
дейността на регистратурите и деловодствата
в агенцията;
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4. осъществява справочна дейност по документооборота за нуждите на ръководството
и основните структурни звена в агенцията;
5. организира и осъществява дейността на
агенцията по обмен на информация в страната
и в чужбина чрез електронни комуникационни средства;
6. организира и отговаря за поддържането,
развитието и информационното осигуряване на
вътрешния (интранет) сайт по ред, определен
от председателя на агенцията;
7. организира и осъществява дейност по
съхранение на учрежденския архив на агенцията;
8. изпълнява и други задачи по административното обслужване на агенцията, възложени
от председателя.“
§ 7. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Агенцията не осъществява дейностите
по ал. 1 в Министерството на вътрешните
работи, Държавна агенция „Разузнаване“,
Националната служба за охрана и служба
„Военна информация“ към министъра на
отбраната.“
§ 8. В чл. 41 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„Тези обекти и дейности са част от критичната инфраструктура на страната.“
2. В ал. 2:
а) в т. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „включително с оглед противодействие
на заплахи от терористичен характер“;
б) създава се т. 3:
„3. оказване съдействие на ръководителите
на стратегически обекти и на възлагащите
стратегически дейности при идентифициране
и оценка на потенциални заплахи, насочени
срещу стратегически обекти и дейности от
значение за националната сигурност.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Ръководи тели те на ст ратег и ческ и
обекти и възлагащите стратегически дейности
отговарят за изпълнението на мерките за защитата им, включително за финансирането
на тези мерки.“
§ 9. В чл. 43 ал. 3 се изменя така:
„(3) За еднократни посещения в стратегическите обекти не се издават разрешения по
чл. 40, т. 2. Посетителят се придружава от
служител, получил разрешение по чл. 40, т. 2.
Редът за еднократни посещения се определя
от съответния ръководител на обекта.“
§ 10. В чл. 44, а л. 1, изречение второ
накрая се добавя „и към него се прилагат
свидетелство за съдимост и удостоверение
от психодиспансер“.
§ 11. В чл. 45, ал. 1 се създава т. 6:
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„6. срещу които няма образувани досъдебни или съдебни производства за умишлени
престъпления от общ характер.“
§ 12. В чл. 47 след думите „съответната
дейност“ се поставя точка и текстът до края
се заличава.
§ 13. В чл. 64, ал. 5 думите „основното си
месечно възнаграждение според присъдените
им ранг и степен по ал. 3, както и допълнителни възнаграждения, определени с нормативен
акт. Тези служители не получават допълнителните възнаграждения по чл. 72, ал. 1, т. 3 и
6 ЗДАНС, както и сумите и доволствията по
чл. 74 ЗДАНС“ се заменят с „половината от
възнагражденията по чл. 71, ал. 1 и по чл. 72,
ал. 1, т. 1 ЗДАНС. На тези служители не се
изплащат сумите и доволствията по чл. 74 от
същия закон“.
§ 14. В чл. 83 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Атестирането се извършва чрез оценка
на изпълнението на длъжността по система
от критерии, чрез които се оценяват степента
на изпълнение на служебните задължения,
професионалните компетентности и дисциплинираността на служителя при изпълнение
на задълженията.“
2. В ал. 4 думите „е изпълнявал съответната длъжност най-малко 6 месеца през“ се
заменят с „има най-малко две тримесечни
оценки за“.
3. Алинея 5 се отменя.
§ 15. В чл. 84, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 1 се отменя.
2. Създава се т. 5:
„5. цели по смисъла на чл. 62, ал. 2 ЗДАНС
са заложените в индивидуалните и колективните карти за оценка скали и норми.“
§ 16. В чл. 129, ал. 2 се създава изречение второ: „При предлагането на подходяща
длъжност се вземат предвид професионалната
квалификация и опит на служителя.“
§ 17. В чл. 131, ал. 2 се създава изречение второ: „При предлагането на подходяща
длъжност се вземат предвид професионалната
квалификация и опит на служителя.“
§ 18. В чл. 133, ал. 3 се създава изречение второ: „При предлагането на подходяща
длъжност се вземат предвид професионалната
квалификация и опит на служителя.“
§ 19. В чл. 134, ал. 1 след думите „подходящите незаети длъжности“ се поставя запетая
и се добавя „определени след преценката на
органа по назначаването“.
§ 20. В чл. 138, ал. 1 след думите „на държавните служители“ се добавя „прослужили
най-малко пет години на длъжност в агенцията“ и се поставя запетая.
§ 21. В § 1, ал. 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и
допълнения:
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1. Точка 4 се отменя.
2. Създава се т. 7:
„7. „Оперативен отчет“ е система за документиране на събраните при оперативната
проверка по чл. 20, ал. 1, т. 15 ЗДАНС данни
и за тяхното съхраняване и ползване.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2299

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60
ОТ 7 МАРТ 2013 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за мерките срещу
изпирането на пари, приет с Постановление
№ 201 на Министерския съвет от 2006 г. (обн.,
ДВ, бр. 65 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 108 от
2007 г. и бр. 37 от 2008 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Извършването на проверка на идентификацията се документира и се поставят
дата, час и име на лицето, което е извършило
проверката на идентификацията.
(4) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП предприемат необходимите мерки за извършване
на идентификация и проверка на идентификацията при свързани операции. За целите на
ЗМИП операциите следва да се разглеждат
като свързани, когато отговарят на следните
условия:
1. поредица от последователни прехвърляния на парични средства или ценности от или
на едно и също физическо лице, юридическо
лице или друга правно-организационна форма,
които са извършени във връзка с едно задължение, когато всяко отделно прехвърляне е под
прага за идентифициране, установен в ЗМИП,
но които заедно отговарят на критериите за
идентифициране, или
2. поредица от прехвърляния чрез различни
лица по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП, която е свързана с едно и също задължение, или
3. друга свързаност, установена с оглед
спецификата на операциите или сделките,
основана на прилагане на мерките по ЗМИП.“
2. Досегашните ал. 3 – 5 стават съответно
ал. 5 – 7.
§ 2. В чл. 3, ал. 1, изречение първо накрая
се добавя „с изключение на случаите по чл. 23,
ал. 4 от Закона за търговския регистър“.
§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В а л. 4 след ду мите „операциите и
сделките“ се добавя „съгласно чл. 7б ЗМИП,
както и тези“.
2. Създава нова ал. 5:
„(5) За целите на чл. 7б ЗМИП лицата по
чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП следва да извършат
преценка на сделките и операциите въз основа
на събраната информация за техния характер,
съответствието им с обичайната дейност на
клиента и предмета му на дейност, размера
на операциите и сделките, тяхната честота,
финансовото състояние на клиента, използваните платежни средства, както и въз основа
на други показатели, характерни за съответния вид дейност. Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3
ЗМИП документират своята преценка относно
наличието на условия за докладване по чл. 11
ЗМИП в резултат на събраната информация.“
3. Досегашните ал. 5 – 7 стават съответно
ал. 6 – 8.
§ 4. В чл. 8а, ал. 10 думата „трайни“ се
заличава.
§ 5. В чл. 9, ал. 5 се правят следните допълнения:
1. В основния текст след думата „идентификацията“ се добавя „в съответствие със
ЗМИП и правилника за прилагането му“.
2. В т. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „или в начина, по който се извършват
определени операции или сделки“.
§ 6. В чл. 10, ал. 6 цифрата „5“ се заменя
с „14“.
§ 7. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Събирането на информация при съмнение за изпиране на пари или за наличие
на средства с престъпен произход, както и за
операциите и сделките по чл. 7а и 7б ЗМИП се
извършва при условията и по реда на ЗМИП,
правилника и вътрешните правила по чл. 16,
ал. 1 ЗМИП. Събраната информация се документира и съхранява за период, не по-кратък
от периода, определен в чл. 8 ЗМИП.
„(2) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП са
длъжни да завеждат в специален дневник:
1. всяко съобщение на свой служител за
възникнало съмнение за изпиране на пари
или за наличие на средства с престъпен произход, което е направено пред представител
на специализираната служба по чл. 6, ал. 5
ЗМИП или пред член на управителните органи,
независимо от начина, по който е направено
съобщението, заедно със заключение относно
необходимостта от докладване на възникналото съмнение по реда на чл. 11 ЗМИП;
2. заключение относно целта и характера
на операциите или сделките, които попадат в
обхвата на чл. 7б ЗМИП, както и заключение
за наличието на съмнение за изпиране на
пари или за наличие на средства с престъпен
произход.“
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2. В ал. 4 накрая се добавя „или съответните операции и сделки по чл. 7б ЗМИП“.
3. В ал. 7 думата „Председателят“ се заменя с „Директорът на дирекция „Финансово
разузнаване“.
§ 8. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „или от оправомощено от него длъжностно лице“.
2. В ал. 2 думите „ги връща“ се заменят с
„или оправомощено от него длъжностно лице
дава“ и думите „и дава“ се заличават.
§ 9. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП, които
имат специализирани служби, са длъжни в
7-дневен срок от определянето или смяната
на служителя по ал. 1 да изпратят на директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на
Държавна агенция „Национална сигурност“
имената му, както и координати за връзка с
него.“
§ 10. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. Органите, на които със специален
закон е възложено да упражняват контрол
върху лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП, си
сътрудничат с дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ при изработването на ясни
критерии за разпознаване на съмнителните
операции или сделки и клиенти, включително критерии за установяване на сложни и
необичайни операции или операции без явна
икономическа или законна цел при условията
на чл. 7б ЗМИП, при изработването на мерки
за предотвратяване и разкриване изпирането
на пари в съответните области, както и за
целите на анализа на рисковете от изпиране
на пари и финансиране на тероризма.“
§ 11. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При извършване на проверки по чл. 17,
ал. 3 ЗМИП контролните органи по чл. 17,
ал. 4 ЗМИП имат и правата по чл. 15, ал. 2,
т. 1 и 2 от правилника.“
2. Алинеи 2 – 4 се отменят.
Преходна разпоредба
§ 12. В едномесечен срок от влизането
в сила на постановлението лицата по чл. 3,
ал. 2 и 3 ЗМИП, които имат специализирани служби, следва да изпратят на директора
на дирекция „Финансово разузнаване“ на
Държавна агенция „Национална сигурност“
данните по чл. 21, ал. 2.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2300
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62
ОТ 8 МАРТ 2013 Г.

за предоставяне на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерството на
външните работи за 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни бюджетни
кредити в размер 200 000 лв. по бюджета на
Министерството на външните работи за 2013 г.
за вноска в Европейския фонд за демокрация.
(2) Бюджетните кредити по ал. 1 се одобряват за сметка на предвидените в централния бюджет за 2013 г. средства за официална
помощ за развитие.
Чл. 2. Организирането, координирането
и предоставянето на средствата по чл. 1 се
възлага на министъра на външните работи.
Чл. 3. Министърът на финансите по предложение на министъра на външните работи да
извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на външните работи за
2013 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за
устройството на държавния бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
министъра на външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
6 март 2013 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63
ОТ 8 МАРТ 2013 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за пускане на пазара на
биоциди, приета с Постановление № 336 на
Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 4
от 2008 г.; изм., бр. 51 от 2008 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 2, т. 1, буква „в“ думите
„Закона за защита от вредното въздействие на
химичните вещества и препарати (ЗЗВВХВП)“
се заменят със „Закона за защита от вредното
въздействие на химичните вещества и смеси
(ЗЗВВХВС)“.
§ 2. В чл. 2 т. 2 се изменя така:
„2. не попадат под ограниченията за производство, пускане на пазара или употреба
съгласно приложение X V II на Регламент
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(EO) № 1907/2006 на Европейския парламент
и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно
регистрацията, оценката, разрешаването и
ограничаването на химикали (REACH), за
създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО
и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на
Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО
на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/
ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията
(ОВ, L 396, 30.12.2000 г.), наричан по-нататък
„Регламент (EO) № 1907/2006 (REACH)“.
§ 3. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Наименованието на активното
вещество в състава на биоцидите се обозначава
съгласно приложение VI на Регламент (EO)
№ 1272/2008 на Европейския парламент и на
Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на
вещества и смеси, за изменение и за отмяна
на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за
изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006
(ОВ, L 353, 31.12.2008 г.), наричан по-нататък
„Регламент (EO) № 1272/2008 (CLP)“.
(2) Когато активното вещество не се съдържа в приложението по ал. 1, се посочва
наименованието съгласно номенклатурата
на IUPAC или друго международно химично
наименование.“
§ 4. В чл. 9, ал. 2 след думите „чл. 17о,
ал. 2, т. 2“ се добавя „ЗЗВВХВС“.
§ 5. В чл. 10, ал. 2 след думите „чл. 17о,
ал. 3, т. 2“ се добавя „ЗЗВВХВС“.
§ 6. В чл. 13, ал. 2 думите „чл. 18а, ал. 8
З ЗВВХ ВП“ с е з а мен я т с „ч л. 18в, а л. 8
ЗЗВВХВС“.
§ 7. В чл. 16 ал. 1 се изменя така:
„(1) За издаване на разрешение за пускане
на пазара на биоцид, съдържащ съществуващо активно вещество/съществуващи активни
вещества за подгрупите биоциди, включени в
приложение II на Регламент (ЕО) № 1451/2007
на Комисията от 4 декември 2007 г. относно
втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета относно пускането на пазара на
биоциди (OB, L 325/3 от 11 декември 2007 г.),
заявителят подава в Министерството на здравеопазването документите по чл. 19с ЗЗВВХВС.“
§ 8. В чл. 18 т. 1 се изменя така:
„1. данни за единния идентификационен код
на едноличните търговци и юридическите лица
от търговския регистър, а за дружествата, регистрирани в държава – членка на Европейския
съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство – документ за актуална регистрация
по националното законодателство, издаден от
компетентен орган на съответната държава;“.
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§ 9. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Регламент (EO)
№ 1907/2006“ се добавя „(REACH)“.
2. В ал. 3 думите „Наредба № 15 от 2006 г.
за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и
изискванията към обектите за използването,
отглеждането и/или доставката им (ДВ, бр. 17
от 2006 г.)“ се заменят с „Наредба № 20 от
2012 г. за минималните изисквания за защита
и хуманно отношение към опитните животни
и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им (ДВ,
бр. 87 от 2012 г.)“.
§ 10. В приложение № 3 към чл. 5, ал. 4
се правят следните изменения:
1. В т. 3 думите „Наредбата за реда и начина
на класифициране, опаковане и етикетиране
на химични вещества и препарати“ се заменят
с „Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични
вещества и смеси“, приета с Постановление
№ 182 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ,
бр. 68 от 2010 г.).
2. В т. ХІ „Класифициране, опаковане и
етикетиране на биоцида“ думите „Наредбата
за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и
препарати“ се заменят с „Наредбата за реда
и начина на класифициране, опаковане и
етикетиране на химични вещества и смеси“,
а думите „Наредба № 4 от 1995 г. за знаците
и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана (ДВ, бр. 77 от 1995 г.)“ се
заменят с „Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за
минималните изисквания за знаци и сигнали
за безопасност и/или здраве при работа (ДВ,
бр. 3 от 2009 г.)“.
§ 11. В приложение № 4 към чл. 5, ал. 5,
в т. 2.10 думите „приложение № 3 към чл. 4,
ал. 2, т. 3 от Наредбата за реда и начина за
нотифициране на нови химични вещества,
приета с Постановление № 137 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 67 от 2002 г.)“
се заменят с „Приложение VII на Регламент
(EO) № 1907/2006 (REACH)“.
§ 12. В приложение № 6 към чл. 5, ал. 7,
т. ІХ „Класификация и етикетиране“ думите
„Наредба № 4 от 1995 г. за знаците и сигналите
за безопасност на труда и противопожарна
охрана (ДВ, бр. 77 от 1995 г.)“ се заменят с
„Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните
изисквания за знаци и сигнали за безопасност
и/или здраве при работа“.
§ 13. В приложение № 8 към чл. 16, ал. 2,
в раздел II „И ден т и чност на биоци дни я
препарат“, т. 2 „Подробни количествени и
качествени данни за състава на биоцидния
препарат“ се правят следните изменения:
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1. В т. 2.1.2 думите „изискванията на чл. 8 от
Наредбата за реда и начина за класифициране,
опаковане и етикетиране на химични вещества
и препарати“ се заменят с „Приложение VI
на Регламент (EO) № 1272/2008 (CLP)“.
2. В т. 2.2.1 думите „изискванията на чл. 8 от
Наредбата за реда и начина за класифициране,
опаковане и етикетиране на химични вещества
и препарати“ се заменят с „Приложение VI
на Регламент (EO) № 1272/2008 (CLP)“.
§ 14. В приложение № 9 към чл. 17, ал. 1
се правят следните изменения:
1. В раздел А „Въведение“, в т. 5 думите
„приложения № 1 – 7 на Наредбата за реда
и начина за нотифициране на нови химични
вещества“ се заменят с „приложения VII – XI
на Регламент (EO) № 1907/2006 (REACH)“.
2. В раздел Б „Оценка“, подраздел I V
„Ефекти върху околната среда“, в т. 6 думите
„Наредбата за реда и начина за оценка на риска
за човека и околната среда от нови химични
вещества, приета с Постановление № 131 на
Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 67
от 2002 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.)“ се
заменят с „Приложение I на Регламент (EO)
№ 1907/2006 (REACH)“.
§ 15. В приложение № 10 към чл. 20, ал. 1
думите „Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати“
се заменят със „Закона за защита от вредното
въздействие на химичните вещества и смеси“.
§ 16. В приложение № 11 към чл. 20, ал. 2
думите „Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати“
се заменят със „Закона за защита от вредното
въздействие на химичните вещества и смеси“.
Допълнителна разпоредба
§ 17. Навсякъде в наредбата думите „био
циден препарат“, „биоцидни препарати“, „био
цидния препарат“, „биоцидният препарат“ и
„препарата“ се заменят съответно с „биоцид“,
„биоциди“, „биоцида“, „биоцидът“ и „биоцида“
и абревиатурата „ЗЗВВХВП“ се заменя със
„ЗЗВВХВС“.
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Заключителни разпоредби
§ 18. В Наредбата за условията и реда за
разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от
Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, приета с Постановление
№ 216 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 76 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 3 и 78 от
2005 г., бр. 60 от 2008 г. и бр. 5 и 38 от 2011 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1 след думата „внасят“ се добавя
„изнасят“ и се поставя запетая, а думите
„чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП)“
се заменят с „чл. 3 от Наредбата за реда за
класифициране на растенията и веществата
като наркотични, приета с Постановление
№ 293 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ,
бр. 87 от 2011 г.)“.
2. В чл. 2 абревиатурата „ЗКНВП“ се заменя
със „Закона за контрол върху наркотичните
вещества и прекурсорите (ЗКНВП)“.
3. В чл. 4 т. 1 се отменя.
4. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Лицата по чл. 3, ал. 1 изготвят
тримесечни и годишни отчети по образец съгласно приложение № 2, подписани от лицето,
на което е издадено разрешението.
(2) В срок до 10 дни след края на всяко
тримесечие и на календарната година отчетите
по ал. 1 се изпращат в дирекцията в специализираната администрация на Министерството
на здравеопазването.
(3) Отчетите по ал. 1 се съхраняват за
срок 5 години.“
5. В чл. 14, т. 2 думата „специален“ се
заличава.
6. Навсякъде в наредбата думите „чл. 3,
ал. 2 ЗКНВП“ се заменят с „чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията
и веществата като наркотични“.
7. Навсякъде в наредбата думите „дирекция
„Наркотични вещества“ се заменят с „дирекцията в специализираната администрация на
Министерството на здравеопазването“.
8. Приложение № 1 към чл. 4 се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 4

ДО
МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАЯВЛЕНИЕ
От ............................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
в качеството на ................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Л.К. №

ЕГН
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Адрес: гр./с.

код

област

община

ул./бул.

№

тел.
Име на физическото или юридическото лице:
ЕИК …………………………………................................................................................………………………………………………………….....
Седалище и адрес на управление:
гр./с.

код

област

община

ул./бул.

№

тел.

факс

e-mail

Моля, на основание чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
(ЗКНВП) да бъде издадено разрешение за дейностите:
1. …………………………………..................................................................................………………………………………………………………
2. ……………………………………...............................................................................……………………………………………………………
със следните растения, наркотични вещества и техни препарати:
Наименование

Мярка

Дозировка

Количество

1.
2.
3.
4.
Адрес на сградите, където ще се извършват дейностите с растения, наркотични вещества и техните
препарати:
№

Точен адрес
(пощенски код, гр./с., община, ул., №)

Дейност

Мерки за безопасност

1.
2.
3.
4.
Лицето, което отговаря за дейностите с наркотичните вещества по чл. 3, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните
вещества и прекурсорите, приета с Постановление № 216 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ,
бр. 76 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 3 и 78 от 2005 г., бр. 60 от 2008 г. и бр. 5 и 38 от 2011 г.):

Л.К. №
Адрес: гр./с.
област
ул./бул.

ЕГН
Код
община
№

тел.
Прилагам следните документи:
1. Обосновка за необходимостта от използването на растения и вещества от приложения № 1, 2 и
3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични,
приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 87 от 2011 г.), за медицински и образователни цели, за научни и лабораторни изследвания, както и за продължителността на
използването им.
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2. Копие от заповедта по чл. 3, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите
по чл. 73, ал. 1 ЗКНВП.
3. Инструкция за извършване на дейности с растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3
от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични по чл. 3, ал. 3 от
Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 ЗКНВП.
Дата: .................................................

Подпис на заявителя: .........................................
(печат)“

9. Приложение № 2 към чл. 13, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 2
към чл. 13, ал. 1

Физическо или юридическо лице: ...............................................................................................................................
Изх. № ..................................................................................... /дата ...............................................................................
ОТЧЕТ
за получените, изразходваните и наличните количества растения и вещества от приложения № 1, 2
и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и
техните препарати за периода на ……………………….
Наименование
Налични
Налични коПолуна растението,
количеличества в
чени
Изразходвани
наркотичното
Мярка
Приход
ства в
началото на
коликоличества
вещество или
края на
периода
чества
препарат
периода
1
2
3
4
3+4=5
6
7
1.
2.
3.
4.
Лицето по чл. 3, ал. 2 от наредбата: ………............…..
Лицето по чл. 3, ал. 1 от наредбата: ……........…….
(подпис)
(подпис и печат)“

§ 19. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64
ОТ 8 МАРТ 2013 Г.
за одобряване на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерството на
културата за 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на
културата за 2013 г. в размер до 4 805 000 лв.,
разпределени, както следва:
1. за реконструкция на Южното крило на
обект „Национален музеен комплекс“ – до
4 000 000 лв.;
2. за финансиране на дейности на Националния исторически музей по опазване на
недвижими културни ценности – 805 000 лв.,
в т. ч.:

а) за археологически разкопки и консервация на средновековната крепост „Акра“,
Черноморец – 250 000 лв.;
б) за археологически разкопки и консервация на северната кула на средновековна
крепостна стена, Созопол – 55 000 лв.;
в) за археологически разкопки и консервация на зона Провлака в Созопол – 250 000 лв.;
г) за археологически разкопки и консервация на крепостната стена на полуостров
Урдовиза – Китен – 250 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2013 г.
Чл. 2. Остатъкът от необходимите средства за финансиране цялостното изпълнение на обекта по чл. 1, ал. 1, т. 1 в размер
10 000 000 лв. да се предвиди в проекта на
Закон за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
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Чл. 3. (1) Министърът на финансите по
предложение на министъра на културата да
извърши налагащите се от чл. 1, ал. 1 промени
по бюджета на Министерството на културата
за 2013 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за
устройството на държавния бюджет.
(2) Промените по реда на ал. 1 за обекта
по чл. 1, ал. 1, т. 1 се извършват на базата на
фактически извършените разходи.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
министъра на културата.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2335

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65
ОТ 8 МАРТ 2013 Г.

за изменение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията,
приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 94 от
2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2006 г., бр. 65
от 2008 г., бр. 39 и 77 от 2009 г. и бр. 104 от
2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 16а се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) По заявление за вписване на обстоятелства в търговския регистър се събират
такси, както следва:“;
б) точка 7 се отменя;
в) точка 9 се изменя така:
„9. на европейско обединение по икономически интереси и на поделение в Република
България на европейско обединение по икономически интереси – 130 лв.;“
г) точка 10 се отменя;
д) точка 11 се изменя така:
„11. на европейско дружество – 460 лв.;“
е) точка 12 се отменя;
ж) точка 17 се изменя така:
„17. на преобразуване на търговско дружество, включително на европейско дружество
със седалище в Република България в акционерно дружество със седалище в Република
България и на търговски дружества с участие
на дружества от държави – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни
по Споразумението за Европейското икономи-
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ческо пространство, когато приемащото или
новоучреденото дружество е със седалище в
Република България – 230 лв.;“
з) точки 18 и 19 се отменят.
2. В ал. 2:
а) основният текст се изменя така:
„(2) По заявление за вписване на обстоятелства в търговския регистър, подадено
по електронен път, се събират такси, както
следва:“;
б) точка 7 се отменя;
в) точка 9 се изменя така:
„9. на европейско обединение по икономически интереси и на поделение в Република
България на европейско обединение по икономически интереси – 60 лв.;“
г) точка 10 се отменя;
д) точка 11 се изменя така:
„11. на европейско дружество – 230 лв.;“
е) точка 12 се отменя;
ж) точка 17 се изменя така:
„17. на преобразуване на търговско дружество, включително на европейско дружество
със седалище в Република България в акционерно дружество със седалище в Република
България и на търговски дружества с участие
на дружества от държави – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, когато приемащото или
новоучреденото дружество е със седалище в
Република България – 115 лв.;“
з) точки 18 и 19 се отменят.
3. В ал. 3:
а) основният текст се изменя така:
„(3) По заявление за промяна на вписани
обстоятелства в търговския регистър се събират такси, както следва:“;
б) точки 3 – 6 се отменят.
4. В ал. 4:
а) основният текст се изменя така:
„(4) По заявление за промяна на вписани
обстоятелства в търговския регистър, подадено по електронен път, се събират такси,
както следва:“;
б) точки 3 – 6 се отменят.
5. Алинеи 5 и 6 се изменят така:
„(5) По заявление за издаване на удостоверение за законосъобразност се събира такса
в размер 230 лв.
(6) По заявление за издаване на удостоверение за законосъобразност, подадено по
електронен път, се събира такса в размер
115 лв.“
§ 2. Член 16б се изменя така:
„Чл. 16б. (1) По заявление за обявяване на
актове в търговския регистър се събира такса
в размер 50 лв.
(2) По заявление за обявяване на актове в
търговския регистър, подадено по електронен
път, се събира такса в размер 25 лв.“
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§ 3. Член 16в се изменя така:
„Чл. 16в. (1) По заявление за запазване на
фирма се събира такса в размер 50 лв.
(2) По заявление за запазване на фирма,
подадено по електронен път, се събира такса
в размер 25 лв.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Събраните до влизането в сила на постановлението такси по висящи производства
не подлежат на връщане.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2336

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66
ОТ 8 МАРТ 2013 Г.

за одобряване на целева субсидия за капиталови разходи по бюджетите на община Бургас
и на община Добрич за 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява целева субсидия за
капиталови разходи в размер до 3 032 000 лв.
по бюджетите на община Бургас и на община
Добрич за 2013 г., разпределена, както следва:
1. по бюд жета на община Бу ргас – до
2 900 000 лв., за финансиране изграждането
на втори етап на обект „Надлез над товарна
жп гара с пътен възел на ул. „Одрин“ и ул.
„Крайезерна“ – гр. Бургас“;
2. по бюджета на община Добрич – до
132 000 лв., за финансиране изграждането
на козирка над трибуните на спортно-тренировъчно игрище в градски парк „Св. Георги“ – гр. Добрич.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2013 г.
Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на кмета на община Бургас и на кмета
на община Добрич да извърши налагащите се
от чл. 1 промени на бюджетните взаимоотношения на съответната община с централния
бюджет за 2013 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от
Закона за устройството на държавния бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
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§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите, на кмета на община Бургас и на кмета на община
Добрич.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2337

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67
ОТ 8 МАРТ 2013 Г.

за приемане на план-сметка за разходите по
подготовката и произвеждането на избори за
народни представители през 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Приема план-сметка за разходите по
подготовката и произвеждането на избори за
народни представители през 2013 г. на обща
сума 21,0 млн. лв., разпределени съгласно
приложението.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят
за сметка на централния бюджет за 2013 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по бюджетите на
съответните първостепенни разпоредители с
бюджетни кредити и по централния бюджет
за 2013 г.
Чл. 4. Министърът на финансите в рамките
на утвърдените по приложението към чл. 1
средства може да одобрява компенсирани
промени между отделните разходни позиции
по предложение на съответните първостепенни
разпоредители с бюджетни кредити.
Чл. 5. (1) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити до 30 юни 2013 г. да
представят на министъра на финансите отчет
за изразходваните средства.
(2) С размера на неусвоените средства
министърът на финансите да извърши съответните промени по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити
и по централния бюджет за 2013 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 13, ал. 2 от Изборния кодекс и
чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството на
държавния бюджет.
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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Приложение
към чл. 1
ПЛАН-СМЕТКА
за разходите по подготовката и произвеждането на избори за народни представители
през 2013 г.
№
по
ред

Наименование на разходите

Сума
(в лв.)

1

2

3

1.

Разходи по бюджета на Централната избирателна комисия
за организационно-техническа
подготовка на изборите, в т.ч.: 3 250 000

1.1. За възнаграждения на членовете
на Централната избирателна
ком иси я, на с ът ру д н и ц и по
трудови правоотношения и по
граждански договори. За материално-техническо осигуряване
дейността на Централната избирателна комисия
1 200 000
1.2. За обработка на данните от
гласуването и за издаване на
бюлетин с резултатите
1 700 000
1.3. За разяснителна кампания от
Централната избирателна комисия за правата и задълженията
на гражданите и за начина на
гласуване
2.

350 000

Разходи по бюджета на Министерския съвет за организационно-техническа подготовка на
изборите, в т.ч.:
13 120 000

2.1. За възнаграждения на членовете
на районните и секционните
избирателни комисии
6 120 000
2.2. За логистично осигуряване на
изборния процес от админист раци ята на Министерск и я
съвет, областните и общинските
администрации
7 000 000
3.

Разходи по бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството – Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“

700 000

4.

Разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи 3 300 000

5.

Разходи по бюджета на Министерството на външните работи,
в т. ч. за организацията на международен пресцентър

550 000

Разходи по бюджета на Министерството на отбраната

40 000

6.
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Разходи по бюджета на Министерството на образованието,
младежта и науката
ОБЩО:

40 000
21 000 000

2338

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68
ОТ 8 МАРТ 2013 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Наредбата за условията и реда за
оценяване изпълнението на служителите в
държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет
от 2012 г. (ДВ, бр. 49 от 2012 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4:
а) създава се нова ал. 4:
„(4) Оценяващ ръководител на служител,
който е командирован по реда на чл. 86а от
Закона за държавния служител, е съответният оценяващ ръководител от изпращащата
администрация.“;
б) досегашната ал. 4 става ал. 5.
2. В чл. 7, ал. 1 след думата „структура“
се добавя „при командироване по реда на
чл. 86а от Закона за държавния служител“ и
се поставя запетая.
3. В чл. 8 се създава ал. 4:
„(4) Алинея 1 се прилага и за служители,
командировани по реда на чл. 86а от Закона
за държавния служител.“
4. В чл. 9 се създава ал. 5:
„(5) За служителите, командировани по реда
на чл. 86а от Закона за държавния служител,
целите, срокът и изискванията/критериите за
изпълнението, които оценяваният трябва да
постигне през периода, се определят съвместно
със служителя от приемащата администрация, който възлага задачите и отговаря за
дейността на командирования.“
5. В чл. 10:
а) в ал. 3 думите „с продължителност повече
от 6 месеца“ се заменят със „за служителите,
които нямат изготвен и съгласуван работен
план за съответния период на оценяване“;
б) създава се ал. 4:
„(4) За служителите, командировани по реда
на чл. 86а от Закона за държавния служител,
попълването и подписването на съответния
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раздел от формуляра за оценка се извършва
от оценяващия ръководител в изпращащата
администрация.“
6. В чл. 11 се създават ал. 5 и 6:
„(5) Обобщаването на преките задължения
и/или възлагането на конкретни задачи на
служителите се изготвят и съгласуват в срок до
30 дни след назначаването, преназначаването,
предсрочното прекратяване на командировката в чужбина или завръщането от отпуск
за служителите, които нямат обобщени преки задължения и/или възложени конкретни
задачи за съответния период на оценяване.
(6) За служителите, командировани по реда
на чл. 86а от Закона за държавния служител,
попълването и подписването на съответния
раздел от формуляра за оценка се извършва
от оценяващия ръководител в изпращащата
администрация.“
7. В чл. 12, ал. 4 се създава изречение второ:
„За служителите, командировани по реда
на чл. 86а от Закона за държавния служител,
съответният раздел от формуляра за оценка
се попълва въз основа на информацията,
предоставена от приемащата администрация.“
8. В чл.13, ал. 4 се създава изречение второ:
„За служителите, командировани по реда на
чл. 86а от Закона за държавния служител, се
попълват съответните раздели от формуляра
за оценка само въз основа на информацията,
предоставена от приемащата администрация
и необходима за оценяване изпълнението на
длъжността.“
9. В чл. 16, в основния текст след думата
„функции“ се добавя „включително за служителите, командировани по реда на чл. 86а от
Закона за държавния служител“ и се поставя
запетая.
10. В чл. 24 ал. 3 се изменя така:
„(3) В 3-дневен срок от подписването на
формуляра по ал. 2 контролиращият ръководител го представя в звеното, изпълняващо
функции по управление на човешките ресурси.
В 7-дневен срок от получаването му звеното, изпълняващо функции по управление на
човешките ресурси, уведомява срещу подпис
оценяващия ръководител и оценявания за
решението по възражението.“
11. В допълнителната разпоредба § 1 се
изменя така:
„§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Служител“ е лице, което работи по
служебно или по трудово правоотношение в
държавната администрация, с изключение на:
а) лицата, заемащи длъжностите по чл. 19а,
ал. 1 от Закона за администрацията;
б) членовете на политически кабинети,
съветниците и експертите към тях;
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в) лицата извън основната численост на
персонала;
г) лицата, за които в закон е предвидено
друго.
2. „Компетентност“ е съвкупност от знания,
умения, нагласи и поведения на служителите
за постигане на резултати от изпълнението
на дадена длъжност.“
12. Приложение № 2 към чл. 19, ал. 1, т. 1
се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 19, ал. 1, т. 1
ФОРМУЛЯР
за оценка на изпълнението на длъжността от вис
шите държавни служители, служители, заемащи
ръководни длъжности и експертни длъжности с
аналитични и/или контролни функции
На:
(име, презиме, фамилия)

Длъжност:

Дирекция/
главна дирекция:

Отдел:

Сектор:

Период за оценяване от:

до:

Годишна оценка на изпълнението на длъжността
от последното оценяване:
1. ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТЕН ПЛАН
Описание на
целите

Период за
изпълнение

Изисквания/критерии за изпълнението

Съгласуването на индивидуалния работен
план се извършва при стриктно спазване на
чл. 9 от наредбата!
Дата: ………………….... г.
Подпис на
оценяващия
ръководител: ...............

Подпис на
оценявания: ............

2. МЕЖДИННА СРЕЩА – дата: ………....... г.
Коментари на оценяващия ръководител и/или
на оценявания (ако има коментар):
Подпис на
оценяващия
ръководител:...............

Подпис на
оценявания: ............

3. ГОДИШНА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Годишна оценка на изпълнението, определена
от оценяващия ръководител (изписва се с думи):
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Годишната оценка на изпълнението се определя при стриктно спазване на чл. 16 от наредбата!
Мотиви на оценяващия ръководител за определената годишна оценка на изпълнението:

Полето се попълва задължително!
Бъдещ потенциал за развитие на служителя
(попълва се от оценяващия ръководител):

Коментар на оценявания:
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1. ОБОБЩЕНИЕ НА ПРЕКИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И/ИЛИ КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ

Обобщението на преките задължения и/или
поставянето на конкретни задачи се извършва
при стриктно спазване на чл. 11 от наредбата!
Дата: …………………....
Подпис на
оценяващия
ръководител: ...............

Подпис на
оценявания: ............

2. МЕЖДИННА СРЕЩА – дата: …………………. г.

Полето се попълва задължително, ако оценяваният желае да подаде възражение!
Дата: …………………....
Подпис на
оценяващия
ръководител: ...............

ВЕСТНИК

Подпис на
оценявания: ............

Коментар на контролиращия ръководител:

Коментари на оценяващия ръководител и/или
на оценявания (ако има коментар):
Подпис на
оценяващия
ръководител:...............

Подпис на
оценявания: ............

3. ГОДИШНА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Годишна оценка на изпълнението, определена
от оценяващия ръководител (изписва се с думи):

Окончателна годишна оценка на контролиращия ръководител за изпълнението на длъжността
от служителя за периода (изписва се с думи):

Годишната оценка на изпълнението се определя при стриктно спазване на чл. 17 от наредбата!
Мотиви на оценяващия ръководител за определената годишна оценка на изпълнението:

Полето се попълва задължително, ако контролиращият ръководител е променил годишната
оценка!
Дата: ………………………….

Полето се попълва задължително!
Бъдещ потенциал за развитие на служителя
(попълва се от оценяващия ръководител):

Подпис на контролиращия ръководител: ................
Подпис на оценяващия ръководител и дата: ..........
Подпис на оценявания и дата: .................................“

13. Приложение № 3 към чл. 19, ал. 1, т. 2
се изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 19, ал. 1, т. 2
ФОРМУЛЯР
за оценка на изпълнението на длъжността от
служители, заемащи експертни длъжности със
спомагателни функции и технически длъжности

Коментар на оценявания:

Полето се попълва задължително, ако оценяваният желае да подаде възражение!
Дата: …………………....
Подпис на
Подпис на
оценяващия
оценявания: ............
ръководител: ...............
Коментар на контролиращия ръководител:

На:
(име, презиме, фамилия)

Длъжност:

Дирекция/
Главна дирекция:

Отдел:

Сектор:

Период за оценяване от:

до:

Годишна оценка на изпълнението на длъжността
от последното оценяване:

Окончателна годишна оценка на контролиращия ръководител за изпълнението на длъжността
от служителя за периода (изписва се с думи):

Полето се попълва задължително, ако контролиращият ръководител е променил годишната
оценка!
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Дата: ………………………….
Подпис на контролиращия ръководител: ................
Подпис на оценяващия ръководител и дата: ..........
Подпис на оценявания и дата: .................................“

§ 2. В Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с
Постановление № 129 на Министерския съвет
от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и
доп., бр. 80 и 103 от 2012 г. и бр. 5 от 2013 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7:
а) създава се нова ал. 4:
„(4) Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, командировани по реда
на чл. 86а от Закона за държавния служител, на
пълно работно време не може да са по-ниски
от основната заплата, получавана от държавния служител преди командироването му.“;
б) досегашната ал. 4 става ал. 5.
2. В чл. 14, ал. 1 накрая се поставя запетая
и се добавя „включително за служителите,
командировани по реда на чл. 86а от Закона
за държавния служител“.
3. В чл. 24, ал. 1 след думата „включително“
се добавя „за служителите, командировани
по реда на чл. 86а от Закона за държавния
служител, както и“.
4. В чл. 25:
а) създава се нова ал. 3:
„(3) Допълнителните възнаграждения на
държавни служители, командировани по реда
на чл. 86а от Закона за държавния служител,
се определят и изплащат от изпращащата
администрация въз основа на индивидуална
оценка.“;
б) досегашната ал. 3 става ал. 4;
в) досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Във вътрешните правила за заплатите
на административните структури се определят:
1. административните звена и/или служителите, които ще бъдат оценявани, включително служителите, командировани по реда
на чл. 86а от Закона за държавния служител;
2. длъжностните лица, които ще определят
оценките;
3. за служителите, командировани по реда
на чл. 86а от Закона за държавния служител,
длъжностното лице, което определя оценката,
е ръководителят в приемащата администрация, който възлага задачите и отговаря за
дейността на командирования;
4. степените на оценката, включително
за служителите, командировани по реда на
чл. 86а от Закона за държавния служител;
5. конк рет ни те показат ели, к ри т ерии,
алгоритми и изисквания за определяне на
оценките съобразно спецификата на дейността
на съответната административна структура;
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6. източниците за финансиране на допълнителните възнаграж дения за постигнати
резултати.“;
г) създава се ал. 6:
„(6) За служителите, командировани по реда
на чл. 86а от Закона за държавния служител,
определената индивидуална оценка следва
да бъде съобразена със скалата за оценяване
на съответната изпращаща администрация.“
§ 3. В Наредбата за служебното положение на държавните служители, приета с
Постановление № 34 на Министерския съвет
от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 23 от 2000 г.; попр.,
бр. 47 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 53, 62 и 89
от 2000 г.; попр., бр. 90 от 2000 г.; Решение
№ 3901 на Върховния административен съд от
2001 г. – бр. 54 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 108
от 2001 г., бр. 15, 67 и 115 от 2002 г., бр. 17, 59
и 109 от 2003 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 50 и 83
от 2005 г., бр. 2, 46 и 68 от 2006 г., бр. 46, 64,
92 и 101 от 2008 г., бр. 21, 95 и 106 от 2011 г.
и бр. 21 и 49 от 2012 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 9, в щемпела думите „изплащателните ведомости“ се заменят с „ведомостите
за заплати“.
2. В чл. 10:
а) в ал. 1 след думата „книжка“ се добавя
„на лице, което е в служебно правоотношение“;
б) в ал. 2:
аа) думите „данните, съдържащи се в административния регистър“ се заменят с „представени от лицето удостоверения по образец
съгласно приложение № 4 или други оригинални документи, съдържащи тези данни“;
бб) създава се изречение второ:
„В искането лицето посочва, че служебната книжка е изгубена и данни за органите
по назначаване, с които е било в служебни
правоотношения.“;
в) се създават ал. 3 и 4:
„(3) Органите по назначаването са длъжни
да издават исканите удостоверения по ал. 2 в
7-дневен срок от поискването им.
(4) За издадените от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда“ дубликати на служебни
книжки се води отделен дневник по образец
съгласно приложение № 5.“
3. В чл. 11 ал. 1 се изменя така:
„(1) Неполучените от държавните служители служебни книжки се съхраняват при органа
по назначаването 50 години след прекратяване
на служебното правоотношение. В същия
срок се съхраняват в Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда“ неполучените
дубликати на служебни книжки, дневниците
и удостоверенията за дубликати на служебни
книжки, издадени от съответните органи по
назначаването.“
4. В чл. 27:
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а) създава се нова ал. 5:
„(5) Държавният служител, командирован
по реда на чл. 86а от Закона за държавния
служител, получава стойността на представителното облекло от изпращащата администрация.“;
б) досегашната ал. 5 става ал. 6.
5. Създават се чл. 33 – 36:
„Чл. 33. (1) За командироване на държавен служител по реда на чл. 86а от Закона
за държавния служител кандидатът подава
писмено заявление по образец на приемащата
администрация.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава чрез органа по назначаването и съдържа минимално
следните данни за кандидата:
1. трите имена и длъжност;
2. квалификация и трудов/служебен стаж;
3. допълнително придобити квалификации;
4. професионален опит и способности.
(3) По своя преценка приемащата администрация може да включва в образеца по
ал. 1 и други данни за личното и служебното
положение на кандидата.
(4) Приемащата администрация може да
поиска допълнителни данни, съдържащи се
в служебното досие на държавния служител,
след неговото писмено съгласие.
(5) Приемащата администрация извършва
подбор по предварително обявени от нея критерии и уведомява писмено изпращащата администрация за одобрените нейни кандидати.
Чл. 34. (1) Командироването по чл. 86а от
Закона за държавния служител се извършва с
писмена заповед на ръководителя на изпращащата администрация след писмено съгласие
на държавния служител.
(2) Заповедта за командироване съдържа:
1. наименованието на изпращащата администрация;
2. трите имена и длъжността на командированото лице;
3. наименованието на приемащата администрация;
4. срока на командироването;
5. размера на основната заплата и правото
на допълнителни възнаграждения;
6. размера на редовния платен годишен
отпуск;
7. размера на допълнителния платен годишен отпуск, ако държавният служител има
право на такъв.
(3) Екземпляр от заповедта се изпраща
на приемащата администрация. Към него се
прилага справка за ползвания платен годишен
отпуск от държавния служител до момента
на командироването.
Чл. 35. (1) Командированият по реда на
чл. 86а от Закона за държавния служител
ползва платен годишен отпуск въз основа на
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годишен график, утвърден от ръководителя
на приемащата администрация, при спазване
на условията и реда на раздел Vа.
(2) Органът по назначаването или упълномощено от него длъжностно лице разрешава на държавния служител ползването на
съответния отпуск въз основа на писмено
искане/заявление от държавния служител,
съгласувано с ръководителя на приемащата
администрация или с упълномощено от него
длъжностно лице.
Чл. 36. (1) Приемащата администрация осигурява на държавния служител, командирован
по реда на чл. 86а от Закона за държавния
служител, безопасни и здравословни условия
на труд съгласно Закона за здравословни и
безопасни условия на труд и нормативните
актове по прилагането му.
(2) За трудова злополука, настъпила по
време на командироването, ръководителят
на приемащата администрация незабавно
уведомява ръководителя на изпращащата
администрация или упълномощеното от него
длъжностно лице и организира разследване
на обстоятелствата на злополуката.
(3) Установяването и разследването на злополуката се извършва от комисия, назначена от
ръководителя на приемащата администрация.
(4) След приключване на разследването
материалите от преписката се изпращат на
ръководителя на изпращащата администрация
по компетентност.“
6. Създава се приложение № 4 към чл. 10,
ал. 2:
„Приложение № 4
към чл. 10, ал. 2
______________________________________________
Наименование и адрес на администрацията

______________________________________________
№

дата

година

град

______________________________________________
УДОСТОВЕРЕНИЕ

______________________________________________
Наименование на администрацията
Удостоверява се, че

______________________________________________
(трите имена по документ за самоличност)

______________________________________________
(дата и място на раждане)

_____________________________________________
(адрес)

______________________________________________
(№ на документ за самоличност) ЕГН

______________________________________________
Образование, професия, специалност
е заемал/а, както следва:
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№ Наимепо нование
ред на администрацията и
категорията

1

2
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Организационно
звено

Длъжност
Ранг
Цифров
№ по
класификатора

Основна
заплата

Дата на
назначаване

Дата на
прекратяване на
служебното
правоотношение

3

4

5

6

7
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ОсноваПродълВреме,
Повиние за
жителност което не
шаване
прекрана време- се зачита
в ранг
тяване на то, което
за слу(длъжслужебсе зачита
жебен
ност, ранг,
ното пра- за служестаж
№ на довоотноше- бен стаж
(от – до)
кумента)
ние
(години,
месеци,
дни)
8

9

10

11

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Настоящото удостоверение се издава на основание на наличната документация в служебното досие (или други документи, съдържащи тези данни), намираща се в ......................, за да послужи пред
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за издаване на дубликат на служебна книжка
съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредбата за служебното положение на държавните служители.
Забележка. За неверни вписвания длъжностните лица, подписали удостоверението, носят наказателна
отговорност по Наказателния кодекс.
Главен счетоводител:

Ръководител:“

7. Създава се приложение № 5 към чл. 10, ал. 4:

„Приложение № 5
към чл. 10, ал. 4

Дневник
за издаване на дубликати на служебни книжки
Пореден №
(записва се и в служебната книжка)

Дата на издаването

1

2

Трите имена, дата и мясДата и подпис на държавния
то на раждане, ЕГН на
служител при получаване на
държавния служител
дубликата на служебна книжка
3

4

“
§ 4. В чл. 7, ал. 1 от Устройствения правилник на областните администрации, приет с Постановление № 121 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2000 г.; изм. и доп.,
бр. 88 от 2001 г., бр. 72 от 2004 г., бр. 22, 78, 83, 94 и 96 от 2005 г., бр. 52 от 2007 г., бр. 40, 48,
69 и 80 от 2008 г., бр. 36 от 2009 г., бр. 5, 85 и 99 от 2010 г., бр. 35 и 54 от 2011 г. и бр. 21, 34,
60, 62 и 67 от 2012 г.), т. 19 се изменя така:
„19. отговаря за опазването на обществения ред на територията на областта при упражняването на нормативно предоставените му правомощия;“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2339

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69
ОТ 11 МАРТ 2013 Г.

за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на
договорена безвъзмездна финансова помощ
от Структурните фондове и Кохезионния
фонд на Европейския съюз, Съвместната
оперативна програма „Черноморски басейн
2007 – 2013 г.“, Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство и
Норвежкия финансов механизъм
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) С постановлението се уреждат
условията и редът за определяне на изпълни-

тел от страна на кандидати за безвъзмездна
финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ
от Структ у рните фондове и Кохезионния
фонд на Европейския съюз, Съвместната
оперативна програма „Черноморски басейн
20 07 – 2013 г.“, с ъфи на нси ра на о т Евро пейския инструмент за добросъседство и
партньорство, Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство
и Норвежкия финансов механизъм.
(2) Постановлението се прилага, когато
бенефициенти или кандидати за безвъзмездна финансова помощ по ал. 1 не се явяват
възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от
Закона за обществените поръчки или които
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за извършване на определени дейности в
рамките на проекта не попадат в обхвата на
Закона за обществените поръчки.
(3) С постановлението се цели осигуряване
на ефективност, ефикасност и икономичност
при разходването на средствата по ал. 1.
(4) Разходването на средствата по ал. 1 от
кандидати за безвъзмездна финансова помощ
и бенефициенти за определяне на изпълнител
се осъществява при спазване на следните
принципи:
1. публичност и прозрачност;
2. свободна и лоялна конкуренция;
3. равнопоставеност и недоп ускане на
дискриминация.
Чл. 2. (1) Обекти на регулиране от постановлението са договорите за възлагане на:
1. строителство, вк лючително отделни
строително-монтажни работи;
2. предоставяне на услуги;
3. доставки на стоки.
(2) При доставки на машини и съоръжения
към доставката по ал. 1, т. 3 се включват и
всички допълнителни дейности, свързани с
транспорта, монтажа, въвеждането в експлоатация на машини и съоръжения, както и
обучение на персонала за работа с доставеното оборудване.
(3) Не са обект на регулиране от постановлението:
1. трудовите договори и договорите, сключени с експерти, които са били обект на
оценка 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 и са
станали част от договора за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ;
2. наемните договори за сгради или други
недвижими имоти.
Чл. 3. Условията и редът по чл. 1 се прилагат, когато размерът на безвъзмездната
финансова помощ е по-голям от 50 на сто от
общата сума на одобрения проект.
Чл. 4. Звената за изпълнение на проекти,
съответ но меж динни те звена, извършват
вси чк и или изрично посочени дейност и,
свързани с изпълнението на постановлението,
в рамките на делегираните им правомощия
в споразумението с програмните оператори
по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, съответно управляващите
органи на оперативни програми.
Чл. 5. Субекти на възлагането по реда на
постановлението са лицата по чл. 1, ал. 2,
кандидатите за изпълнители и изпълнителите.
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Чл. 6. Кандидат за изпълнител по смисъла на постановлението може да бъде всяко
българско или чуждестранно физическо или
юридическо лице, както и техни обединения.
Чл. 7. Определянето на изпълнител се
извършва чрез:
1. избор с публична покана;
2. избор без провеждане на процедура.
Чл. 8. (1) Избор с публична покана е процедура, при която право да подават оферти
имат всички заинтересовани лица.
(2) Изборът с публична покана се провежда, когато:
1. предвидената стойност за строителство,
в т.ч. съфинансирането от страна на лицето
по чл. 1, ал. 2, без данък върху добавената
стойност е равна или по-висока от 60 000 лв.;
2. предвидената стойност за доставки или
услуги, в т.ч. съфинансирането от страна на
лицето по чл. 1, ал. 2, без данък върху добавената стойност е равна или по-висока от
20 000 лв.
Чл. 9. (1) Лицата по чл. 1, ал. 2 не провеждат процедура за определяне на изпълнител,
когато предвидената стойност за строителство,
доставки и услуги, в т.ч. съфинансирането от
страна на лицето по чл. 1, ал. 2, без данък
върху добавената стойност е по-ниска от
стойностите по чл. 8, ал. 2.
(2) В случаите по ал. 1 при определяне на
изпълнител за доставки или услуги лицата
по чл. 1, ал. 2 може да не сключват писмен
договор и да докажат извършените разходи с
първични платежни документи.
Чл. 10. (1) Не се допуска разделяне на
предмета на процедурата с цел заобикаляне
прилагането на правилата за провеждане на
процедурата по чл. 7, т. 1.
(2) При определяне вида на процедурата с
оглед недопускане разделяне на предмета є
лицето по чл. 1, ал. 2 се ръководи от Общия
терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (СРV – приет с Регламент (ЕО)
№ 2195/2002 на Европейския парламент и на
Съвета от 5 ноември 2002 г.). Предметът на
процедурата следва да включва доставката на
всички стоки или изпълнението на всички
услуги или строително-монтажни работи,
които са функционално свързани помежду
си. Под „функционално свързани“ следва да
се разбират стоки, услуги и строително-монтажни работи, които се използват за същите
или за сходни нужди.
(3) При поискване от програмните оператори по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство и Норвежкия
финансов механизъм или от управляващия
орган на съответната програма лицата по чл. 1,
ал. 2 предоставят на програмния оператор, на
управляващия орган или на упълномощени от
тях длъжностни лица информация за склю-
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чените договори за възлагане по съответния
код по Общия терминологичен речник за
календарната година.
(4) При предоставяне на безвъзмездна финансова помощ със срок на изпълнение над
една година може да бъде проведена и повече
от една процедура с един и същ предмет за
всяка година от периода за изпълнение на
проекта. Видът на тези процедури се определя
с оглед предвидената стойност, включително
съфинансирането от страна на лицето по
чл. 1, ал. 2, за съответната услуга, доставка
или строителство за целия период на проекта.
Чл. 11. (1) В случаите по чл. 7, т. 1 лицето
по чл. 1, ал. 2 одобрява покана, която съдържа
най-малко следната информация:
1. данни за лицето по чл. 1, ал. 2 – наименование, телефон, факс, адрес за кореспонденция
и лице за контакт;
2. обект на процедурата за определяне на
изпълнител;
3. описание на предмета на процедурата, а
когато е приложимо – и количество или обем;
4. изискванията за изпълнение на услугата, доставката или строително-монтажните
работи;
5. техническите спецификации, ако има
такива;
6. изисквания към кандидатите – в случай
че е приложимо;
7. изискванията към офертите;
8. проект на договор;
9. критерия за възлагане, а когато изборът
се извършва по критерий „икономически найизгодна оферта“ – показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на
комплексната оценка на офертата;
10. място, дата и час, до който могат да се
подават оферти.
(2) Лицето по чл. 1, ал. 2 предоставя поканата по ал. 1 на съответния програмен
оператор или управляващ орган за публикуване на Единния информационен портал
за обща информация за управлението на
Структурните фондове и Кохезионния фонд
на Европейския съюз в Република България
и я публикува на своята интернет страница
при наличие на такава.
(3) Лицето по чл. 1, ал. 2 може да публикува съобщение за поканата и в национални
ежедневници, както и да я изпрати до избрани
от него лица, без да променя определените
в публикуваната покана условия за участие.
(4) Срокът за публичния достъп до поканата по ал. 1 не може да е по-кратък от 7
дни, като определеният срок следва да бъде
съобразен със сложността на подготовката на
оферта от страна на кандидатите.
(5) Срокът по ал. 1, т. 10 не може да бъде
по-кратък от срока за публичен достъп до
поканата.
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(6) При промяна на първоначалните условия лицето по чл. 1, ал. 2 е длъжно отново
да приложи реда за събиране на оферти по
ал. 1 – 5.
Чл. 12. (1) Лицата по чл. 1, ал. 2 не могат
да включват в поканата условия, които необосновано препятстват участието на лица в
процедурата.
(2) Лицата по чл. 1, ал. 2 не могат да
включват в поканата информация, насочваща
към определена марка, патент, процес, производител или тип, чрез описание, посочване
на лого или наименование.
(3) В случаите, когато предвид спецификата
на предмета е обективно невъзможно да се
спазят условията по ал. 2, след посочването
на марката, източника, патента, процеса,
производителя или типа задължително се
добавят думите „или еквивалентно“.
Чл. 13. (1) При провеждане на процедура с
публична покана лицата по чл. 1, ал. 2 прилагат един от следните критерии за оценка
на офертите:
1. най-ниска предложена цена;
2. икономически най-изгодна оферта.
(2) Програмните оператори по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо
пространство и Норвежкия финансов механизъм, съответно управляващият орган на
съответната програма, предоставящи финансовата помощ, могат да изискат прилагането
на някой от критериите по ал. 1.
(3) Когато Програмните оператори по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов
механизъм, съответно управляващият орган
на съответната програма, предоставящи финансовата помощ, са изискали прилагането на
критерий икономически най-изгодна оферта,
те могат да определят съставните показатели,
както и относителната им тежест в крайната
оценка.
(4) В случай че в поканата са включени
изисквания за икономическото и финансовото
състояние на кандидатите за изпълнители,
лицето по чл. 1, ал. 2 може да изиска от тях
да представят един или няколко от следните
документи:
1. удостоверения/препоръки, издадени от
банки;
2. годишния финансов отчет или някоя от
съставните му части, когато публикуването им
се изисква от законодателството на държавата,
в която кандидатът е установен;
3. информаци я за общи я оборот и за
оборота на стоките, услугите или строителството, които са обект на процедурата, през
последните 3 години в зависимост от датата,
на която кандидатът е учреден или е започнал
дейността си.
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(5) Когато по обективни причини кандидатът не може да представи исканите от лицето
по чл. 1, ал. 2 документи, той може да докаже
икономическото и финансовото си състояние
с всеки друг документ, който лицето по чл. 1,
ал. 2 приеме за подходящ.
(6) В случай че в поканата са включени
изисквания за техническите възможности и/
или квалификацията на кандидатите, лицето
по чл. 1, ал. 2 може в зависимост от характера, количеството и обекта на процедурата да
изиска от тях да представят един или няколко
от следните документи:
1. списък на основните договори за доставки и услуги, изпълнени през последните
3 години, в зависимост от датата, на която
кандидатът е учреден или е започнал дейността си, включително стойностите, датите
и получателите, придружен от препоръки за
добро изпълнение;
2. списък на договорите за строителство,
изпълнени през последните 5 години, в зависимост от датата, на която кандидатът е
учреден или е започнал дейността си, придружен от препоръки за добро изпълнение
за най-ва ж ните ст роителни обек ти; тези
препоръки посочват стойността, датата и
мястото на строителството, както и дали то
е изпълнено професионално и в съответствие
с нормативните изисквания;
3. описание на техническото оборудване за
осигуряване на качеството и оборудването за
изпитване и изследване;
4. списък на технически лица, включително
на тези, отговарящи за контрола на качеството;
5. образци, описание и/или фотографски
снимки на стоките, които ще се доставят,
чиято автентичност трябва да бъде доказана,
ако лицето по чл. 1, ал. 2 изисква това;
6. сертификати, издадени от акредитирани
институции или агенции за управление на
качеството, удостоверяващи съответствието
на стоките със съответните спецификации
или стандарти;
7. документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на
кандидата и/или на ръководните му служители, или на лицата, които отговарят за извършването на услугата или строителството,
както и доставката, когато включва услуги
и/или подготовката и въвеждането на обекта
в експлоатация;
8. декларация за средния годишен брой
на работниците и служителите и за броя на
ръководните служители на кандидата за последните 3 години в зависимост от датата, на
която кандидатът е учреден или е започнал
дейността си;
9. декларация за техническото оборудване,
с което разполага кандидатът, при процедури
за строителство и услуги;
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10. данни за собствени или наети технически лица, които кандидатът ще използва за
извършване на строителството;
11. при процедури за строителство и услуги – описание на мерките за опазване на
околната среда, които кандидатът ще приложи
при изпълнението, ако лицето по чл. 1, ал. 2
е предвидило такива в поканата за участие;
12. лицензи или други документи за извършване на съответните дейности и услуги
в предвидените в законодателството случаи;
13. други документи по преценка на лицето
по чл. 1, ал. 2.
(7) Изискванията за икономическото и
финансовото състояние и технически възможности на кандидатите и/или квалификация,
които лицето по чл. 1, ал. 2 определя, трябва
да са съобразени със стойността и обекта на
възлагане, както и с обема и сложността на
дейностите, които ще се извършват.
(8) При залагане на изисквания по ал. 4,
т. 3 изискуемият общ оборот не може да
надвишава повече от три пъти прогнозната
стойност на процедурата или на съответната
обособена позиция, в случай че процедурата
е с обособени позиции.
(9) Когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта, лицето по чл. 1,
ал. 2 не може да включва като показатели за
оценка на офертата минимални изисквания
за икономическо и финансово състояние,
професионална квалификация и технически
възможности на кандидатите, както и минимални технически параметри.
Чл. 14. (1) Офертата по чл. 8, ал. 1 трябва
да съдържа най-малко:
1. данни за кандидата;
2. предложение за изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 4;
3. ценово предложение;
4. срок на валидност, когато е приложимо;
5. подизпълнител, в случай че се предвижда
участието на такъв;
6. декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1;
7. други документи, в случай че са предвидени в поканата по чл. 11, ал. 1.
(2) Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. При приемане на офертата
върху плика се отбелязват поредният номер,
датата и часът на получаване, за което на
приносителя се издава документ.
(3) Кандидатът в процедурата има право
да представи само една оферта.
(4) Лице, което е дало съгласие и фигурира
като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представи самостоятелна
оферта.
Чл. 15. (1) В случай че в поканата лицето
по чл. 1, ал. 2 заложи технически спецификации, той ги определя чрез:
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1. български стандарти, които въвеждат
европейски или международни стандарти,
европейски технически одобрения или общи
технически спецификации, или други технически еталони на европейски стандартизационни органи с добавяне на думите „или
еквивалентно“;
2. български стандарти, технически одобрения или спецификации, отнасящи се до
проектирането, до метода на изчисление и
изпълнение на строителството, както и до
използваните материали, с добавяне на думите
„или еквивалентно“, когато няма стандарти
по т. 1;
3. работни характеристики или функционални изисквания, които позволяват точно
определяне на обекта на поръчката; функционалните изисквания могат да включват
изисквания за опазване на околната среда;
4. работни характеристики или функционални изисквания по т. 3 с позоваване на
спецификации по т. 1 или 2, съответствието
с които се смята за съответствие с работните характеристики или с функционалните
изисквания;
5. спецификациите по т. 1 или 2 – за определени характеристики, а за други – чрез
позоваване на работни характеристики или
функционални изисквания по т. 3.
(2) В случаите по ал. 1, т. 3, когато лицето по чл. 1, ал. 2 е предвидило изисквания
за опазване на околната среда, той може да
използва спецификации или части от европейски или национални екоетикети, или други
екоетикети, които отговарят едновременно
на следните условия:
1. спецификациите са подходящи за определяне характеристиките на доставките и
услугите;
2. изискванията за етикета са изготвени
на базата на научна информация;
3. етикетите са приети по процедура, в
която могат да участват всички заинтересувани страни – държавни органи, потребители,
производители, дистрибутори и организации
за защита на околната среда;
4. достъпни са за всички заинтересувани
страни.
(3) В случаите по ал. 2 лицето по чл. 1,
ал. 2 приема за доказателство техническото
досие на производителя, протокол от изпитване
или сертификат, издаден от признат орган.
Чл. 16. (1) До 4 дни преди изтичането на
срока за подаване на офертите лицата могат
да поискат писмено от лицето по чл. 1, ал. 2
разяснения по поканата.
(2) Разясненията се предоставят на съответния управляващ орган за публикуване
на Единния информационен портал за обща
информация за управлението на Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския
съюз на Република България и се публикуват
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на интернет страницата на лицето по чл. 1,
ал. 2, при наличие на такава, в срок до два
дни преди изтичането на срока за подаване на
офертите и стават неразделна част от поканата.
Чл. 17. (1) Получаването, разглеждането и
оценката на офертите в процедурата по чл. 7,
т. 1 се извършва от нечетен брой оценители,
определени от лицето по чл. 1, ал. 2.
(2) Лицето по чл. 1, ал. 2 определя и резервни оценители, които да участват в получаването, разглеждането и оценката на офертите,
в случай че някой от определените оценители
не е в състояние да изпълнява задълженията
си или възникне някое от обстоятелствата
по ал. 3.
(3) Оценителите и резервните оценители
по смисъла на постановлението трябва да
отговарят на следните условия:
1. да нямат материален интерес от определянето на даден кандидат за изпълнител;
2. да не са „свързани лица“ по смисъла на
Търговския закон с кандидат в процедурата
или с посочените от него подизпълнители,
или с членове на техните управителни или
контролни органи.
(4) Оценителите и резервните оценители
са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата,
които са им станали известни при или по
повод на работата им.
(5) Оценителите подписват декларации за
безпристрастност и поверителност, включително относно обстоятелствата по ал. 3, незабавно
след като научат имената на кандидатите в
процедура за определяне на изпълнител, както
и при промяна на някое от обстоятелствата
по ал. 3 в хода на провеждане на процедурата.
Чл. 18. (1) Лицето по чл. 1, ал. 2 е длъжно
да уведоми програмните оператори по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов
механизъм, съответно управляващия орган
на оперативната програма, за датата, часа и
мястото на отваряне на офертите най-късно
3 дни преди посочената дата.
(2) Критериите по чл. 13, ал. 1 се прилагат
само по отношение на офертите на кандидатите, които отговарят на обявените изисквания
за икономическо и финансово състояние,
професионална квалификация и технически
възможности.
(3) Лицето по чл. 1, ал. 2 може по всяко
време да проверява заявените от кандидатите
данни, да иска разяснения относно офертата
и представените към нея документи, както и
да изисква писмено представяне в определен
срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата.
(4) Лицето по чл. 1, ал. 2 писмено уведомява кандидатите за липсващи документи
или за констатираните нередовности, посочва
точно вида на документа или документите,
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които следва да се представят допълнително,
и определя срок за представянето им. Срокът
е еднакъв за всички участници.
(5) Оценителите по чл. 17, ал. 1 съставят
протокол за резултатите от работата си, който се представя на лицето по чл. 1, ал. 2 за
утвърждаване.
(6) Лицето по чл. 1, ал. 2 писмено уведомява всички кандидати в 3-дневен срок от
утвърждаването на протокола, като на първия
класиран кандидат едновременно се изпраща
и покана за сключване на договор.
Чл. 19. (1) Процедурата за определяне на
изпълнител се прекратява, когато:
1. не е подадена нито една оферта или няма
допуснат нито един кандидат;
2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия;
3. всички класирани кандидати, чиито
оферти не надвишават предвидения финансов
ресурс, последователно откажат да сключат
договор;
4. всички оферти надвишават предвидения
финансов ресурс или възникне невъзможност
за осигуряването му;
5. са установени нарушения при откриването и провеждането є, които не могат да бъдат
отстранени, без това да промени условията,
при които е обявена процедурата.
(2) Лицето по чл. 1, ал. 2 е длъжно в 3-дневен срок от прекратяването на процедурата
да уведоми за това кандидатите и програмните оператори по Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство и
Норвежкия финансов механизъм, съответно
управляващия орган на оперативна програма, предоставил безвъзмездната финансова
помощ.
Чл. 20. (1) Лицето по чл. 1, ал. 2 сключва
писмен договор за изпълнение с определения
за изпълнител кандидат в срок не по-дълъг
от 30 дни от утвърждаването на протокола по
чл. 18, ал. 5, който включва всички предложения от офертата на определения изпълнител.
(2) Лицето по чл. 1, ал. 2 е длъжно да сключи
договор, който съответства на приложения в
документацията проект, допълнен с всички
предложения от офертата на кандидата, въз
основа на които е избран за изпълнител.
(3) Договор за изпълнение може да бъде
изменен или допълнен само след писмено
съгласуване с програмните оператори по
Финансови я механизъм на Европейското
икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, съответно с управляващия
орган на оперативна програма, предоставил
безвъзмездната финансова помощ.
(4) Договор за изпълнение по изключение
може да бъде изменен или допълнен без писмено съгласуване по реда на ал. 3 в следните
случаи:
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1. когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:
а) промяна в сроковете на договора, или
б) частична замяна на дейности от предмета на договор за строителство или услуга,
когато това е в интерес на лицето по чл. 1,
ал. 2 и не води до увеличаване стойността
на договора, или
в) намаляване общата стойност на договора в интерес на лицето по чл. 1, ал. 2 поради намаляване на договорените цени или
договорени количества или на отпадане на
дейности, или
2. при изменение на държавно регулирани
цени, когато основен предмет на договора
е дейност, чиято цена е обект на държавно
регулиране, и срокът му на изпълнение е над
12 месеца – до размера на реалното увеличение на разходите на изпълнителя, настъпило
като резултат от изменението на държавно
регулираната цена, или
3. когато се налага увеличение в цената
поради приемането на нормативен акт – до
размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него, или
4. при удължаване срока на договор за доставка или услуга с периодично или продължително изпълнение, в случай че едновременно
са изпълнени следните условия:
а) прекъсване в доставката или услугата би
довело до съществени затруднения за лицето
по чл. 1, ал. 2;
б) срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 месеца.
(5) За всички неуредени въпроси във връзка
със сключването, изпълнението и прекратяването на договора за изпълнение се прилагат
разпоредбите на Търговския закон и на Закона
за задълженията и договорите.
Чл. 21. (1) Не се сключва договор с кандидат, спечелил процедура за определяне на
изпълнител, който:
1. не отговаря на изискванията на чл. 22;
2. откаже да сключи договора;
3. при подписване на договора не предостави изискуемата гаранция за изпълнение,
ако такава се предвижда.
(2) За отказ по смисъла на ал. 1, т. 2 се
счита и неявяването на спечелилия кандидат
в посочения срок.
(3) В случаите на ал. 1 лицето по чл. 1,
ал. 2 може да избере следващия в класирането кандидат или да прекрати процедурата
за определяне на изпълнител.
Чл. 22. (1) Лицето по чл. 1, ал. 2 не сключва
договор с кандидат, който е:
1. осъждан, освен ако е реабилитиран, за
някое от следните престъпления:
а) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари;
б) подкуп;
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в) участие в организирана престъпна група;
г) престъпления против собствеността;
д) престъпления против стопанството;
2. обявен в несъстоятелност;
3. в производство по ликвидация или се
намира в подобна процедура съгласно законодателството на страната, в която лицето е
установено или регистрирано.
(2) Липсата на обстоятелствата по ал. 1 се
доказва от кандидатите:
1. при подаване на офертата – с декларация;
2. при сключване на договора със:
а) документи, издадени от съответните
компетентни органи преди сключването на
договора, и/или
б) извлечение от електронен регистър,
заверено от кандидата, и/или
в) декларация съгласно законодателството
на държавата, в която кандидатът е установен.
(3) Когато кандидатите са юридически
лица, изискванията на ал. 1, т. 1 се прилагат,
както следва:
1. при събирателно дружество – за всеки съдружник или друго лице, които имат
право да управляват и/или да представляват
дружеството;
2. при командитно дружество – за неограничено отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност – за управителя или управителите, а
ако такива не са определени при еднолично
дру жество с ограничена отговорност – за
едноличния собственик на капитала;
4. при акционерно дружество – за овластените от устава, съвета на директорите, съответно от управителния съвет с одобрение на
надзорния съвет, едно или няколко лица от
съставите им да представляват дружеството, а
при липса на изрично овластяване – за всички
членове на съвета на директорите, съответно
на управителния съвет;
5. при командитно дружество с акции – за
един или няколко изпълнителни членове, на
които съветът на директорите е възложил
управлението на дружеството;
6. във всички останали случаи – за лицата,
които представляват кандидата.
(4) Когато кандидатът предвижда участието
на подизпълнители, изискванията на ал. 1 и
5 се прилагат и за подизпълнителите.
(5) Договори не могат да се сключват с
кандидати, които са свързани лица по смисъла
на § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби
на Търговския закон с лицето по чл. 1, ал. 2
или с член на управителен или контролен
орган на лицето по чл. 1, ал. 2.
Чл. 23. (1) Лицето по чл. 1, ал. 2 може да
изиска от кандидата в процедурата гаранция
за участие.
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(2) Лицето по чл. 1, ал. 2 определя условията и размера на гаранцията за участие в
абсолютна сума, но не повече от 1 на сто от
прогнозната стойност на договора.
(3) Лицето по чл. 1, ал. 2 има право да
задържи гаранцията за участие, когато кандидатът в процедурата:
1. оттегли офертата си след изтичането на
срока за получаване на офертите;
2. е определен за изпълнител, но не изпълни
задължението си да сключи договор.
(4) В случаите по ал. 3, когато кандидатът е представил банкова гаранция, лицето
по чл. 1, ал. 2 има право да пристъпи към
упражняване на правата по нея.
(5) Лицето по чл. 1, ал. 2 освобождава гаранциите за участие на класираните на първо
и второ място кандидати – след сключване
на договора за изпълнение, а на останалите
класирани кандидати – в срок 10 работни дни
след изпращане на протокола по чл. 18, ал. 5.
(6) При прекратяване на процедурата гаранциите на всички кандидати се освобождават
в срок 10 работни дни след прекратяването є.
(7) Лицето по чл. 1, ал. 2 освобождава
гаранциите по ал. 1, без да дължи лихви на
кандидатите за периода, през който средствата
законно са престояли при него.
Чл. 24. (1) Лицето по чл. 1, ал. 2 може да
включи в проекта на договор гаранции, осигуряващи доброто му изпълнение.
(2) Размерът на гаранцията по ал. 1 се
определя като процент от стойността на договора, но не повече от 3 на сто.
(3) Условията и сроковете за задържане или
освобождаване на гаранцията за изпълнение
се уреждат с договора за изпълнение.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на постановлението:
1. „Безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз“ са средства, предоставени
от Структурните фондове, Кохезионния фонд
и Европейския инструмент за добросъседство
и партньорство, включително съответното
национално съфинансиране, които заедно
формират общия размер на ресу рсите за
предоставяне на безвъзмездната финансова
помощ на бенефициент с цел подпомагане
постигането на определен резултат.
2. „Безвъзмездна финансова помощ от
Финансови я механизъм на Европейското
икономическо пространство“ са средствата,
предоставени за изпълнението на Финансовия
механизъм на Европейското икономическо
пространство по силата на Меморандума
за разбирателство относно изпълнението на
Финансови я механизъм на Европейското
икономическо пространство между Република
България и Исландия, Княжество Лихтенщайн
и Кралство Норвегия, включително съот-
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ветното национално съфинансиране, които
заедно формират общия размер на ресурсите
за предоставяне на безвъзмездната финансова
помощ на бенефициент с цел подпомагане
постигането на определен резултат.
3. „Безвъзмездна финансова помощ от
Норвежкия финансов механизъм“ са средствата, предоставени за изпълнението на
Норвежкия финансов механизъм по силата
на Меморандума за разбирателство относно
изпълнението на Норвежкия финансов механизъм между Република България и Кралство
Норвегия, включително съответното национално съфинансиране, които заедно формират
общия размер на ресурсите за предоставяне
на безвъзмездната финансова помощ на бенефициент с цел подпомагане постигането на
определен резултат.
4. „Бенефициенти“ са всички физически
и юридически лица и техни обединения, получатели на безвъзмездна финансова помощ
за изпълнение на одобрен проект, който ще
се финансира със средства от Структурните
фондове на Европейския съюз, Финансовия
механизъм на Европейското икономическо
пространство и Норвежкия финансов механизъм.
5. „Договор за безвъзмездна финансова
помощ от Европейския съюз, Финансовия
механизъм на Европейското икономическо
пространство или Норвежкия финансов механизъм“ е договор, сключен между програмните оператори по Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство и
Норвежкия финансов механизъм, съответно от
управляващия орган на оперативна програма
и бенефициент, за предоставяне и разходване на безвъзмездна финансова помощ с цел
изпълнение на одобрен проект.
6. „Кандидати за безвъзмездна финансова
помощ“ са всички физически и юридически
лица и техни обединения, които кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ чрез
подаване на проектно предложение.
7. Изпълнител по смисъла на постановлението е кандидатът за изпълнител, който е
сключил договор за изпълнение по реда на
постановлението с кандидат за безвъзмездна
финансова помощ или с бенефициент на безвъзмездна финансова помощ.
8. „Програмни оператори по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо
пространство и Норвежкия финансов механизъм“ са публични или частни организации – търговски или нетърговски – както и
неправителствени организации, отговорни за
подготовката и изпълнението на програмите.
9. „Икономически най-изгодна оферта“
е тази оферта, която отговаря в най-голяма
степен на предварително обявените показатели
и тяхната тежест, пряко свързани с обекта на
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процедурата за определяне на изпълнител,
по отношение на качество, цена, технически
преимущества, естетически и функционални
характеристики, характеристики, свързани с
опазване на околната среда, оперативни разходи, гаранционно обслужване и техническа
помощ, срок за изпълнение и други.
10. „Междинно звено“ е структурата, която
действа под отговорността на управляващия
орган на съответната оперативна програма
или изпълнява определени задължения от
негово име по отношение на бенефициентите, изпълняващи дейности по съответната
оперативна програма.
11. „Процедура за определяне на изпълнител“ е система от свързани правила, при
съблюдаването на които бенефициент или
кандидат за безвъзмездна финансова помощ
се стреми да избере изпълнител, с който да
сключи договор, плащанията по който изцяло
или отчасти ще се извършат със средства,
предоставени като безвъзмездна финансова
помощ.
12. „Ст роително-монта ж ни работи“ са
видовете дейности, включени в раздел 45 на
Класификатора на обществените поръчки,
утвърден със Заповед № РД-16-566 на министъра на икономиката от 26 август 2004 г.
(обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; доп., бр. 82 и
83 от 2004 г.) – справочната номенклатура,
която се използва за дефиниране на обекта
при възлагане на обществени поръчки и е
еквивалент на общоприетата терминология
за общес т вени поръчк и на Европейск и я
съюз – Common Procurement Vocabulary (CPV).
При констатирани различия между CPV и
NACE (Nomenclature generale des activities
economiques dans les Communautes Europeennes)
номен к лат у ри т е и л и меж д у CPV и CPC
(Central Product Classification) номенклатурите предимство имат съответно NACE и CPC
номенклатурите.
13. „Управляващ орган“ е национален,
регионален или местен публичен орган, определен да управлява оперативна програма.
14. „Разделяне на предмета на процедурата“ е налице, когато за изпълнение на сходни
дейности по Общия терминологичен речник,
свързан с обществените поръчки (СРV 2007),
бенефициентът или кандидатът за безвъзмездна финансова помощ е използвал по-благоприятен режим за избор на изпълнител.
15. „Техническа спецификация за строителство“ е съвкупността от технически предписания, посочени в поканата за участие, които
определят изискванията към характеристики
на материалите и стоките по такъв начин, че
да отговарят на предвидената от бенефициента
или от кандидата за безвъзмездна финансова
помощ употреба. Тези характеристики трябва
да включват ниво на изпълнение съгласно
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изискванията за опазване на околната среда,
проектиране, което да отговаря на всички
изисквания, включително достъп за лица
с увреждания, и оценка на съответствието,
работни характеристики, безопасност или
размери, включително процедурите относно
осигуряването на качеството, терминология,
символи, изпитване и методи на изпитване,
опаковане, маркиране и етикетиране. Те трябва да включват и правила за проектиране,
изпитване, строителен надзор и условия за
приемане на строителни работи и методи или
технологии на строителство и всички други
технически условия, които бенефициентът
или кандидатът за безвъзмездна финансова
помощ е в състояние да предпише по силата
на закон или на подзаконови нормативни
актове по отношение на завършен строеж и
материалите или частите, включени в него.
16. „Техническа спецификация за услуги
или стоки“ е спецификация в документ, с
която се определят изискванията към характеристики на стока или услуга, като: ниво на
качество, нива на опазване на околната среда,
проектиране, което да отговаря на всички
изисквания, включително достъп за лица
с увреждания, и оценка на съответствието,
процес или метод на производство, употреба,
безопасност, размери, изисквания по отношение на наименованието, под което стоката се
продава, терминология, символи, изпитване и
методи на изпитване, опаковане, маркиране,
етикетиране, инструкции за експлоатация,
процедури за оценяване на съответствието.
§ 2. Сроковете, предвидени в постановлението, се изчисляват съгласно разпоредбата
на чл. 60 от Гражданския процесуален кодекс,
като срокът, който се брои на дни, се изчислява от деня, следващ деня, от който започва
да тече, и изтича в края на последния ден.
§ 3. Управляващите органи на оперативните
програми могат да делегират свои правомощия по постановлението на своите междинни
звена в качеството им на договарящи органи.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра по управлението на
средствата от Европейския съюз, министъра
на финансите, министъра на икономиката,
енергетиката и туризма, министъра на регионалното развитие и благоустройството,
министъра на труда и социалната политика
и на министъра на околната среда и водите.
§ 5. Постановлението не се прилага за
програмите по Инструмента за предприсъединителна помощ, в които Република България
участва.
§ 6. Разпоредбите на постановлението, отнасящи се до управляващите органи на оперативните програми, се прилагат и по отношение
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на програмите за Европейско териториално
сътрудничество за Главна дирекция „Управ
ление на териториалното сътрудничество“ на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, определена за:
1. Национален партниращ орган за всяка
от двустранните програми за трансгранично
сътрудничество за периода 2007 – 2013 г. по
вътрешните граници на Европейския съюз
България – Гърция и България – Румъния;
2. Национален партниращ орган и Национално информационно звено по Съвместната
оперативна програма „Черноморски басейн
2007 – 2013 г.“;
3. Национален орган и Национално звено за контакт за периода 2007 – 2013 г. по
Оперативната програма за транснационално
сътрудничество в Югоизточна Европа;
4. Национално звено за контакт за периода
2007 – 2013 г. по Оперативната програма за
междурегионално сътрудничество (ИНТЕРРЕГ
I VC), по Оперативна прог рама „ЕСПОН
2013 – Европейска мрежа за наблюдение на
териториалното развитие и сближаване“ и по
Оперативна програма УРБАКТ II „Мрежа за
градско развитие“.
§ 7. Публикуването на поканата по чл. 11,
ал. 1 на интернет страницата на Единния
информационен портал за обща информация
за управлението на Структурните фондове
и Кохезионния фонд на Европейския съюз
в Република България се осигурява от Централния информационен офис.
§ 8. Постановлението се приема на основание чл. 7а от Закона за нормативните актове.
§ 9. Отменя се Постановление № 55 на
Министерския съвет от 2007 г. за условията и
реда за определяне на изпълнител от страна
на бенефициенти на договорена безвъзмездна
финансова помощ от Структурните фондове
и Кохезионния фонд на Европейския съюз,
Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 – 2013 г.“, Финансовия
механизъм на Европейското икономическо
пространство и Норвежкия финансов механизъм (обн., ДВ, бр. 24 от 2007 г.; изм. и доп.,
бр. 109 от 2008 г., бр. 68 от 2009 г., бр. 93 от
2010 г. и бр. 29 от 2012 г.).
§ 10. Процедурите по Постановление № 55
на Министерския съвет от 2007 г. за условията
и реда за определяне на изпълнител от страна
на бенефициенти на договорена безвъзмездна
финансова помощ от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски
басейн 2007 – 2013 г.“, Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство
и Норвежкия финансов механизъм, обявени
преди влизането в сила на това постановление,
се довършват по досегашния ред.
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§ 11. В 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 (обн., ДВ, бр. 45
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38, 61, 81 и 95 от
2008 г., бр. 7, 16 и 93 от 2009 г., бр. 31, 44, 90
и 95 от 2010 г., бр. 34 и 54 от 2011 г. и бр. 60
от 2012 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 7 думите „чл. 93, параграф 1, чл. 94
и чл. 96, параграф 2, буква „а“ от Регламент
(ЕО, Евратом) № 1605/2002, приложим към
общия бюджет на Европейските общности“
се заменят с „чл. 106, параграф 1, чл. 107,
параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква „а“
от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012,
приложим към общия бюджет на Съюза и отменящ Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
на Съвета“.
2. В чл. 22, ал. 2, т. 1 думите „чл. 52, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
на Съвета, приложим към общия бюджет на
Европейските общности“ се заменят с „чл. 57,
параг раф 2 от Регламен т (ЕО, Евратом)
№ 966/2012, приложим към общия бюджет на
Съюза и отменящ Регламент (ЕО, Евратом)
№ 1605/2002 на Съвета“.
3. В § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби
думите „чл. 108 от Регламент (ЕО, Евратом)
№ 1605/2002“ се заменят с „чл. 121, параграфи
1 и 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012,
приложим към общия бюджет на Съюза и отменящ Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
на Съвета“.
§ 12. Постановлението влиза в сила от
1 април 2013 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2352

РЕШЕНИЕ № 160
ОТ 7 МАРТ 2013 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
За кона за подземн и те богатс т ва – ск а лнооблицовъчни материали – варовици, от
находище „Горна Кремена“, участък „Буков
дол“, разположено в землището на с. Горна
Кремена, община Мездра, област Враца, на
„Монолит“ – АД, София
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона
за подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от
Закона за концесиите във връзка с чл. 71 от
Закона за подземните богатства и мотивирано
предложение на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма
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МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици, представляващи
изк л юч и т ел на д ържа вна собс т венос т, о т
находище „Горна Кремена“, участък „Буков
дол“, разположено в землището на с. Горна
Кремена, община Мездра, област Враца.
2. Определя концесионна площ с размер
107 148 кв. м, индивид уализирана с координатите на точки от № 1 до № 13 в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението. В
тези граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Горна Кремена“,
участък „Буков дол“, с размер 66 220 кв. м,
индивидуализирана с координатите на точки
от № 1 до № 13 съгласно схема и координатен
регистър в координатна система „1970 г.“ – неразделна част от концесионния договор.
2.2. Площи, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията, извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години. Началният срок на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила на
последната от двете дати, на която са изпълнени следните условия:
4.1. Влизане в сила на решение по оценка на въздействието върху околната среда
(ОВОС), с което се одобрява осъществяването
на инвестиционното предложение за добив и
първична преработка на подземни богатства
от находището по т. 1, или на решение, с
което е преценено да не се извършва ОВОС,
постановено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от
Закона за биологичното разнообразие.
4.2. Предоставяне на банковата гаранция
по т. 9.1.1.
5. До влизането в сила на концесионния договор концесионерът има права на възложител
на инвестиционно предложение по смисъла
на Закона за опазване на околната среда.
6. Определя пряко за концесионер „Монолит“ – АД, София – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 0359 от 21 май
2008 г., издадено от министъра на околната
среда и водите.
7. Концесията да се осъществява при следните условия:
7.1. Добивът на подземното богатство по т. 1
се осъществява след съгласуване от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма на
проектите и на плановете по т. 8.2.3, изготвени въз основа на мерките и условията на
влязлото в сила решение по т. 4.1.
7.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
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недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната, обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура.
7.3. Правата и задълженията по концесията
да не се прехвърлят на трети лица освен с разрешение на Министерския съвет при условията
и по реда на действащото законодателство.
7.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
7.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
7.4.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
7.4.3. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
7.4.4. да спазва у казани ята, давани от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма при съгласуване на проектите;
7.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
7.4.6. да не разкрива и предоставя на трети
лица придобитата геоложка и техническа документация и информация, свързана с обекта
на концесията, без изрично писмено съгласие
от министъра на икономиката, енергетиката
и туризма.
7.5. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни и/или трайни
подобрения в находището.
7.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху земя от концесионната площ,
върху която е придобил съответни права и е
променил предназначението є при условията
и по реда на действащото законодателство.
7.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между площта на
находището и местни и/или републикански
пътища.
8. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да добива варовици от находището
по т. 1;
8.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – варовици;
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8.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
8.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Горна Кремена“, участък „Буков
дол“, складиране, преработка, транспорт и
продажба на подземните богатства по т. 1;
8.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
8.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
8.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти
и планове по решението и по концесионния
договор;
8.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
8.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
8.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
8.2.1.5. осигури управлението на минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
8.2.2. да извършва дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
с концесионния договор;
8.2.3. да изработи и съгласува с министъра на икономиката, енергетиката и туризма,
а при необходимост и с други компетентни
държавни органи при условия, по ред и в
срокове, определени с концесионния договор:
8.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и за първична преработка;
8.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и за първична
преработка – при възникнала необходимост
от това; за измененията и допълненията в
цялостния проект да се уведоми Регионалната
инспекция по околната среда и водите – Враца,
за уточняване на необходимостта от провеж-
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дане на процедури по реда на нормативната
уредба по околна среда преди съгласуването
по т. 7.1;
8.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и за първична преработка;
8.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или за консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта по
т. 8.2.3.1; концесионерът представя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма
на всеки 5 години от срока на концесията
актуализация на проекта за ликвидация или
за консервация на миннодобивния обект и за
рекултивация на засегнатите земи;
8.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или за консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от съответния
проект по т. 8.2.3.3;
8.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
8.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени с
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната, обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура;
8.2.5. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото
законодателство;
8.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени с концесионния договор:
8.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадените количества варовици и среднопретеглената им продажна цена
за отчетния период, както и отчет за дължимото концесионно плащане за съответното
шестмесечие – до 15 дни след изтичане на
отчетния период;
8.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
8.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните запаси в находището при доказана необходимост
от ликвидация на миннодобивния обект и от
рекултивация на засегнатите земи;
8.2.7. да осигурява пълен достъп до обекта
на концесията, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

8.2.8. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните
работи от археолог на Регионалния исторически музей – Враца;
8.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
8.2.10. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове, определени със съгласувания проект по
т. 8.2.3.4;
8.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията по
т. 1 при условия и по ред, определени с концесионния договор.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
с концесионния договор;
8.3.2. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
8.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 8.2.6.2;
8.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
8.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
8.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени с концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 9.1;
8.3.5. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да прекрати едностранно договора при неизпълнение от страна на
концесионера на което и да е от задълженията по решението и по договора и/или при
нарушаване на условие за осъществяване на
концесията.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
8.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на
всички задължения по концесионния договор,
в т.ч. концесионно плащане, извършване на
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годишна вноска от обезпечението по т. 9.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви
за забавено изпълнение на задължението за
концесионно плащане, както и неустойки при
неизпълнение или при забавено или неточно
изпълнение на всяко непарично задължение:
9.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 18 593 лв. и се
предоставя не по-късно от 7 дни след датата
на изпълнение на условието по т. 4.1;
9.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС и се предоставя на
концедента до 31 януари на съответната година;
9.1.3. банковата гаранция по т. 9.1.1 и 9.1.2 е
валидна до 28 февруари на следващата година;
9.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 9.1 и 9.2 концесионерът е
длъжен да възстанови нейния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за
усвояването є.
9.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и по
рекултивация на засегнатите земи. Видът на
финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
9.3. Неустойки и лихви при пълно неизпълнение или при забавено или неточно
изпълнение на договорните задължения, или
при нарушаване на условие по концесията.
Формите на неизпълнение, условията и редът
за тяхното установяване, както и видът и
размерът на санкциите се определят с концесионния договор.
10. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен с концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
10.1. Парични плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като
срокът на плащане е 30-о число на месеца,
следващ отчетния период.
10.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
10.3. Размерът на всяко плащане се определя съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета с
Постановление № 127 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
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10.4. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство – варовици за добив на скални блокове, съгласно чл. 1, ал. 3,
т. 2, буква „а“ от методиката по т. 10.3 не
може да бъде по-ниско от 10,00 лв. на куб. м
и по чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката – варовици за трошени фракции, не може
да бъде по-ниско от 0,30 лв. на тон. Тези
стойности се индексират ежегодно с процента
на увеличение на цените на строителните и
скалнооблицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа
информация за цените от 2005 г.
10.5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период от срока
на концесията не може да бъде по-нисък от
5835 лв. на шестмесечие, определен на базата
на 450 куб. м на шестмесечие добити варовици
за скални блокове и 4451 тона (1918 куб. м)
варовици за трошен камък и предвидените
стойности за единица добито подземно богатство съгласно т. 10.4.
10.6. Размерът на концесионното плащане по т. 10.3 и минималният размер на
концесионното плащане по т. 10.4 и 10.5 се
променя с допълнително споразумение към
концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото
определяне.
10.7. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма превежда по бюджета на
община Мездра част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто, определена
при условията и по реда на чл. 81 от Закона
за концесиите, без ДДС.
11. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на
дейностите, предвидени в съгласуван проект
за техническа ликвидация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите
земи, при условие че не се извършва добив
на подземни богатства, при условия и по ред,
определени с концесионния договор.
12. Оправомощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
12.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Монолит“ – А Д,
София, в тримесечен срок от влизането в
сила на решението.
12.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
12.3. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки
на концесионната площ на находище „Горна
Кремена“, участък „Буков дол“
Координатна система „1970 г.“
Точка

Координати

№

X (север), м

Y (изток), м

1.

4 697 339,6

8 540 283,0

2.

4 697 349,0

8 540 338,0

3.

4 697 298,6

8 540 383,9

4.

4 697 279,0

8 540 478,0

5.

4 697 242,2

8 540 547,2

6.

4 697 152,0

8 540 561,9

7.

4 697 045,0

8 540 545,1

8.

4 696 920,6

8 540 472,1

9.

4 696 861,0

8 540 404,3

10.

4 696 861,3

8 540 372,2

11.

4 696 946,6

8 540 327,9

12.

4 697 098,0

8 540 253,3

13.

4 697 160,1

8 540 222,1

2301

РЕШЕНИЕ № 161
ОТ 7 МАРТ 2013 Г.

за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали, от
находище „Каменището“, разположено в землището на гр. Летница, община Летница, област
Ловеч, на „Летница – Керамика“ – ЕООД,
Летница
На основание § 4, ал. 1 и 4 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
концесиите във връзка с § 17а, ал. 1 и 2 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 6, 7 и
чл. 8, ал. 1 от отменения Закон за концесиите
и мотивирано предложение на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства – строителни материали – мергели, представляващи изключителна държавна собственост, от находище
„Каменището“, разположено в землището на
гр. Летница, община Летница, област Ловеч.
2. Определя концесионна площ с размер
232 900 кв. м, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 17 в координатна
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система „1970 г.“ съгласно приложението. В
тези граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Каменището“
с размер 194 000 кв. м, индивидуализирана
с координатите на точки от № 1 до № 16
съгласно схема и координатен регистър в
координатна система „1970 г.“ – неразделна
част от концесионния договор.
2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията, извън добива.
3. Определя срок на концесията 30 години.
4. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния
договор.
5. Концесионният договор влиза в сила от
30 декември 1998 г. – датата на прехвърляне на
собствеността по приватизационния договор.
6. Определя за концесионер по право, без
търг или конкурс „Летница – Керамика“ –
ЕООД, Летница.
7. Концесията да се осъществява при следните условия:
7.1. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху земите от горските
територии и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред, пътищата и
пътната инфраструктура.
7.2. Добивът на подземни богатства по т. 1
да се извършва след съгласуване от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма на
проектите и плановете по т. 8.2.3, съобразени
с мерките и препоръките от влязло в сила
решение за оценка на въздействието върху
околната среда (ОВОС), с което се съгласува
проектът, или решение да не се извършва
ОВОС, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие относно промяната на
инвестиционното предложение, и Решение
№ ПН119-ПР от 2008 г.
7.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащия закон.
7.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
7.4.1. да предприеме действия за изпълнение на изикванията на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда и Закона за
биологичното разнообразие;
7.4.2. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;

С Т Р.

48

ДЪРЖАВЕН

7.4.3. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
7.4.4. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
7.4.5. да спазва у казани ята, давани от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма при съгласуване на проектите;
7.4.6. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия.
7.5. Концесионерът да не разкрива и предоставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
7.6. Добивът се извършва с осигурени от
концесионера средства и на негов риск.
7.7. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
7.8. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената
концесия, само върху земя от концесионната
площ, върху която е придобил съответни права
при условията и по реда на Закона за подземните богатства, и след съответна промяна на
предназначението є при условията и по реда
на Закона за опазване на земеделските земи
и на Закона за горите.
7.9. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между площта на
находището и местни и/или републикански
пътища.
8. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да добива мергели от находището
по т. 1;
8.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – мергели;
8.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка
за срока на концесията;
8.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства по т. 1;
8.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
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получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
8.1.6. да ползва за срока за концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
8.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти
и планове по решението и по концесионния
договор;
8.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
8.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
8.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
8.2.1.5. управлява отпадъците от добива
и преработката на подземните богатства в
съответствие с план за управление на минните отпадъци, съгласуван с министъра на
икономиката, енергетиката и туризма;
8.2.2. да извършва концесионното плащане
при условия и в срокове, определени с концесионния договор;
8.2.3. да изработи и съгласува с министъра
на икономиката, енергетиката и туризма, при
необходимост и с други компетентни държавни органи, при условия, по ред и в срокове,
определени с концесионния договор:
8.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка, изготвен съобразно
мерките и условията от влязло в сила решение
за ОВОС, с което се съгласува проектът, или
решение да не се извършва ОВОС, издадено
по реда на Закона за опазване на околната
среда и Закона за биологичното разнообразие
относно промяната на инвестиционното предложение, и Решение № ПН119-ПР от 2008 г.;
8.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това;
8.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и за първична преработка;
8.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или за консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи;
концесионерът представя на министъра на
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икономиката, енергетиката и туризма на всеки
5 години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или за консервация
на миннодобивния обект и за рекултивация
на засегнатите земи;
8.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или за консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от проекта
по т. 8.2.3.3;
8.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
8.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени с
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху земите от горските
територии и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред, пътищата и
пътната инфраструктура;
8.2.5. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото
законодателство;
8.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени с концесионния договор:
8.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите
и дейс т ви т ел но п рода ден и т е кол и чес т ва
подземни богатства и среднопретеглената
им продажна цена по оперативни данни за
отчетния период, както и отчет за дължимото концесионно плащане – до 15 дни след
изтичане на отчетния период;
8.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
8.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните запаси в находището при доказана необходимост
от ликвидация на миннодобивния обект и от
рекултивация на засегнатите земи;
8.2.7. да осигурява пълен достъп до обекта
на концесията, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
8.2.8. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните
работи от археолог на регионалния исторически музей;
8.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
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8.2.10. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове, определени със съгласувания проект по
т. 8.2.3.4;
8.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде находището по т. 1 при
условия и по ред, определени с концесионния
договор.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
с концесионния договор;
8.3.2. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
8.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 8.2.6.2;
8.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
8.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
8.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени с концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 9.1;
8.3.5. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на което и да е от основните
задължения по решението и по договора и/
или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
8.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния
договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението
по т. 9.2, данък върху добавената стойност
(ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, както и
неустойки при неизпълнение или при забавено
или неточно изпълнение на всяко непарично
задължение, като:
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9.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 31 065 лв. и
се предоставя на концедента при подписване
на договора;
9.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС и се предоставя на
концедента до 31 януари на съответната година;
9.1.3. банковата гаранция по т. 9.1.1 и 9.1.2 е
валидна до 28 февруари на следващата година;
9.1.4. при усвояване на цялата или на част
от банковата гаранция по т. 9.1.1 и 9.1.2 концесионерът е длъжен да възстанови нейния
размер в 14-дневен срок от уведомлението на
концедента за усвояването є.
9.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и по
рекултивация на засегнатите земи. Видът на
финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните с концесионния договор.
9.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
и при забавено изпълнение на договорните
задължения. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както
и видът и размерът на санкциите се определят
с концесионния договор.
10. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен с концесионния договор, концесионно плащане, върху което се дължи ДДС,
както следва:
10.1. Концесионни плащания за срока на
концесията, дължими на 6-месечни вноски,
като срокът на плащане е 30-о число на месеца, следващ отчетния период.
10.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
10.3. Размерът на всяко плащане се определя
за всяка шестмесечна вноска, като 7 на сто
от базата за изчисляване на концесионното
плащане се умножи по добитото количество
подземно богатство за съответния отчетен
период съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на
концесионното възнаграждение за добив на
строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата
за принципите и методиката за определяне
на концесионното възнаграждение за добив
на подземни богатства по реда на Закона за
подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г.
(обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46
от 2007 г.).
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10.4. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство съгласно чл. 1,
ал. 3, т. 1, буква „б“ от методиката по т. 10.3
не може да бъде по-ниско от 0,30 лв. на тон,
като тази стойност се индексира ежегодно с
процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по
информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.
10.5. Минималният размер на дължимото
концесионно плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията
не може да бъде по-нисък от 1098 лв. без
ДДС, определен на базата на 30 на сто от
предвидения средногодишен добив за срока
на концесията – 3661 тона на шестмесечие, и
предвидените стойности за единица добито
подземно богатство съгласно т. 10.4.
10.6. Размерът на концесионното плащане по т. 10.3 и минималният размер на
концесионното плащане по т. 10.4 и 10.5 се
променя с допълнително споразумение към
концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото
определяне.
10.7. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма внася от името и за сметка
на концесионера част от концесионното плащане в размер 50 на сто от сумата, определена
по реда на т. 10.3 или 10.5, по бюджета на
община Летница при условията и по реда на
чл. 81 от Закона за концесиите.
11. Концесионерът се задължава да внесе
в срок до 30 дни от датата на подписване на
концесионния договор:
11.1. Еднократно концесионно плащане
в размер 6000 лв. и дължимия данък върху
добавена стойност.
11.2. За периода от влизането в сила на
концесионния договор до влизането в сила
на Закона за изменение и допълнение на
Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 70
от 2008 г.) – еднократна сума от сбора на
дължимите концесионни плащания за всеки отчетен период, за който концесионерът
не докаже плащането на кариерна такса по
Закона за местните данъци и такси, заедно
със законната лихва върху тях до датата на
изплащането є.
11.3. За периода след влизането в сила
на Закона за изменение и допълнение на
Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 70
от 2008 г.) до подписването на концесионния
договор – концесионно плащане, изчислено
по реда на т. 10, заедно със законната лихва
върху него до датата на изплащането є. Данък върху добавената стойност се дължи за
концесионно плащане с възникнало данъчно
събитие след 1 януари 2011 г.
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12. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на
дейностите, предвидени в съгласуван проект
за техническа ликвидация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите
земи, при условие че не се извършва добив
на подземни богатства и по ред, определен с
концесионния договор.
13. Оправомощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
13.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Летница – Керамика“ – ЕООД, Летница, в тримесечен срок от
влизането в сила на решението.
13.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
13.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
13.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки на
концесионната площ на находище „Каменището“
Координатна система „1970 г.“
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
СПОРАЗУМЕНИЕ

з а и коном и ческо с ът руд н и чес т во меж д у
правителството на Република България и
Министерския съвет на Република Албания
(Утвърдено с Решение № 1045 от 20 декември
2012 г. на Министерския съвет. В сила от
20 февруари 2013 г.)
Пpeaмбюл
Правителството на Република България
и Министерският съвет на Република Албания (наричани по-нататък „Договарящите се
страни“),
Съзнавайки нуждата от по-нататъшно подобряване и усъвършенстване на договорноправната база на двустранните икономически
отношения,
Потвърждавайки волята си да развиват
положителните страни на традиционните си
икономически отношения,
Изразявайки своята готовност да си сътрудничат в намирането на средства и начини за
укрепването и развитието на взаимноизгодно
сътрудничество,
Имайки предвид правата и задълженията
на Договарящите се страни, произтичащи
от членството на Република България в ЕС,
Договора за Европейски съюз, Договора за
функциониране на Европейския съюз и Договора за присъединяване на Република България
и Румъния към Европейския съюз и от Споразумението за стабилизиране и асоцииране
между Република Албания и Европейската
общност и нейните страни членки, подписано
на 12 юни 2006 г.,
Уверени, че това Споразумение ще допринесе за развитие на икономическите връзки
между тях в новите условия и в частност за
засилване на взаимноизгодната търговия, икономическото, техническото и технологичното
сътрудничество,
се договориха, както следва:

№

Х (м)

Y (м)

1.

4707968,37

8650796,09

2.

4707908,24

8650844,93

3.

4707727,99

8650832,00

4.

4707638,01

8650915,01

5.

4707496,86

8650987,50

6.

4707381,04

8651042,08

7.

4707282,18

8651158,86

8.

4707250,24

8651196,78

9.

4707112,00

8651054,00

10.

4707262,94

8650900,07

11.

4707457,78

8650777,56

12.

4707451,61

8650708,07

13.

4707436,76

8650629,55

Член 1

14.

4707746,86

8650490,22

15.

4707769,87

8650486,05

16.

4707846,65

8650544,08

Договарящите се страни ще съдействат
за развитието и разширяването на взаимноизгодното си икономическо сътрудничество.

17.

4707909,62

8650635,05

2302

Член 2
Договарящите се страни ще полагат усилия за осъществяване на широко двустранно
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сътрудничество преди всичко в областите,
посочени в Приложение № 1 към това Споразумение.
Член 3
Договарящите се страни ще развиват и
разширяват икономическото си сътрудничество чрез прилагане на мерките, посочени
в Приложение № 2 от това Споразумение.
Член 4
Договарящите се страни, от датата на
влизане в сила на това Споразумение, създават Българо-албанска междуправителствена
комисия за икономическо сътрудничество,
чиито задачи и начин на функциониране са
определени в Приложение № 3 от това Споразумение.
Член 5
Това Споразумение не накърнява правата
и задълженията на Договарящите се страни,
произтичащи от други международни договори, по които Република България и Република
Албания са страни, както и/или от членството
им в различни международни организации.
Член 6
В случаите на възникване на разногласия
между Договарящите се страни във връзка
с прилагането и тълкуването на това Споразумение те ще се разрешават чрез преговори
между Договарящите се страни.
Член 7
По взаимно съгласие между Договарящите
се страни в това Споразумение могат да бъдат
внесени изменения, които ще бъдат оформяни
в отделни протоколи. Същите влизат в сила
по реда на чл. 9, ал. 1 от това Споразумение.
Член 8
Приложенията и протоколите към това
Споразумение са неразделна част от него.
Член 9
1. Това Споразумение влиза в сила в деня
на получаването на второто уведомление, с
което Договарящите се страни се уведомяват
взаимно, че вътрешните процедури, необходими за влизане в сила на Споразумението,
са изпълнени.
2 . Това Споразумение се сключва за неопределен срок.
3 . Всяка от Договарящите се страни може
да прекрати това Споразумение чрез писмено
уведомление до другата Договаряща се страна.
Действието на Споразумението се прекратява
от първия ден на четвъртия месец, следващ
датата на получаване на уведомлението от
другата Договаряща се страна.
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В уверение на горното, долуподписаните
официални лица, надлежно упълномощени за
това, подписаха това Споразумение.
Изготвено в гр. Тирана на 22 октомври
2012 г. в два оригинални екземпляра, всеки
от които на български, албански и английски език, като всеки от тези текстове е с
еднаква правна сила. В случай на различия
в тълкуването меродавен ще бъде текстът на
английски език.
За правителството
на Република България:
Делян Добрев,
министър на
икономиката,
енергетиката и туризма

За Министерския съвет
на Република Албания:
Едмонд Панарити,
министър на
външните работи
на Република Албания

Приложение № 1
Областите на икономическо сътрудничество
включват:
1. Промишленост:
– машиностроене;
– металургия;
– преработвателна промишленост;
– електроника и електротехника;
– производства за строителната индустрия;
– химическа и нефтопреработвателна промишленост;
– фармацевтична промишленост;
– добив и преработка на минерални суровини,
включително развитието на взаимоотношения
на сътрудничество и обмяна на опит с държавни
структури и институции на България като член
на ЕС, в области като юридически, административен и технически капацитет;
– метални конструкции и най-вече производство на стоманени конструкции и съоръжения,
сектор, който привлича инвестиции от местния
бизнес по отношение на технологичните и човешките ресурси.
2. Селско стопанство и развитие на селските
райони:
– растениевъдство и животновъдство;
– хранително-вкусова промишленост;
– органично производство.
3. Горско стопанство.
4. Военно-икономическо сътрудничество.
5. Енергетика.
6. Научноизследователска и развойна дейност.
7. Строителство и строителна промишленост.
8. Телекомуникации, изчислителна техника
и информатика.
9. Транспорт и логистика.
10. Опазване на околната среда и управление
на водите.
11. Туризъм.
12. Насърчаване на инвестициите.
13. Сътрудничество в областта на малките и
средните предприятия.
14. Образование.
15. Здравеопазване.
16. Наука и технологии.
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Приложение № 2
Мерки за разширяване и интензифициране на
икономическото сътрудничество
1. Заздравяване на сътрудничеството в икономическата област между правителствените
институции, професионалните организации и
бизнес средите, камари и палати, регионалните и местните органи, включително обмен на
икономическа информация от взаимен интерес,
както и взаимни посещения на представители на
институциите и бизнеса от двете страни.
2. Стимулиране създаването на нови и разширяване на съществуващите контакти между бизнес
средите, насърчаване на взаимните контакти
и посещения на частни лица и предприемачи.
3. Обмен на бизнес информация, участие в
международни панаири и изложби, съдействие
за организиране на прояви за представители на
бизнеса, семинари, конференции и симпозиуми.
4. Съдействие за повишаване на ролята на
малкия и средния бизнес в двустранните икономически отношения.
5. Сътрудничество в сферата на маркетинга,
консултантските и експертните услуги в областите от взаимен интерес.
6. Развитие на по-тесни връзки и сътрудничество между финансовите и банковите институции.
7. Съдействие за развитието на двустранната
инвестиционна дейност.
8. Съдействие за откриване на представителства и клонове на компании на двете страни и
съвместно участие в международни инвестиционни проекти, които представляват интерес за
двете страни.
9. Стимулиране на международното сътрудничество.
10. Подобряване на сътрудничеството на пазарите на трети страни.
11. Обмен на информация за програми и
проекти и насърчаване на участието на предприемачите в тяхната реализация.

Приложение № 3
Задачи, структура и правила за работа на Българо-албанската междуправителствена комисия
за икономическо сътрудничество
1. Задачите на Българо-албанската между
правителствена комисия за икономическо сътрудничество, наричана по-нататък „Комисия“, са:
– разглеждане на въпросите за развитието на
двустранните икономически отношения;
– определяне на нови възможност за развитие
на двустранните икономически отношения;
– разработване на предложения за подобряване
на условията за икономическо сътрудничество
между организациите на двете страни;
– представяне на предложения по прилагането
на това Споразумение.
2. Комисията е съставена от представители
на българската страна и на албанската страна.
Всяка страна определя председател на своята
част, наричан „съпредседател“. Съпредседателите
определят секретар на своята част от Комисията.
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За обсъждане на отделни въпроси Комисията може в рамките на своите компетенции да
създава работни групи и да определя техните
задачи и срокове за изпълнението им.
3. Заседания на Комисията като правило се
провеждат веднъж годишно последователно в
Република България и Република Албания.
Съпредседателите на Комисията се договарят
за свикването и дневния ред на заседанието на
Комисията не по-късно от един месец преди
заседанието.
Със съгласие на съпредседателите на заседание на Комисията могат да бъдат обсъждани
и въпроси, които не са изрично включени в
предварителния дневен ред.
По предложение на всеки от съпредседателите
може да бъде свикано извънредно заседание на
Комисията или среща на съпредседателите на
Комисията.
На заседанията на Комисията могат да се
канят съветници и експерти.
Работният език на заседанията на комисията
е английски.
За всяко заседание и проведените обсъждания
се съставя протокол на английски език.
Въпросите, свързани с дейността на Комисията, в периода между заседанията се обсъждат
в работен порядък между съпредседателите на
Комисията или по техни указания – от секретарите на Комисията.
2202

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България и Организацията на обединените нации
за образование, наука и култура (ЮНЕСКО)
относно създаването в София (Република
България) на Регионален център за опазване
на нематериалното културно наследство в
Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО
(категория 2)
(Ратифицирано със закон, приет от 41-ото
Народно събрание на 16 март 2011 г. – ДВ,
бр. 26 от 2011 г. В сила от 13 май 2011 г.)
Правителството на Република България
и
генералният директор на Организацията
на обединените нации за образование, наука
и култура,
като припомнят Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство,
приета през 2003 г. от 32-рата сесия на Генералната конференция и влязла в сила през
април 2006 г.,
к ат о вземат п ред ви д, че г енера л н и я т
директор е упълномощен от Генералната
конференция да сключи с правителството на
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Република България споразумение в съответствие с проекта, представен на Генералната
конференция,
като изявяват желание да определят условията, регламентиращи съдействието, дадено
на упоменатия Център в това споразумение,
се споразумяха за следното:
Член 1
Определения
1.

В това споразумение „ЮНЕСКО“ означава Организацията на обединените
нации за образование, наука и култура.
2. „Правителство“ означава правителство		то на Република България.
3. „Център“ означава Регионалният център за опазване на нематериалното
културно наследство в Югоизточна
Европа.
4. „Конвенция от 2003 г.“ означава Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на
нематериалното културно наследство.
5. „НКН“ означава нематериално културно наследство.
Член 2
Учредяване
Правителството се съгласява да предприеме
в хода на 2009 г. всички мерки, необходими
за създаването в София (България) на Регионален център за опазване на нематериалното
културно наследство в Югоизточна Европа.
Член 3
Цел на споразумението
Целта на това споразумение е да определи
условията, регламентиращи сътрудничеството
между ЮНЕСКО и правителството на Република България, както и правата и задълженията
на страните, произтичащи от него.
Член 4
Правен статут
1.
2.

Центърът е независим от ЮНЕСКО.
Правителството гарантира на Центъра
функционалната автономност в рамките на територията му, необходима за
извършване на дейността му, и право
способността му да сключва договори,
да предприема процесуални действия
и да придобива и се разпореж да с
движимо и недвижимо имущество.
Член 5
Учредителен акт

Учредителният акт на Центъра трябва да
включва разпоредби, описващи точно:
(а) правния статут, даден на Центъра в
рамките на националната правна система, правоспособността, необходима
за упражняване на функциите му и за
получаване на средства, на плащания
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за извършени услуги и за придобиване
на всички средства, необходими за
неговото функциониране;
(б) управленската структура на Центъра,
позвол я ва ща п редс та ви т елс т во на
ЮНЕСКО в неговите у правителни
органи.
Член 6
Цели и функции
1. Целите на Центъра са да:
(в) п о п у л я р и з и р а К о н в е н ц и я т а н а
ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство и да допринася
за нейното прилагане в югоизточния
подрегион на Европа;
(г) увеличи участието на общности, групи
и лица в опазването на нематериалното културно наследство в страните
от Югоизточна Европа;
(д) повиши капацитета на държавите –
членки на ЮНЕСКО, от Югоизточна
Европа в опазването на НКН;
(е) координира, обменя и разпространява
информация относно опазването на
НКН в подрегиона;
(ж) поощрява регионалното и международното сътрудничество за опазване
на НКН.
2. За постигането на посочените по-горе
цели конкретните функции на Центъра
ще бъдат да:
(а) инициира и съгласува проучването на
практики за опазване на елементи
на НКН, намиращи се в страните от
Югоизточна Европа, както е посочено в
членове 11, 12, 13 и 14 на Конвенцията
от 2003 г.;
(б) организира курсове за обучение по
следните теми:
• Конвенцията от 2003 г. и нейните
оперативни директиви;
• различни примери на политики, в
това число правни, административни, технически и финансови мерки,
поощряващи опазването на НКН;
• з а по зн а в а не с п у б л и к а ц и и т е н а
ЮН ЕС КО за и ден т ифи ц и ра не и
документиране на НКН и тяхното
п ри ложен ие в изследоват елск ата
работа на място;
• опазване на НКН чрез формално и
неформално образование;
(в) подобрява международното, регионалното и подрегионалното сътрудничество чрез създаване на делови контакти
с институции, работещи в областта на
НКН, и по-специално с тези, учредени
под егидата на ЮНЕСКО (категория
2), с цел координиране на дейностите,
обмен на информация и познания за
опазването на НКН и популяризиране
на добрите практики.
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Дейностите и програмите на Центъра се
извършват в съответствие с Конвенцията
от 2003 г. и по-конкретно нейните цели,
задачи и определения (членове 1 и 2).

ВЕСТНИК

4.

Член 7
Общо събрание
1.

Центърът се ръководи и контролира от
Общо събрание, което се подновява на
всеки четири години и включва:
(а) двама представители на правителството
на Република България (Министерството на културата, Министерството
на външните работи) или техни упълномощени представители;
(б) представител на всяка от държавите
членки, изпратили до Центъра уведомление за членство в съответствие с
разпоредбите на член 12, ал. 2 по-долу
и изразили интерес да бъдат представени в Съвета;
(в) представител на генералния директор
на ЮНЕСКО;
(г) представител на Българската академия
на науките;
(д) представител на Българската национална комисия за ЮНЕСКО;
(е) до двама представители на други междуправителствени организации или
международни неправителствени организации, на които може да бъде предоставено място с решение на Общото
събрание.
Изпълнителни ят директор на Цент ъра
участва в Общото събрание като член без
право на глас.
2. Общото събрание:
(а) избира членове на Управителния съвет;
(б) одобрява дългосрочните и средносрочните програми на Центъра;
(в) одобрява годишния работен план и
бюд жет на Цен т ъра, вк л ючи т ел но
щатното разписание;
(г) преглежда годишните доклади, представени от изпълнителния директор,
включително двегодишна самооценка
на приноса на Центъра към програмните цели на ЮНЕСКО;
(д) приема правилника и определя финансовите, административните и свързаните с управлението на персонала
процедури на Центъра в съответствие
със законодателството на страната;
(е) взема решения за участието на регионални междуправителствени организации и международни организации в
работата на Центъра.
3. Общото събрание се събира на обикновено заседание периодично най-малко
веднъж на календарна година; извънредно заседание се провежда, ако бъде
свикано от председателя по негова

С Т Р. 5 5

собствена инициатива или по искане
на генералния директор на ЮНЕСКО
или на една трета от неговите членове.
Общото събрание приема собствени
процедурни правила. За първото заседание процедурата се утвърждава
от тримата учредители на Центъра
(Министерството на външните работи, Министерството на културата и
Българската академия на науките) и
генералния директор.
Член 8
Управителен съвет

За да се гарантира ефективното управление на Центъра между заседанията, Общото
събрание може да възложи на постоянен
Управителен съвет, чиито членове определя,
каквито правомощия сметне за необходими.
Член 9
Секретариат
1.

Секретариатът на Центъра се състои
о т изп ъ л н и т елен д и рек т ор и д ру г
персонал, необходим за правилното
функциониране на Центъра.
2. Изпълнителният директор се назначава
от председателя на Управителния съвет.
3. Другите членове на Секретариата може
да включват:
(а) всяко лице, назначено от председателя
на Управителния съвет в съответствие
с процедурите, определени от Общото
събрание;
(б) държавни служители, предоставени на
разположение на Центъра, съгласно
предвиденото в правителствените наредби.
Член 10
Принос на ЮНЕСКО
1.

ЮНЕСКО може да осигурява съдействие, когато е необходимо, под формата
на техническа помощ за програмните
дейности на Центъра в съответствие
със стратегическите цели на ЮНЕСКО
посредством:
(а) осигуряване на съдействието на неговите експерти в специализираните
области на Центъра;
(б) участие във временен обмен на персонал, когато е необходимо, като съответният персонал остава на ведомост
към изпращащите организации,
или
(в) временно командироване на членове
на своя персонал, съгласно решение на
генералния директор по изключение,
ако това е обосновано с оглед на реализацията на съвместна дейност/проект
в рамките на приоритетна област на
стратегическа програма.
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Във всички гореописани случаи такова
съдействие няма да се предприема
освен в рамките на условията на програмата и бюджета на ЮНЕСКО, като
ЮНЕСКО предоставя на държавите
членки счетоводните разчети, отнасящи се до ползването на негов персонал,
и свързаните разходи.
Член 11
Принос на правителството

1.

2.
(а)

(б)
(в)

(г)

Правителството осигурява всички ресурси, финансови или непарични, необходими за администрирането и правилното функциониране на Центъра.
Правителството се задължава да:
предостави на разположение на Центъра необходимата офисна площ, помещения за архив, библиотека, помещения за срещи, оборудване и други
съоръжения за неговия Секретариат;
изцяло поема поддръжката на помещенията и покрива разходите за комуникациите и другите комунални услуги;
предоставя на Центъра административния персонал, който е необходим за
изпълнението на неговите функции и
който се състои от изпълнителен директор, един счетоводител и минимум
четирима офис служители; и
предоставя на Центъра обща сума в
размер най-малко на равностойността
на 200,000 евро годишно за покриване
на разходите по букви „а“, „б“ и „в“
за дейностите на Центъра и разходите
за админист ративното у правление,
включително комуникации, комунални
услуги и разходи за поддръжка.
Член 12
Участие

1.

2.

Цен т ър ът нас ърча ва у час т ие т о на
държавите членк и и асоциираните
членове на ЮНЕСКО, които, водени
от общия си интерес към целите на
Центъра, желаят да бъдат в сътрудничество с него.
Държавите членки и асоциираните
членове на ЮНЕСКО, желаещи да
участват в дейностите на Центъра,
съгласно предвиденото в това Споразумение и приемайки изискванията,
определени в устава на Центъра относно членството, изпращат до Центъра
известие за тази цел. Председателят на
Изпълнителния комитет информира
страните по договора и другите държави членки за получаването на тези
известия.

ВЕСТНИК
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Член 13
Отговорност
Тъй като Центърът е законово отделен
от ЮНЕСКО, последният не носи законова
отговорност за каквито и да е действия или
бездействия на Центъра, както и няма да
подлежи на каквото и да е съдебно производство и не дължи каквото и да е обезщетение, финансово или друго, с изключение
на разпоредбите, изрично определени в това
Споразумение.
Член 14
Преглед и оценка
1.

ЮНЕСКО може по всяко време да
извършва преглед (включително оценка) на дейностите на Центъра с цел да
се установи:
(а) дали Центърът осигурява съществен
принос към стратегическите цели на
ЮНЕСКО;
(б) дали дейностите, ефективно осъществявани от Центъра, са в съответствие
с изложените в това Споразумение.
2. ЮНЕСКО се задължава да представи
на правителството в най-кратки срокове
доклад за всеки проведен преглед.
3. В зависимост от резултатите от прегледа
всяка от страните по Споразумението
разполага с възможност да поиска преразглеждане на неговото съдържание или
денонсиране на Споразумението съгласно
предвиденото в членове 18 и 19.
Член 15
Употреба на името и логото на ЮНЕСКО
1.

2.

Центърът има право да показва свързаността си с ЮНЕСКО. Поради тази
причина той може да употребява след
името си „под егидата на ЮНЕСКО“.
Центърът е упълномощен да използва
логото на ЮНЕСКО или негов вариант
в официалните си бланки и документи,
включително електронни документи и
интернет страници, в съответствие с
условията, определени от управителните органи на ЮНЕСКО.
Член 16
Влизане в сила

Това Споразу мение влиза в сила след
подписването му от страните по него и след
като те взаимно са се информирали в писмена
форма, че всички формалности, изисквани за
тази цел съгласно вътрешното законодателство на Република България и вътрешните
разпоредби на ЮНЕСКО, са изпълнени. Датата на получаване на последното известие
се счита за дата на влизане в сила на това
Споразумение.
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Член 17
Срок

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА

Това Споразумение се сключва за срок
от шест години считано от влизането му в
сила и се счита за подновено освен ако не
бъде другояче прекратено от която и да е от
страните съгласно предвиденото в член 18.

за дейността на военнослужещите и цивилните служители в Службата на военния аташе
към дипломатическите представителства на
Република България

Член 18
Прекратяване

Раздел І
Общи положения

1.

2.

Всяка от страните по това Споразумение има право да го прекрати едностранно.
Прекратяването влиза в сила в срок
от шестдесет дни след получаването
на известие, изпратено от едната от
страните по Споразумението до другата.
Член 19
Преразглеждане

Това Споразумение може да се преразглежда с взаимното съгласие на правителството
и ЮНЕСКО.
Член 20
Разрешаване на спорове
1.

Всеки спор между ЮНЕСКО и правителството във връзка с тълкуването
или приложението на това Споразумение, който не може да бъде разрешен
чрез преговори или по друг подходящ
начин, одобрен от страните, се отнася
за окончателно разрешаване към арбитражен трибунал в състав от трима
членове, единият от които се назначава
от представител на правителството,
д ру г и я т – о т г енера л н и я д и рек т ор
на ЮНЕСКО, а третият, който председателства трибунала, се избира от
първите двама. Ако двамата арбитри
не постигат споразумение за избора на
трети, назначаването се извършва от
председателя на Международния съд.
2. Решението на трибунала е окончателно.
В уверение на горното долуподписаните
положиха подписите си върху това Споразумение.
Съставено в два екземпляра на английски
език на 25 октомври 2010 г. в Париж.
За правителството на
За Организацията
Република България:
на обединените нации
Вежди Рашидов,
за образование,
министър на културата
наука и култура:
		
Ирина Бокова,
		
генерален директор
2117

ПРАВИЛНИК

Чл. 1. С този правилник се уреждат:
1. дейността на военнослужещите и цивилните служители в Службата на военния аташе
към дипломатическите представителства на
Република България;
2. задачите и ръководството на Службата
на военния аташе.
Чл. 2. (1) Към дипломатическите представителства на Република България може да се
създават служби на военния аташе със специфични функции и задачи по осъществяване
политиката на Република България в областта на отбраната и националната сигурност и
международното военно сътрудничество.
(2) Службата на военния аташе подпомага
министъра на отбраната при осъществяване на
неговите правомощия в областта на отбраната
и националната сигурност и международното
военно сътрудничество.
Чл. 3. (1) Службата на военния аташе е подчинена на ръководителя на дипломатическото
представителство и съдейства за изпълнение
на задачите на представителството в рамките
на своята компетентност.
(2) Службата на военния аташе е автономна по отношение на специфичната си
дейност, води самостоятелна документация и
кореспонденция със служба „Военна информация“ (СВИ). Ръководителят на Службата
на военния аташе представя на ръководителя
на дипломатическото представителство обща
информация за дейността на службата и за
характера на изпълняваните задачи.
(3) Ръководителят на Службата на военния
аташе подпомага ръководителя на дипломатическото представителство по военните въпроси.
Чл. 4. Разкриването, определянето на състава и закриването на службите на военния
аташе се извършва от министъра на отбраната
по предложение на директора на СВИ, съгласувано с министъра на външните работи.
Чл. 5. (1) Военнослужещите и цивилните
служители от Службата на военния аташе се
назначават и командироват за изпълнението
на съответните длъжности от министъра на
отбраната след съгласуване с министъра на
външните работи.
(2) Министърът на външните работи по
предложение на минист ъра на отбраната
определя на служителите от Службата на
военния аташе временен дипломатически
ранг за срока на задграничния им мандат.
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Чл. 6. Окончателното или предсрочното
прекратяване на дългосрочната командировка
на военнослужещите и цивилните служители
от Службата на военния аташе се извършва
от министъра на отбраната:
1. при изтичане срока на задграничната
командировка;
2. по негова преценка и целесъобразност;
3. по мотивирано искане на министъра на
външните работи.
Ч л. 7. Военносл у жещ и те и ц иви лни те
служители от Службата на военния аташе
са функционално и оперативно подчинени на
директора на СВИ.
Раздел II
Ръководство на Службата на военния аташе
Чл. 8. (1) Директорът на СВИ:
1. осъществява пряко ръководство на службите на военния аташе;
2. поставя задачи на службите на военния
аташе;
3. упражнява контрол върху дейността на
службите на военния аташе.
(2) Структурата, отговаряща за международното сътрудничество в Министерството
на отбраната, чрез СВИ:
1. предоставя на службите на военния аташе материали, касаещи двустранното военно
сътрудничество;
2. информира службите на военния аташе по
въпроси на отбранителната политика на страната, свързани с международното сътрудничество,
членството в НАТО и Европейския съюз;
3. изпраща на службите на военния аташе
паметни бележки, информации за проведени
мероприятия и позиции по въпроси на двустранното военно сътрудничество.
Чл. 9. (1) Непосредственото ръководство
на службите на военния аташе се осъществява от ръководителите на организационните
структури (отдели) в СВИ, на които те са
функционално подчинени.
(2) Ръководителите на структурите по ал. 1
организират и отговарят за планирането, поставянето и изпълнението на задачите, контрола
и материално-техническото и финансовото
осигуряване на службите на военния аташе.
Чл. 10. Ръководителят на Службата на военния аташе е най-старшият офицер в нея и:
1. ръководи, организира и контролира
изпълнението на задачите и планираните
мероприятия в съответствие с получените
указания;
2. докладва по установения ред за хода на
изпълнението на задачите и за възникналите
проблеми и прави предложения за подобряване
на дейността на Службата на военния аташе;
3. информира СВИ и структурата, отговаряща за международното сътрудничество в
Министерството на отбраната, по въпроси,
касаещи двустранното военно сътрудничество;
4. отговаря за материално-техническото
оборудване и състоянието на числящото се
на Службата на военния аташе имущество;
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5. незабавно докладва на директора на
СВИ за указания, актове или разпореждания
на други държавни и административни органи, включително и на длъжностни лица от
Министерството на отбраната, Българската
армия и структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната, които засягат
дейността на Службата на военния аташе,
но не са съобразени с определения ред за
ръководство на нейната дейност.
Раздел III
Дейност на Службата на военния аташе
Чл. 11. (1) Службата на военния аташе
планира, организира и провежда дейността
си в съответствие с държавната политика в
сектора за сигурност и отбрана, външнополитическите приоритети на страната, заповедите
на министъра на отбраната и заповедите и
разпорежданията на директора на СВИ.
(2) Основните направления в дейността
на службите на военния аташе са:
1. добиване на информация в съответствие
с националните приоритети и проблемите,
които Република България решава в областта
на сигурността и отбраната;
2. изпълнение на задачи, свързани с ангажиментите на Република България към
НАТО и ЕС;
3. координиране на дейностите меж ду
Министерството на отбраната на Република
България и министерството на отбраната в
държавата на акредитация по въпросите на военното и военнотехническото сътрудничество;
4. укрепване авторитета на Република
България, Министерството на отбраната и
Българската армия със средствата на дипломатическата дейност.
Чл. 12. При изпълнение на функционалните
си задължения военнослужещите и цивилните
служители от Службата на военния аташе
взаимодействат със:
1. ръководителя и служителите на дипломатическото представителство, към което е
Службата на военния аташе;
2. компетентните органи на министерството на отбраната и щаба на отбрана/генералния
щаб в държавата на акредитация;
3. представители на международни военни
или граждански органи и организации, чието
седалище е в държавата на акредитация;
4. военно-дипломатическия корпус и асоциацията на военните аташета в държавата
на акредитация.
Чл. 13. (1) Военнослужещите и цивилните
служители от Службата на военния аташе:
1. до би ват, о браб о т ват и изп ра щат в
СВИ информация, като съблюдават местните закони и специфичните за държавата
на акредитация условия по отношение на
добиването и ползването на информацията;
2. използват официални и общодостъпни
източници на информация при изпълнение
на задачите;
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3. допринасят за координиране на военното
сътрудничество с държавата на акредитация;
4. участват в подготовката за сключването и изпълнението на двустранни договори,
споразумения, протоколи и други меж дународни актове по военното сътрудничество
с органи и организации от държавата на
акредитация;
5. участват в мероприятия, организирани
от министерството на отбраната на държавата на акредитация;
6. оказват съдействие на военнослужещи
и цивилни служители от Министерството
на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната при изпълнение на служебни
задачи в държавата на акредитация.
(2) Военнослужещите и цивилните служители от Службата на военния аташе участват
в организирането, осигуряването и работата
на военни делегации на ниво министър на
отбраната, заместник-министър на отбраната,
постоянен секретар на отбраната, началник на
отбраната, заместник-началник на отбраната,
командващ на Съвместното командване на
силите и командир на вид въоръжени сили.
(3) При възлагане от министъра на отбраната или от директора на СВИ военнослужещите и цивилните служители от Службата
на военния аташе могат да участват в други
делегации и работни групи.
Чл. 14. Службата на военния аташе координира дейността меж ду Министерството на отбраната на Република България и
министерството на отбраната на държавата
на акредитация по военнотехническото сътрудничество, като:
1. съдейства за реализирането на подписани договори и споразумения във военнотехническата област меж ду Министерството на
отбраната и съответните органи в държавата
на акредитация;
2. по указания на министъра на отбраната, ресорния зам.-министър на отбраната
и директора на СВИ:
а) поддържа контакти с представители на
военнопромишления комплекс в държавата
на акредитация, предоставяйки информация
в интерес на Министерството на отбраната;
б) оказва съдействие на юридически лица
във взаимоот ношени я та им с министер ството на отбраната и техни партньори от
военнопромишления комплекс в държавата
на акредитация;
3. информира директора на СВИ за предложения на чуждестранните партньори за
военнотехническо сътрудничество.
Чл. 15. (1) Службата на военния аташе
организира и провежда протоколно-представителна дейност в съответствие с общоприетите протоколни норми и правила.
(2) Протоколно-представителната дейност
се осъществява въз основа на у твърдени
от началника на ръководещата организационна структура в СВИ годишни планове
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след писмено разрешение за разходване на
финансовите средства.
(3) След предварителното разрешение на
директора на СВИ могат да се провеждат
и протоколно-представителни мероприятия
извън планираните.
(4) Прием и и л и кок т ей л и във връ зка
с празника на Българската арми я и при
сдаване (приемане) на длъжността военен
аташе/аташе по отбраната се съгласу ват
предварително с посланика и се провеждат
с разрешение на директора на СВИ.
Чл. 16. (1) Ръководителят на Службата
на военния аташе изготвя годишен план, в
който се включват основните мероприятия
по информационната работа, военното сътрудничество и протоколно-представителната дейност и организацията за тяхното
изпълнение.
(2) При възлагане от директора на СВИ
се изготвят и други планове по основните
направления и задачи от дейността на Службата на военния аташе.
Чл. 17. Ръководителят на Службата на
военния аташе изготвя годишен отчет за
дейността на Службата на военния аташе, в
който се разглежда изпълнението на поставените задачи по основните раздели на плана.
Чл. 18. Военнослужещите от Службата
на военния аташе са задължени незабавно
да докладват в СВИ за всички въпроси и
предложения, отправени от представители на
местни и международни органи и институции.
Чл. 19. (1) Службата на военния аташе
се осигурява с финансови средства от бюджета на СВИ.
(2) Средствата за издръжка на Службата
на военния аташе се утвърждават ежегодно
от директора на СВИ и се отчитат периодично пред него.
Ч л . 2 0 . С л у ж б ат а н а в о ен н и я ат а ше
планира, разходва и от чита отп уснатите
финансови средства по ред, определен с акт
на министъра на отбраната.
Чл. 21. Ръководителят на Службата на
военния аташе отговаря за състоянието, поддържането и използването на техническите
средства, моторните превозни средства и
имуществото на Службата на военния аташе
в съответствие с действащите нормативни и
административни актове, регламентиращи
тази дейност.
Заключителни разпоредби
§ 1. Правилникът се издава на основание
чл. 69, ал. 5 от Правилника за прилагане на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България, приет с Постановление
на Министерския съвет № 46 от 22 март
2010 г. (ДВ, бр. 25 от 2010 г.).
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Аню Ангелов
2044
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НАРЕДБА № Н-4
от 18 февруари 2013 г.

за военномедицинска експертиза
(Продължение от бр. 26)
Приложение № 2
5, ал. 4, т. 1

Приложение №2
към чл.5, към
ал.4, т. чл.
1

ПРОТОКОЛ
За освидетелстване за годност за военна служба/служба в доброволния
резерв
№________________/_________________________/_____________________________
дата на издаване

експертен орган

Заб. Отговорите изписвайте текстуално, а там където има квадратчета, зачертавайте с кръстче

I. ПАСПОРТНА ЧАСТ

_________________________________________________________/_________________/_______ЕГН
звание, име, презиме, фамилия, моминско име за жени

Роден______/_______/_______
Дата

гр. /с/_______________________
месторождение

години

пол

обл.___________________

страна _____________________

Живущ
____________________________/__________________________/______________________________________________/________/___________________
Гр. /с/
област
ул.
№
дом.тел.
Притежаващ Л.карта №_________________/ __________________________/_____________________________/_____________________________
издадена от
град
дата на издаване

Длъжност, специалност………………...……………...............................................................................................................................
Месторабота, общ трудов стаж, специфични условия на труд:

II. СЪСТОЯНИЕ НА ЗДРАВЕТО НА ОСВИДЕТЕЛСТВАНИЯ: Боледували ли сте някоя от посочените болести или
нарушения? При други неупоменати заболявания обяснете кратко в “Забележка”
ДА

НЕ

ДА

Чести ангини
Сенна хрема
Астма
Туберкулоза
Пневмония
Плеврит
Ревматизъм
Високо кръвно налягане
Нарушения на уринирането

Безсъние
Нервни или психични разстройства
Често главоболие
Световъртеж, прималяване
Черепно-мозъчна травма
Очни оплаквания
Ушни оплаквания
Сърдечно-съдови заболявания
Болки в областта на сърцето

Бъбречни смущения
Камъни в бъбреците

Варикозни вени
Язва
на
стомаха
дванадесетопръстника
Жълтеница
Жлъчни камъни

Болки в гърба
Ставни проблеми

Забележка:

или

НЕ

ДА

НЕ

Хемороиди
Колапсни състояния
Епилепсия
Диабет
Херния
Венерически заболявания
Тропически болести
Алергична хрема
Привикване
към
алкохол
и
медикаменти
Опит за самоубийство
Оплаквания при пътуване в превозно
средство
Заекване
Кожни заболявания

ДА НЕ
Спазен ли е режимът за явяване на медицинското освидетелстване
Декларирам, че моите отговори на поставените въпроси са верни, пълни и точни. Съзнавам, че всяко невярно сведение или
пропуск в информацията, съдържаща се в медицинския формуляр е основание за прекратяване на медицинските прегледи.

Дата:…………………………………

Подпис на освидетелствания:…………………………………

ДО ТУК СE ПОПЪЛВА ОТ ОСВИДЕТЕЛСТВАНИЯ
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III.ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ.
Ръст_______см., Тегло______кг.,
Гръдна обиколка______см.,
Татуировки,белези____________________________
IV. ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Урина:

опиати _____

Талия____см.,

Кръв:

БМИ____________,

Кръвна група: ____ Rh____

V.РЕНТГЕНОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:
Дата:____/____/_____
ПАНОРАМНА СНИМКА НА ЗЪБИТЕ:
дата:____/____/_____
VI.ДРУГИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:

Разчел: _______________/_______________
подпис

фамилия

Изследвал: _______________/_______________
подпис

фамилия

VIІ.ПРЕГЛЕДИ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ:
1.ПРЕГЛЕД ОТ ИНТЕРНИСТ:
Анамнеза /Статус ____________________________________________________________________________________________________

Допълнителни изследвания:
ЕКГ-12 отвеждания:___________________________________________
________________________________________
Ехокардиография: __________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Дата:___/___/____

Ехография на коремни органи:

Изследвал:________________/_______________
подпис
фамилия

Дата:___/___/____

Изследвал:________________/_______________
подпис
фамилия
Наименование на заболяването /недостатъците/____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Предложение за експертизно решение:___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата:___/___/____

________________/_______________
Подпис
фамилия

2.ПРЕГЛЕД ОТ НЕВРОЛОГ
Анамнеза/Статус_______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименования на заболяването /недостатъците/:____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Предложение за експертизно решение:____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата:___/___/____
________________/_______________
подпис
фамилия
3. ПРЕГЛЕД ОТ ОФТАЛМОЛОГ:
Анамнеза_____________________________________________________________________________________________________________________________
Статус: Визус без корекция: Дясно око__________ Корекция: Дясно око_________
Визус: Дясно око____________
Ляво око___________
Ляво око__________
Ляво око____________
Наименование на заболяването /надостатъците/____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Предложение за експертизно решение____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата:___/___/____
________________/_______________
подпис
фамилия
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4.ПРЕГЛЕД ОТ СТОМАТОЛОГ
Анамнеза:___________________________________________________________________________________________________________________________ _
Статус:
Л-липсва зъб; КН-корен; П-пулпит; М-мост; ПП-подвижна протеза; О-корона,единична;
Г-гангрена; К-кариозен зъб; НИ-неизрасъл зъб; ЗК-зъбен камък; синьо-метал;
Червено- пластмаса;
- местоположение и вид на пломбата;

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2

3 4 5 6 7 8

Лигавица:______________, Език_______________, Гингива____________, Кожа__________
Слюнчени жлези ____________________, Регионални лимфни възли _______________

Захапка:______________________________________, Дъвкателна способност:________________________________________
Наименование на заболяването /недостатъците/:___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Предложение за експертизно решение:____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата:___/___/____

________________/_______________
подпис
фамилия

5.ПРЕГЛЕД ОТ ХИРУРГ
Анамнеза/Статус______________________________________________________________________________________________________________________
Наименование на заболяването /недостатъците/:___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Предложение за експертизно решение:____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата:___/___/____

________________/_______________
подпис
фамилия

6.ПРЕГЛЕД ОТ ОТОЛАРИНГОЛОГ
Анамнеза:____________________________________________________________________________________________________________________________

НОС:
УШИ:
Дясно
Ляво

Шепотна реч
Шепотна реч

Аудиометрия Hz

м
м

Говорна реч
Говорна реч

м
м

0,5х

1х

2х

3х

4х

6х

8х

Наименование на заболяването /недостатъците/:___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Предложение за експертизно решение:____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата:___/___/____
________________/_______________
подпис
фамилия
7.ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ
Умствена компетентност (интелектуално ниво и конгнитивни процеси):
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Личностова структура:
___________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Социално - психологическо функциониране:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Психолог:
___________________/_____________________
Лекар:
___________________/_____________________
Подпис
фамилия
Подпис
фамилия
Дата:_____/_____/_____
8.ПРЕГЛЕД ОТ ПСИХИАТЪР
Анамнеза/Статус_______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование на заболяването /недостатъците/:___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Предложение за експертизно решение:____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата:_____/_____/_____
___________________/_____________________
Подпис
фамилия
9.ПРЕГЛЕД ОТ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ
Анамнеза/Статус_______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование на заболяването /недостатъците/:___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Предложение за експертизно решение:____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Татуировки на видими места по тялото и лицето:
Дата:___/___/____

________________/_______________
Подпис
Фамилия
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10.ПРЕГЛЕД ОТ ГИНЕКОЛОГ.
Анамнеза/Статус_______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование на заболяването /недостатъците/:___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Предложение за експертизно решение:____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата:___/___/____
________________/_______________
Подпис
Фамилия
VIIІ.КОНСУЛТАЦИИ.

Дата:_______/________/________

Консултант Д-р_________________________

IХ.ЕКСПЕРТИЗНО РЕШЕНИЕ:

Название на болестта, физически и психологически недостатъци /на български език/
Татуировки на видими места по тялото и лицето /при наличие се вписват след решението по годността за военна служба/

Решение на годността за военна служба/служба в доброволния резерв по “Медицинските стандарти”

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВМК:
ЧЛЕНОВЕ:

__________________________/________________________
Звание, подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

Дата:______/_______/_______
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Приложение № 3
към чл. 5, ал. 4, т. 2

Приложение № 3
Към чл. 5, ал. 4, т. 2

ПРОТОКОЛ

За освидетелстване продължаването на годността за летателна длъжност
№________________/_________________________/_____________________________

дата на издаване
авиомедицински експертен орган
Заб. Отговорите изписвайте текстуално, а там където има квадратчета зачертавайте с кръстче

I.ПАСПОРТНА ЧАСТ

_________________________________________________________/_________________/_______ЕГН
звание, име, презиме, фамилия, моминско име за жени

Роден______/_______/_______
Дата

години

гр./с/_______________________
месторождение

пол

обл.___________________

страна _____________________

Живущ
____________________________/__________________________/______________________________________________/________/___________________
Гр./с/
област
ул.
№
дом.тел.
Притежаващ Л.Карта №_________________/ __________________________/_____________________________/_____________________________
Издадена от
Град
дата на издаване

Длъжност,специалност…………………………………
............................................................................................
……………………………………………………………
...........................................................................................
...........................................................................................
Месторабота, общ трудов стаж, специфични условия на труд:

Семейно положение:

Несемеен:

Семеен

Разведен:

Живее разделено

дата:….... Вдовец:

летателен стаж

години /

ІІ. ДАННИ ОТ ПРЕДШЕСТВАЩ ЛЕТАТЕЛЕН СТАЖ
Летателна специалност
вид материална част
Пролетени часове

общо за годината
Допускани предпоставки за летателни произшествия

/

ІІІ. АВИОМЕДИЦИНСКИ ОСВИДЕТЕЛСТВАНИЯ:
Последно авиомедицинско освидетелстване:

/

/

за последните шест месеца

дата:…........
дата:…………

часове

брой парашутни скокове

кога, къде, причини
кога, къде, причина
кога, къде, причина

Освидетелстван ли сте за като негоден за летателна работа?
Годишен отпуск

дата:………

К

Спортен лагер

Да, не
дата
ІV. СЪСТОЯНИЕ НА ЗДРАВЕТО НА ОСВИДЕТЕЛСТВАНИЯ

кога, къде, причина
да, не

Стационарно лечение

да, не

Боледували ли сте някоя от посочените болести или нарушения? При други неупоменати заболявания обяснете кратко в
“Забележка”
ДА

Чести ангини
Сенна хрема
Асма
Туберкулоза
Пневмония
Плеврит
Ревматизъм
Високо кръвно налягане
Нарушениянауринирането
Бъбречни смущения
Камъни в бъбреците
Болки в гърба
Ставни проблеми

Забележка:

НЕ

ДА

Безсъние
Нервни или психични разстройства
Често главоболие
Световъртеж, прималяване
Черепно-мозъчна травма
Очни оплаквания
Ушни оплаквания
Сърдечно съдови заболявания
Болки в областта на сърцето
Варикозни вени
Язва
на
стомаха
дванадесетопръстника
Жълтеница
Жлъчни камъни

или

НЕ

ДА

НЕ

Хемороиди
Колапсни състояния
Епилепсия
Диабет
Херния
Венерически заболявания
Тропически болести
Алергична хрема
Привикване към алкохол и медикаменти
Опит за самоубийство
Оплаквания при пътуване в превозно
средство
Заекване
Кожни заболявания

ДА НЕ
Спазен ли е режимът за явяване на медицинското освидетелстване
Декларирам, че моите отговори на поставените въпроси са верни, пълни и точни. Съзнавам, че всяко невярно сведение или
пропуск в информацията, съдържаща се в медицинския формуляр е основание за търсене на административно-наказателна
отговорност по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
Дата:………………………………… Подпис на освидетелствания:…………………………………………………….

ДО ТУК СА
E ПОПЪЛВА ОТ ОСВИДЕТЕЛСТВАНИЯ
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V. ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ.
ръст_______см., тегло______кг.,
гръдна обиколка______см.,
талия____см.,
телесна конструкция:_________________________________________, цвят на очите
, татуировки, белези
масивна, костна система, грациална, средна
VІ. ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Урина:

ханш индекс
, цвят на косата:
, дължина на краката

БМИ ____________ ,
, шийна обиколка

Кръв:

Кръвна група: ____ Rh____
ОГТТ:____30мин._______60мин.______120мин._______180мин.
Дата:____/____/_____

Извършил изследването: _________/________/
подпис

Други лабораторни изследвания:

Дата:____/____/_____

Изследвал:

/

подпис

фамилия

месторабота

фамилия на лекаря

VІІ.ФЛУОРОГРАФИЯ НА СЪРЦЕ И БЯЛ ДРОБ

Дата:____/____/_____

Разчел:

Други лабораторни изследвания:

Дата:____/____/_____

Изследвал:

подпис

/

фамилия на лекаря

/

подпис

фамилия на лекаря

VІІІ. ПРЕГЛЕДИ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ
1.ПРЕГЛЕД ОТ ИНТЕРНИСТ
Анамнеза /статус:

РФ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА:

Дата:____/____/_____

Подпис:

/

Подпис:

/

фамилия на лекаря

Наименование на заболяването /недостатъците/

Предложение за експертизно решение:

Дата:____/____/_____

фамилия на лекаря
2.ПРЕГЛЕД ОТ СТОМАТОЛОГ
Анамнеза:____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Статус:
Л-липсва зъб; КН-корен; П-пулпит; М-мост; ПП-подвижна протеза; О-корона,единична;
Г-гангрена; К-кариозен зъб; НИ-неизрасъл зъб; ЗК-зъбен камък; синьо-метал;
Червено- пластмаса;
- местоположение и вид на пломбата;

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2

3 4 5 6 7 8

Лигавица:______________, Език_______________, Гингива____________, Кожа__________
Слюнчени жлези____________________, Регионерни лимфни съдове_______________

Захапка:______________________________________, Дъвкателна способност:________________________________________
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Наименование на заболяването /недостатъците/:___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Предложение за експертизно решение:____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата:___/___/____

Подпис ________________/_______________
Фамилия на лекаря

3.ПРЕГЛЕД ОТ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ
Анамнеза/статус:

Дясно
Ляво
Други изследвания:

Шепотна реч
Шепотна реч

Аудиометрия Hz

м
м

Говорна реч
Говорна реч

м
м

0,5х

1х

2х

3х

4х

6х

8х

Наименование на заболяването /недостатъците/:___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Предложение за експертизно решение:____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата:___/___/____

________________/_______________
Подпис
Фамилия

4. ПРЕГЛЕД ОТ ОФТАЛМОЛОГ:
Анамнеза:____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Статус: Визус без корекция: Дясно око__________ Корекция: Дясно око_________
Визус: Дясно око____________ ВОН: Дясно око___________
Ляво око___________
Ляво око__________
Ляво око____________
Ляво око ____________
Наименование на заболяването /надостатъците/____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Предложение за експертизно решение____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата:___/___/____

________________/_______________
Подпис
Фамилия

5.ПРЕГЛЕД ОТ НЕВРОЛОГ
Анамнеза/статус:______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Назначения: ЕЕГ, БК, РЕГ, ЕМГ, други ____________________________________________________________________________________________
Други изследвания:

Изследвал:

подпис

/

фамилия на лекаря

Наименования на заболяването /недостатъците/:____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Предложение за експертизно решение:____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата:___/___/____

________________/_______________
Подпис
Фамилия на лекаря
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6.ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ
Основание за изследването:

Преценка на резултатите от изследването:
Предложение за експертизно решение по годността
за ...................................................................................
авиационна специалност
подходящ

графа

следващо изследване:

неподходящ

временно неподходящ

графа

графа

кога

Забележки:

Психолог.............................../ Фамилия/
Дата:___/___/____

Подпис: ________________/_______________
Фамилия на лекаря

7.ПРЕГЛЕД ОТ ХИРУРГ
Анамнеза/статус:______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование на заболяването /недостатъците/:___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Предложение за експертизно решение:____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата:___/___/____

________________/_______________
Подпис
Фамилия

8.ПРЕГЛЕД ОТ ГИНЕКОЛОГ.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование на заболяването /недостатъците/:___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Предложение за експертизно решение:____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата:___/___/____

________________/_______________
Подпис
Фамилия

VII.КОНСУЛТАЦИИ.
Дата:_______/________/________

Медицинско учреждение_________________________

Консултант Д-р_________________________

406

С Т Р.

68

ДЪРЖАВЕН

Дата:_______/________/________

ВЕСТНИК

Медицинско учреждение_________________________

БРОЙ 27

Консултант Д-р_________________________

VIII.ЕКСПЕРТИЗНО РЕШЕНИЕ:

Название на болестта, физически и психологически недостатъци /на български език/
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Решение на годността за летателна длъжност по “Медицинските стандарти”
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВМК:
ЧЛЕНОВЕ:

__________________________/________________________
Звание, подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

Дата:______/_______/_______
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Приложение
№ 4
Приложение
№4
към
чл.5, ал.
5, 4,
ал.
Към чл.
т. 24, т. 2

ПРОТОКОЛ

За освидетелстване продължаването на годността за плавателна длъжност
№________________/_________________________/_____________________________
дата на издаване

авиомедицински експертен орган

Заб. Отговорите изписвайте текстуално, а там където има квадратчета зачертавайте с кръстче

I.ПАСПОРТНА ЧАСТ

_________________________________________________________/_________________/_______ЕГН
звание, име, презиме, фамилия, моминско име за жени

Роден______/_______/_______
Дата

гр./с/_______________________
месторождение

години

пол

обл.___________________

страна _____________________

Живущ
____________________________/__________________________/______________________________________________/________/___________________
Гр./с/
област
ул.
№
дом.тел.
Притежаващ Л.Карта №_________________/ __________________________/_____________________________/_____________________________
Издадена от
Град
дата на издаване

Длъжност,специалност…………………………………
Семейно положение:
Несемеен:
............................................................................................
……………………………………………………………
Семеен
дата:……… Разведен:
...........................................................................................
Живее разделено
дата:….... Вдовец:
...........................................................................................
Месторабота, общ трудов стаж, специфични условия на труд:

дата:…........
дата:…………

ІV. СЪСТОЯНИЕ НА ЗДРАВЕТО НА ОСВИДЕТЕЛСТВАНИЯ

Боледували ли сте някоя от посочените болести или нарушения? При други неупоменати заболявания обяснете кратко в
“Забележка”
ДА

Чести ангини
Сенна хрема
Асма
Туберкулоза
Пневмония
Плеврит
Ревматизъм
Високо кръвно налягане
Нарушения на
уринирането
Бъбречни смущения
Камъни в бъбреците
Болки в гърба
Ставни проблеми

Забележка:

НЕ

ДА

Безсъние
Нервни или психични разстройства
Често главоболие
Световъртеж, прималяване
Черепно-мозъчна травма
Очни оплаквания
Ушни оплаквания
Сърдечно съдови заболявания
Болки в областта на сърцето
Варикозни вени
Язва
на
стомаха
дванадесетопръстника
Жълтеница
Жлъчни камъни

НЕ

ДА

НЕ

Хемороиди
Колапсни състояния
Епилепсия
Диабет
Херния
Венерически заболявания
Тропически болести
Алергична хрема
Привикване към алкохол и медикаменти
или

Опит за самоубийство
Оплаквания при пътуване в превозно
средство
Заекване
Кожни заболявания

ДА НЕ
Спазен ли е режимът за явяване на медицинското освидетелстване
Декларирам, че моите отговори на поставените въпроси са верни, пълни и точни. Съзнавам, че всяко невярно сведение или
пропуск в информацията, съдържаща се в медицинския формуляр е основание за търсене на административно-наказателна
отговорност по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Дата:…………………………………

Подпис на освидетелствания:…………………………………

E ПОПЪЛВА ОТ ОСВИДЕТЕЛСТВАНИЯ
ДО ТУК СА
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V. ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ.
ръст_______см., тегло______кг.,
VІ. ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

гръдна обиколка______см.,

талия____см.,

ханш

Урина:
Кръвна група: ____ Rh____

индекс

БМИ ____________ ,

Кръв:

Дата:____/____/_____

Извършил изследването: _________/________/
подпис

Други лабораторни изследвания:

Дата:____/____/_____

Изследвал:

/

подпис

фамилия

месторабота

фамилия на лекаря

VІІ.ФЛУОРОГРАФИЯ НА СЪРЦЕ И БЯЛ ДРОБ

Дата:____/____/_____

Разчел:

VІІІ. ПРЕГЛЕДИ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ
1.ПРЕГЛЕД ОТ ИНТЕРНИСТ
Анамнеза /статус/:

подпис

/

фамилия на лекаря

ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЪРДЕЧНО - СЪДОВАТА СИСТЕМА:
ЕКГ__________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование на заболяването /недостатъците/

Предложение за експертизно решение:

Дата:____/____/_____

/

Подпис:

фамилия на лекаря
2.ПРЕГЛЕД ОТ СТОМАТОЛОГ
Анамнеза:____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Статус:
Л-липсва зъб; КН-корен; П-пулпит; М-мост; ПП-подвижна протеза; О-корона,единична;
Г-гангрена; К-кариозен зъб; НИ-неизрасъл зъб; ЗК-зъбен камък; синьо-метал;
Червено- пластмаса;
- местоположение и вид на пломбата;

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2

3 4 5 6 7 8

Лигавица:______________, Език_______________, Гингива____________, Кожа__________
Слюнчени жлези____________________, Регионерни лимфни съдове_______________

Захапка:______________________________________, Дъвкателна способност:________________________________________
Наименование на заболяването /недостатъците/:___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Предложение за експертизно решение:____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата:___/___/____
Подпис ________________/_______________
Фамилия на лекаря
3.ПРЕГЛЕД ОТ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ
Анамнеза /Статус:

Дясно
Ляво
Други изследвания:

Шепотна реч
Шепотна реч

Аудиометрия Hz

м
м

Говорна реч
Говорна реч

м
м

0,5х

1х

2х

3х

4х

6х

8х

Наименование на заболяването /недостатъците/:___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Предложение за експертизно решение:____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата:___/___/____

________________/_______________
Подпис
Фамилия
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4. ПРЕГЛЕД ОТ ОФТАЛМОЛОГ:
Анамнеза:_____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Статус: Визус без корекция: Дясно око__________ Корекция: Дясно око_________ Визус: Дясно око____________ ВОН: Дясно око__________
Ляво око___________
Ляво око__________
Ляво око____________
Ляво око____________
Наименование на заболяването /надостатъците/____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Предложение за експертизно решение____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата:___/___/____

________________/_______________
Подпис
Фамилия

5.ПРЕГЛЕД ОТ НЕВРОЛОГ
Анамнеза/Статус:______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование на заболяването /надостатъците/____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Предложение за експертизно решение____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата:___/___/____

________________/_______________
Подпис
Фамилия

6.ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ
Основание за изследването:
Преценка на резултатите от изследването:
подходящ

графа
следващо изследване:

неподходящ

графа

временно неподходящ

графа

кога

Забележки:
Дата:___/___/____

Психолог: ______________/________________/
Подпис: ________________/_______________
Фамилия на лекаря

7.ПРЕГЛЕД ОТ ХИРУРГ
Анамнеза/статус:________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование на заболяването /недостатъците/:
___________________________________________________________________________________________
Предложение за експертизно решение:
____________________________________________________________________________________________________
Дата:___/___/____

Подпис: ________________/_______________
Фамилия на лекаря

8..ПРЕГЛЕД ОТ ГИНЕКОЛОГ
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование на заболяването /недостатъците/:___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Предложение за експертизно решение:____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата:___/___/____

________________/_______________
Подпис
Фамилия

9.СПЕЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕТО ЗА ГОДНОСТ ЗА ПЛАВАТЕЛНА ДЛЪЖНОСТ
Изследване на поносимостта към хипербария. Оценка:

Дата:_____/_____/_____

Изследвал: ___________________/_____________________
Подпис
фамилия
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VII.КОНСУЛТАЦИИ.
Дата:_______/________/________

Медицинско учреждение_________________________

Консултант Д-р_________________________

Дата:_______/________/________

Медицинско учреждение_________________________

Консултант Д-р_________________________

Дата:_______/________/________

Медицинско учреждение_________________________

Консултант Д-р_________________________

VIII.ЕКСПЕРТИЗНО РЕШЕНИЕ:

Название на болестта, физически и психологически недостатъци /на български език/
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Решение на годността за плавателна длъжност по “Медицинските стандарти”
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВМК:

__________________________/________________________
Звание, подпис

ЧЛЕНОВЕ:

________________/_________________
подпис

фамилия

________________/_________________
подпис

фамилия

________________/_________________
подпис

фамилия

________________/_________________
подпис

фамилия

фамилия
________________/_________________
подпис

фамилия

________________/_________________
подпис

фамилия

________________/_________________
подпис

фамилия

________________/_________________
подпис

фамилия

________________/_________________
подпис

фамилия

________________/_________________
подпис

фамилия

________________/_________________
подпис

фамилия

________________/_________________
подпис

фамилия

Дата:______/_______/______
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Приложение № 5
Към чл.Приложение
5, ал. 4, т. 2
№ 5

към чл. 5, ал. 4, т. 2

ПРОТОКОЛ
За медицинско освидетелстване за продължаване на годността за летателна
длъжност /на шест месеца/
№________________/_________________________/_____________________________
дата на издаване

експертен орган

Заб. Отговорите изписвайте текстуално, а там където има квадратчета зачертавайте с кръстче
I.ПАСПОРТНА ЧАСТ
_________________________________________________________/_________________/_______ЕГН
звание, име, презиме, фамилия, моминско име за жени
години
пол
Роден______/_______/_______
Дата

гр./с/_______________________
месторождение

обл.___________________

страна _____________________

Живущ____________________________/__________________________/______________________________________________/________/_________________
Гр./с/
област
ул.
№
дом.тел.
Притежаващ Л.Карта №_________________/ __________________________/_____________________________/_____________________________
Издадена от
Град
дата на издаване
Длъжност,специалност :

Месторабота:

Летателна специалност __________________ вид материална част __________________ летателен стаж _________години / _________часове
Пролетени часове __________________
общо за годината

__________________
за последните 6 месеца

__________________
брой парашутни скокове

Последно авиомедицинско освидетелстване

__________________
кога, къде, причина
II.СЪСТОЯНИЕ НА ЗДРАВЕТО НА ОСВИДЕТЕЛСТВАНИЯ:
Боледували ли сте някоя от посочените болести или нарушения? При други неупоменати заболявания обяснете кратко в “Забележка”
ДА НЕ
ДА НЕ
Чести ангини
Безсъние
Хемороиди
Сенна хрема
Нервни или психични разстройства
Колапсни състояния
Асма
Често главоболие
Епилепсия
Туберкулоза
Световъртеж, прималяване
Диабет
Пневмония
Черепно-мозъчна травма
Херния
Плеврит
Очни оплаквания
Венерически заболявания
Ревматизъм
Ушни оплаквания
Тропически болести
Високо кръвно налягане
Сърдечно съдови заболявания
Алергична хрема
Нарушениянауринирането
Болки в областта на сърцето
Привикване към алкохол и медикаменти
Бъбречни смущения
Варикозни вени
Опит за самоубийство
Камъни в бъбреците
Язва
на
стомаха
или
Оплаквания при пътуване в превозно
дванадесетопръстника
средство
Болки в гърба
Жълтеница
Заекване
Ставни проблеми
Жлъчни камъни
Кожни заболявания
Кръвна
Забележка:
група
Rh

ДА

НЕ

Спазен ли е режимът за явяване на медицинското освидетелстване
ДА НЕ
Декларирам, че моите отговори на поставените въпроси са верни, пълни и точни. Съзнавам, че всяко невярно сведение или пропуск в информацията,
съдържаща се в медицинския формуляр е основание за търсене на административно-наказателна отговорност по Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.

Дата:………………………………… Подпис на освидетелствания:…………………………………………………….

ДО ТУК СА
E ПОПЪЛВА ОТ ОСВИДЕТЕЛСТВАНИЯ
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ІІІ. АВИОМЕДИЦИНСКИ ЕКСПЕРТ д-р __________________
Анамнеза:

Допускани предпоставки за летателни произшествия
Балнеолечение
РФ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и др.
ІV. ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
ръст_______см.,

тегло______кг.,

Отпуск и рекреация

гръдна обиколка______см.,

ханш

индекс

БМИ,

телесна конструкция:_______________________________, цвят на очите , цвят на косата ________ татуировки, белези
V. ОБЩ ФИЗИКАЛЕН СТАТУС
Статус
Глава, лице, шия
Нос, синуси, уста, гърло, лигавици
Уши
Очи
Гръден кош, бял дроб
Сърце, ритъм, пулс, шумове, RR
Съдове, съдови шумове
Корем – коремни органи
Ендокринна система
Пикочни и полови органи
Крайници и стави
Гръбначен
стълб
и
гръбна
мускулатура
Кожа – ръбци, особени белези и
лимфни възли
Нервна система
Психика
Гинекологичен статус
Други данни от статуса:

Норма

Патология

Описание на патологичните данни

Авиомедицински експерт

/

/

/

/

VІ. ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Урина: албумин
Дата

захар

уробилиноген

г.

Извършил изследването:

VІ. ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА
ЕКГ:
Дата
/

седимент

г.

Изследвал:

RR с проследяване:
Дата

/

г.

Изследвал:

/

/

VІІІ. СТОМАТОЛОГ
Анамнеза:____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Статус:
Л-липсва зъб; КН-корен; П-пулпит; М-мост; ПП-подвижна протеза; О-корона,единична;
Г-гангрена; К-кариозен зъб; НИ-неизрасъл зъб; ЗК-зъбен камък; синьо-метал;
Червено- пластмаса;
- местоположение и вид на пломбата;

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2

3 4 5 6 7 8

Лигавица:______________, Език_______________, Гингива____________, Кожа__________
Слюнчени жлези____________________, Регионерни лимфни съдове_______________

Захапка:______________________________________, Дъвкателна способност:________________________________________
Наименование на заболяването:

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата:___/___/____

Изследвал: ________________/_______________
Фамилия на лекаря

ІХ. ЕКСПЕРТИЗНО РЕШЕНИЕ
Название на болестта, физически и психически недостатъци /на български език/:
На основание „Медицински стандарти”: _______________
Военномедицински експерт: ________________/_______________

Дата:___/___/____ г.
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Приложение № 6

Приложение № 6
към
Към чл.5
, ал.чл.
4, т.5,
3 иал.
т.4 4, т. 3 и 4

ПРОТОКОЛ

За контролно и извънредно освидетелстване на годността за военна служба/служба в
доброволния резерв
№________________/_________________________/_____________________________

дата на издаване
експертен орган
Заб. Отговорите изписвайте текстуално, а там където има квадратчета зачертавайте с кръстче

I.ПАСПОРТНА ЧАСТ

_________________________________________________________/_________________/_______ЕГН
звание, име, презиме, фамилия, моминско име за жени

Роден______/_______/_______
Дата

гр./с/_______________________
месторождение

години

пол

обл.___________________

страна _____________________

Живущ
____________________________/__________________________/______________________________________________/________/___________________
Гр./с/
област
ул.
№
дом.тел.
Притежаващ Л.Карта №_________________/ __________________________/_____________________________/_____________________________
Издадена от
Град
дата на издаване

Длъжност,специалност………………………………… Семейно положение:
............................................................................................
……………………………………………………………
Семеен
............................................................................................
............................................................................................ Живее разделено
Месторабота, общ трудов стаж, специфични условия на труд:

Несемеен: К
дата:……… Разведен:

дата:………….

дата:………. Вдовец:

дата:…………

II.СЪСТОЯНИЕ НА ЗДРАВЕТО НА ОСВИДЕТЕЛСТВАНИЯ:
Боледували ли сте някоя от посочените болести или нарушения? При други неупоменати заболявания обяснете кратко в
“Забележка”
ДА

НЕ

ДА

Чести ангини
Сенна хрема
Асма
Туберкулоза
Пневмония
Плеврит
Ревматизъм
Високо кръвно налягане
Нарушения на уринирането

Безсъние
Нервни или психични разстройства
Често главоболие
Световъртеж, прималяване
Черепно-мозъчна травма
Очни оплаквания
Ушни оплаквания
Сърдечно съдови заболявания
Болки в областта на сърцето

Бъбречни смущения
Камъни в бъбреците

Варикозни вени
Язва
на
стомаха
дванадесетопръстника
Жълтеница
Жлъчни камъни

Болки в гърба
Ставни проблеми

Забележка:

или

НЕ

ДА

НЕ

Хемороиди
Колапсни състояния
Епилепсия
Диабет
Херния
Венерически заболявания
Тропически болести
Алергична хрема
Привикване
към
алкохол
и
медикаменти
Опит за самоубийство
Оплаквания при пътуване в превозно
средство
Заекване
Кожни заболявания

ДА НЕ
Спазен ли е режимът за явяване на медицинското освидетелстване
Декларирам, че моите отговори на поставените въпроси са верни, пълни и точни. Съзнавам, че всяко невярно сведение или
пропуск в информацията, съдържаща се в медицинския формуляр е основание за търсене на административно-наказателна
отговорност по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Дата:………………………………… Подпис на освидетелствания:…………………………………………………….

E ПОПЪЛВА ОТ ОСВИДЕТЕЛСТВАНИЯ
ДО ТУК СА
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ІІІ. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ХАРАКТЕРА НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ІV. ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ:

Дата:____/____/_____

Военномедицински експерт: _________
Подпис

/______

фамилия

415
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V. КОНСУЛТАЦИИ

Дата:____/____/_____

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 7

Медицинско учреждение

Консултант: _________
Подпис

/______

фамилия

Медицинско учреждение

Дата:____/____/_____

Консултант: _________
Подпис

/______

фамилия

Медицинско учреждение

Дата:____/____/_____

Консултант: _________
Подпис

/______

фамилия
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Медицинско учреждение

Дата:____/____/_____

Консултант: _________
Подпис

/______

фамилия

VІ. ЕКСПЕРТИЗНО РЕШЕНИЕ:

Название на болестта, физически и психологически недостатъци /на български език/
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Решение на годността за военна служба/служба в доброволния резерв по “Медицинските стандарти”
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВМК:
ЧЛЕНОВЕ:

__________________________/________________________
Звание, подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

Дата:______/_______/________
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Приложение № 7
към чл. 5, ал. 4, т. 5
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ЦВМК
СОФИЯ
И С К А Н Е
за освидетелстване на индивидуална годност за
военна служба на военнослужещ
От командир/началник/ръководител: ………………
………………………………...................................................……
(звание, име, презиме, фамилия)
На основание чл. 15 от Наредбата за военномедицинска експертиза предлагам военнослужещия:
…………………………………………………………....……………………….
(звание, име, презиме, фамилия, длъжност)
за освидетелстване на индивидуална годност за
военна служба.
Обосновка на искането:
Здравословно състояние на военнослужещия ……
……………………….................................................................
Длъжност и основна характеристика на служебните задължения ………................................................
Възможност за изпълнение на служебните задължения с ограничения или трудоустрояване ………
………………………………………….....................................………
Мотиви за представянето …………………………………….
............................................................................……………
Съгласие на военнослужещия за освидетелстване
на индивидуална годност: ..........................................
.............................................................................................
Военнослужещ: ...........................................................
..........................................................................................
(звание, подпис, фамилия)
Командир/началник/ръководител
……………………………………........................
(звание, подпис, фамилия)
Изх. № ………./…………….. г.

Приложение № 8
към чл. 5, ал. 4, т. 5
ДО
КОМАНДИРА/НАЧАЛНИКА
НА ВОЕННО
ФОРМИРОВАНИЕ/СТРУКТУРА
…………………………....................…………..
Във връзка с освидетелстване за годност за военна служба на ……………………………………………………………….
от повереното Ви военно формирование/структура, Ви уведомявам, че при същия е установено
заболяване ……………………………………………………………....
……………………………………………….……………………………………,
което е извън медицинските стандарти за годност
за военна служба (приложение № 1) и води до
негодност за военна служба.
Има изявено писмено желание от военнослужещия за определяне на индивидуална годност.

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 9

При обсъждане на индивидуална годност на
освидетелствания ще бъдат наложени следните
ограничения:
…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………… за срок от ………………………………..
При преценка от Ваша страна за необходимостта военнослужещият да бъде освидетелстван
по реда на чл. 15 от Наредбата за военномедицинската експертиза изразете Вашето писмено
становище с попълване на искане по образец
приложение № 7 от наредбата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦВМК
_______________ /______________

Приложение № 9
към чл. 5, ал. 5
ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ
ПО ГОДНОСТТА ЗА ВОЕННА СЛУЖБА/
СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ
№ ______/ __________________
дата на издаване
I. ПАСПОРТНА ЧАСТ
_________________________________________________
(звание, име, презиме, фамилия)
/__________/_________/ ЕГН_____________________
(години)
(пол)
служи във в.ф. ________ гр. ____________________
Дата на постъпване във ВС/служба в доброволния резерв ____________________________________
заемана длъжност ____________________________
Роден (а) ______, гр.(с.)______, обл. ______, страна
България.
Постоянен адрес гр. (с.) ______ обл., ______, притежаващ л.к. № ______, издадена от ______, дата
на издаване ___________________________________
II. ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ:
Диагноза (на български)
Код:
Татуировки на видимите места по тялото и
лицето: да
не
Решение по обстоятелствата на увреждане на
здравето
Заболял на ___________________________________ .
На основание Медицински стандарти, приложение
№ 1 от Наредбата за военномедицинската експертиза освидетелстваният е:
______________________________________________

СЕКРЕТАР
НА ЦВМК
_____ /_______

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ЦВМК
_____ /______

подпис фамилия

подпис фамилия

Изх. № _____/_____ г.
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Приложение № 10
към чл. 5, ал. 5
ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ
ПО ГОДНОСТТА ЗА ВОЕННОВРЕМЕННА
СЛУЖБА
№ ______/__________________
дата на издаване
I. ПАСПОРТНА ЧАСТ
________________________________________________
(звание, име, презиме, фамилия)
/__________/_________/ ЕГН____________________
(години)
(пол)
Постоянен адрес гр. (с.) ______, обл. ______, притежаващ л.к. № ______, издадена от ______, дата
на издаване _________________________________
II. ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ:
Диагноза (на български)
Код:
Татуировки на видимите места по тялото и
лицето: да
не
_______________________________________________
На основание Медицински стандарти, приложение № 1 от Наредбата за военномедицинска
експертиза освидетелстваният е:
______________________________________________
ЛЕКАР-ЕСПЕРТ КЪМ ЦВМК
ПРИ ВО____________________
___________ /__________
подпис

фамилия

Приложение № 11
към чл. 6
Видове експертни решения и общи изисквания
за военна служба, служба в доброволния резерв
и военновременна служба
1. При освидетелстването за годност за военна
служба/служба в доброволния резерв се съставя
протокол по образец приложение № 2, като освидетелстването завършва с експертно решение
(приложение № 9).
1.1. На всеки подлежащ на освидетелстване в
ЦВМК се дава бланка за информирано съгласие
за предстоящите мед. прегледи и изследвания,
която след попълване и подпис на лицето се
прикрепва към протокола.
1.2. Експертното решение отразява здравословното състояние към момента на освидетелстването
и има прогностичен характер за определен бъдещ
период от време.
1.3. При освидетелстване за годност за военна
служба/служба в доброволния резерв кандидатът
трябва да отговаря на изискванията на медицинските стандарти за годност за сухопътна служба,
след което може да кандидатства за летателна и
плавателна служба.
1.4. При освидетелстване могат да се вземат
следните видове военномедицински експертни
решения:
1.4.1. По годността за военна служба.
1.4.1.1. Годен за военна служба.
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1.4.1.2. Негоден за военна служба по рубрика
.................................... от Mедицински стандарти
(приложение № 1).
1.4.1.3. Годен за обучение във ВВУ.
1.4.1.4. Негоден за обучение във ВВУ по рубрика …............... от МС.
1.4.1.5. Годен за служба в доброволния резерв.
1.4.1.6. Негоден за служба в доброволния резерв
по р. ............… от МС.
1.4.1.7. Годен за военновременна служба.
1.4.1.8. Негоден за военновременна служба по
р. …......... от МС.
1.4.1.9. Експертните решения за годност за
летателна и плавателна длъжност са дадени в
съответните приложения.
1.4.2. По обстоятелствата на увреждане на
здравето на военнослужещите/резервистите:
1.4.2.1. По повод изпълнение на военната
служба/активната служба в доброволния резерв.
1.4.2.2. При изпълнение на военната служба/
активната служба в доброволния резерв.
1.4.3. За временно или трайно освобождаване
от изпълнение на определени дейности в ежедневната работа на военнослужещите.
1.4.3.1. Годен за военна служба. Да се освободи
от ......................... (посочват се определени военни
дейности) за срок от ............... месеца (с цифри и
думи) по рубрика .............. от МС.
Решенията по тази точка се отнасят за осви детелст вани военносл у жещ и, кои то имат
заболявания или състояния извън стандарта за
годност за военна служба, но тези заболявания или
състояния са възстановими за определен период
и това налага освобождаване от изпълнението
на определени дейности в ежедневната работа.
Срокът на ограниченията и видът им се определят от експертите на ЦВМК.
1.4.3.2. Годен за военна служба. Да се освободи постоянно от ........................... (посочват се
противопоказаните дейности от войсковия труд)
по рубрика ................. от МС.
1.4.3.3. Годен за военна служба – индивидуално
за ………. (посочват се длъжностите, за които е
годен), за срок ……. по рубрика ……. от МС.
1.5. В решенията за негодност и годност с
освобождаване от изпълнението на определени
дейности в ежедневната работа се изписват всички
рубрики по Международната класификация на
болестите – десета ревизия (МКБ 10), довели до
тези заболявания.
1.6. Решенията по т. 1.4.2.1 и т. 1.4.2.2 се
вземат след представяне на Удостоверение за
обстоятелствата, при които е получено увреждането на здравето на военнослужещия, подписано
от командира на поделението/ръководителя на
структурата.
1.7. Срок на валидност на експертните решения
за годност за военна служба:
1.7.1. За к а н д и дат и за воен на с л у жба и
ВВУ – една година.
1.7.2. За кандидати на летателна и плавателна
служба – срокът е указан в съответните приложения.
1.7.3. За кандидати за служба в доброволния
резерв – една година.
1.7.4. За всички останали контингенти – срокът
се посочва в решението.
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1.8. За всички контингенти, при които е взето
решение „Негоден“ по повод остро състояние
или заболяване, както и при промяна на лабораторни показатели и функционални изследвания с неизяснен произход, се допуска повторно
освидетелстване от ЦВМК в следните срокове:
1.8.1. За кандидати за военна служба – три
месеца от първото освидетелстване.
1.8.2. За кандидатите за ВВУ – един месец от
първото освидетелстване, ако не преминава срока
за подаване на документите за кандидатстване.
1.9. Издаден протокол по повод освидетелстване за годност се допуска да остане неприключен
до 20 дни от издаването му, ако състоянието на
освидетелствания налага извършването на допълнителни изследвания, процедури или лечение,
провеждането на които ще даде възможност на
експерта да вземе обективно решение по годността
за военна служба. След изтичане на този срок, ако
не са изпълнени изискванията, посочени по-горе,
протоколът се приключва като незавършен. В тези
случаи комисията не се произнася по годността.
2. Решение за годност на военнослужещи – войници/матроси, сержанти/старшини и офицери, се
взема след завършване на болничното лечение
и/или отпуска за временна неработоспособност.
3. При освидетелстване на курсанти от ВВУ
случаите се отнасят към съответната графа съобразно статута в сключения договор за ВС към
момента на освидетелстването.
4. При отказ на освидетелствания да извърши
част от медицинските прегледи и изследвания
освидетелстването се прекратява и протоколът
се приключва като незавършен. В тези случаи
комисията не се произнася по годността.
5. Явилите се за освидетелстване кандидати и
военнослужещи и непредставили необходимите
документи, описани за съответния контингент,
не се регистрират и се връщат за попълване на
комплекта документи.
6. В медицинските стандарти за определяне на
годността за сухопътна служба има 6 графи, към
една от които трябва да бъде причислен всеки
освидетелстван от комисията.
Графа

Кой се освидетелства

1.

Кандидати за военна служба и кандидати
за служба в доброволния резерв (за войници и сержанти)

ВЕСТНИК
№
по
ред

СПЕЦИАЛНОСТ

С Т Р. 8 1
ИЗИСКВАНИЯ

1.

Н а ц и о н а л н а Зрителна острота 0.8 на двете
г в а р д е й с к а очи без корекция.
част. Гвардеец Ръст от 178 до 182 см, без
белези по видимите части на
тялото, БМИ от 20 – 30 %

2.

Мерач
н а Зрителна острота 0.8 на двете
к а р т е ч н и ц а , очи без корекция.
гранатомет и
войскови разузнавачи

3.

Артилерийски Зрителна острота не по-малко
разузнавачи
от 0.8 на двете очи с корекция.

4.

Механик-водач Зрителна острота 0.8 на двете
на танк и мера- очи без корекция.
чи на танк
Ръст не повече от 175 см,
тегло от 60 – 80 кг

5.

Механик-вода- Зрителна острота 0.8 на двете
чи на МТЛБ, очи без корекция.
БМП, САУ
Ръст не повече от 180 см,
тегло от 60 – 90 кг

6.

Механик-вода- Зрителна острота 0.8 на двете
чи на АТЛ и
очи без корекция.
АТС
Ръст над 170 см, тегло над 60 кг

7.

Шофьори на Зрителна острота 0.8 на двете
автомобили
очи без корекция, с корекция
до 1.0

8.

Шофьори на Зрителна острота 0.8 на двете
колесни БТР, очи без корекция, с корекция
БРДМ
до 1.0. Ръст до 180 см. Тегло
от 60 до 90 кг

9.

Шофьори на Зрителна острота 0.8 на двете
автомобили
очи без корекция, с корекция
над 8 тона
до 1.0. Ръст над 170 см. Тегло
над 60 кг

10. Артилеристи – Зрителна острота 0.8 на двете
мерачи на ар- очи с корекция
тилерийски
системи,
ЗКУ, ЗУ 23-2,
„Стрела“ 2М

2.

Кандидати за обучение във висши военни
училища и кандидати за служба в доброволния резерв (за офицери)

11. Артилеристи – Ръст над 170 см, тегло над 60 кг
оръдейни разчети (наземна
и зенитна
артилерия)

3.

Военнослужещи – войници, войници от
доброволния резерв

12. Артилеристи – Ръст не повече от 180 см.
разчет на САУ Тегло от 60 до 90 кг

4.

Военнослужещи – офицери, офицерски
кандидати и сержанти (сержанти от ВМС),
офицери, офицерски кандидати и сержанти
от доброволния резерв

5.

Войници и сержанти (старшини от ВМС)
от запаса

6.

Офицери и офицерски кандидати от запаса

7. При определяне на годността за военна
служба следва да се съблюдават специфичните
ергономични изисквания за някои специалности:

13. С а п ь о р и и Зрителна острота 0.8 на двете
лаборанти на очи без корекция.
боеприпаси
Без дефекти на пръстите на
горните крайници
14. Водачи на пътно-строителни
и понтонномост ови машини

Зрителна острота 0.8 на двете
очи без корекция.
Ръст не по-малък от 160 см,
тегло не по-малко от 60 кг
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15. Понтонномостови и
мостостроители

ДЪРЖАВЕН
ИЗИСКВАНИЯ

Ръст не по-малък от 160 см,
тегло не по-малко от 60 кг

16. Разчет на ПУ Ръст не по-малък от 165 см,
тегло не по-малко от 60 кг
17. Кандидати за Ръст от 157 см до 185 см, тегло
летателно обу- не повече от 80 кг
чение
18. Подводничар

Ръст до 180 см и тегло до 80 кг

19. Водолази

Ръст до 190 см и тегло до 98 кг

20. Н а ц и о н а л н а Зрителна острота 1.0 без кослужба за ох- рекция на всяко око.
рана.
Ръст: мъже от 175 см до 190 см
Охранител
жени от 168 см до 185 см
БМИ: мъже от 23.40 до 32.50
жени от 21.10 до 24.20
Без белези по видимите части
на тялото
Ш о ф ь о р н а Зрителна острота 1.0 без коспециализиран рекция на всяко око.
автомобил
Ръст от 165 до 190 см
БМИ от 23.00 до 32.00
Без белези по видимите части
на тялото

Приложение № 12
към чл. 6
Ред за медицинско освидетелстване на военнослужещи и резервисти на летателна длъжност,
на кандидати за летателно обучение и кандидати
за служба в доброволния резерв на летателна
длъжност
Военнослужещите и резервистите на летателна
длъжност преминават на редовно медицинско освидетелстване в Централната военномедицинска
комисия (ЦВМК) на ВМА.
Редът и графикът за явяване на военнослужещите/резервистите за освидетелстване се определя
със заповед на командира на ВВС.
Контингенти, на които се извършва медицинско
освидетелстване за летателна длъжност:
1. Кандидати за летателно обучение:
1.1. Кандидати за летателно обучение във
висши военни училища (ВВУ)
1.2. Кандидати за летателно обучение, членове
на екипажа не пилоти
1.3. Кандидати за обучение – парашутисти
1.4. Кандидати за обучение – ръководители на
полети за управление на въздушното движение
РП УВД (РП „Подход“ и РП „Бойно управление“)
2. Обучаеми:
2.1. Курсанти пилоти;
2.2. Курсанти членове на екипажа – не пилоти;
2.3. Курсанти парашутисти;
2.4. Курсанти РП УВД.
3. Военнослужещи на летателна длъжност от
ВВС, ВМС, Сухопътни войски и парашутисти:
3.1. Пилоти от изтребителна и щурмова авиация;
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3.2. Пилоти и щурмани на транспортни самолети;
3.3. Пилоти и щурмани на вертолети;
3.4. Членове на екипажа не пилоти: бордни
инженери, медицински специалисти, бордни радисти, бордни техници, бордни домакини, бордни
фотографи и др.
3.5. Парашутисти;
3.6. Военнослужещи/резервисти на земни
длъжности: РП УВД – РП „Бойно управление“
и РП „Подход“.
4. Графи, по които се освидетелстват контингентите за годност за заемане на летателна
длъжност (таблица № 1):
ТАБЛИЦА № 1
Графа
Контингенти, подлежащи на медиот
цинско освидетелстване за заемане на
медилетателна длъжност
цинските
стандарти
1

Кандидати за летателно обучение и РП
УВД

2

Пилоти и курсанти на изтребителна и
щурмова авиация

3

Пилоти, щурмани и курсанти на транспортни самолети

4

Пилоти, щурмани и курсанти на вертолети

5

Бордни инженери, други членове на
екипажа

6

Кандидати за парашутисти

7

Парашутисти

8

РП УВД

Военнослужещи, резервисти, кандидати за
обучение като членове на екипажа не пилоти се
освидетелстват по графата, за която кандидатстват.
ВИДОВЕ МЕДИЦИНСКИ ОСВИДЕТЕЛСТВАНИЯ ЗА ЛЕТАТЕЛНА СЛУЖБА
1. Първоначално медицинско освидетелстване
за летателна длъжност.
2. Медицинско освидетелстване за продължаване годността за летателна длъжност.
3. Медицинско освидетелстване за летателна
длъжност при преминаване на материална част
от по-висок клас (НМЧ).
4. Извънредно медицинско освидетелстване.
5. Контролно медицинско освидетелстване.
6. Медицинско освидетелстване извън стандарта за годност за летателна длъжност – индивидуално експертно решение
7. Медицинско освидетелстване за продължаване годността за летателна длъжност на 6 месеца.
Кандидатите за летателно обучение се освидетелстват по реда на чл. 21, ал. 2 и чл. 22, ал. 2
от наредбата.
Командирите на частите отговарят за своевременното явяване на групите за освидетелстване.
Военнослужещите/резервистите на летателна
длъжност се явяват за освидетелстване с посочените в чл. 24, ал. 1 от наредбата медицински
документи.
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В командирската характеристика на военнослужещите/резервистите, които се явяват за
индивидуална годност, трябва ясно да е заявено от командването на подразделението, че
предлагат военнослужещите/резервистите да се
освидетелстват в индивидуален порядък и могат
да осигурят наложените в експертното решение
ограничения за работа.
Преди началото на освидетелстването председателстващият ЦВМК провежда заседание, на
което се изслушват устните характеристики за
всеки освидетелстван от авиолекаря на частта и
представител на командването за здравословното състояние на военнослужещия/резервиста и
летателната му подготовка в междукомисионния
период, предварително обсъдени на методически
съвет на подразделението.
За времето на освидетелстването, както и
предходния ден военнослужещите/резервистите
се освобождават от полети, занятия и всякаква
друга работа.
Военнослужещ/резервист, започнал медицинско освидетелстване, се счита в летателна
забрана до приключване на освидетелстването
с експертно решение.
Максималният срок за приключване на освидетелстването е 10 дни.
Медицинското освидетелстване на военнослужещите/резервистите на летателна длъжност и на
курсантите летателно обучение в ЦВМК включва:
измерване на телесна температура, рентгенография (флуорография) на органите на гръдния кош,
пълна кръвна картина (хемоглобин, еритроцити,
левкоцити, среден обем на еритроцита MCV,
тромбоцити, хематокрит), СУЕ, урина (албумин,
захар, у робилиноген, билирубин, седимент),
кръвна захар, електрокардиограма в 12 рутинни
отвеждания, аудиометрично изследване на слуха,
изследване на вестибуларния анализатор.
На курсантите летателно обучение втори курс
се извършва още рентгенография на шийния сегмент на гръбначния стълб, а на преминаващите на
НМЧ изследване на вестибуларния анализатор за
5 мин – и разширено психологическо изследване.
На военнослужещите/резервистите се изследват функционалното състояние на сърдечносъдовата система и мастната обмяна (таблица № 2).
ТАБЛИЦА № 2
Вид
изследване

Контингенти военнослужещи/резервисти

Срокове на
извършване

Пилоти от изтре- На 35, 38, 40 г. и
бителна и щурмова след това ежегодно
авиация
Пилоти на транс- На 35, 40 г. и след
портни самолети и това ежегодно
В е л о - вертолети
ергомеРП УВД и други На 40, 45, 50 г. и
трия
членове на екипажа след това ежегодно
не пилоти
Парашутисти – ко- На 35, 40 г. и след
манден състав
това ежегодно
Р е д о в и п а р а ш у  На 40 г. и след това
тисти
ежегодно
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Вид
изследване

Мастна
обмяна
(холестерол и
триглицериди)

Контингенти военнослужещи/ резервисти
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Срокове на извършване

Кандидати за летаПо време на освително обучение и
детелстването
парашутисти
Курсанти летател- По време на освини специалности II детелстването
курс
Всички категории На 25, 30, 35, 40, 45,
в о е н н о с л у ж е щ и / 50, 55 и 60 г.
резервисти на летателна длъжност
и парашутисти

Извършват се клинични прегледи от интернист,
невролог, УНГ, офталмолог, хирург, стоматолог,
психиатър и дерматолог. На жените се провежда
гинекологичен преглед. Извършва се психологическо изследване в определен обем съгласно
приложение № 14.
По преценка на експерти от ЦВМК за вземане на окончателно решение по годността на
военнослужещ/резервист могат да се извършват и
други специализирани клинични, параклинични,
инструментални и авиомедицински изследвания,
включително изследвания в полет.
Данните от прегледите и изследванията се
регистрират в протокол за продължаване годността за летателна длъжност и медицинската
книжка на военнослужещия/резервиста, като
освидетелстването завършва с издаване на експертно решение.
За сложните в диагностично отношение случаи
се извършва клинично изследване.
Решението за продължаване на медицинската годност за летателна длъжност се взема на
заседание на комисията въз основа на резултатите от прегледите и изследванията, данните от
наблюденията на авиолекаря и командването на
частта в междукомисионния период. В решението се определят и необходимите за изпълнение
лечебно-профилактични мероприятия.
Протоколът се подписва от всички членове на
комисията, а медицинската книжка и експертното
решение – само от председателя на комисията.
Шест месеца след годишното медицинско
осви детелст ване в ЦВМК пи лот и те, лет ците – щурмани и бордните инженери от ВВС и
ВМС преминават на полугодишно медицинско
освидетелстване пред медицинска комисия в
авиационната база.
Пилотите, летците щурмани и бордните инженери от 40-годишна възраст включително провеждат полугодишното освидетелстване в ЦВМК.
Редът за провеждане на освидетелстването се
определя със заповед на командването.
Резултатите от прегледа и изследванията се
нанасят в протокол за продължаване на годността
на шест месеца и в медицинската книжка на военнослужещия, които се подписват от членовете
на комисията.
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В протокола е определен обемът на полугодишния медицински преглед. Протоколите от
полугодишното освидетелстване се изпращат в
ЦВМК – София, с опис по номера и анализ на
здравословното състояние на освидетелстваните.
Военнослужещи/резервисти с индивидуална
годност, с решение за преосвидетелстване в ЦВМК,
с обострени хронични и/или нововъзникнали заболявания и по преценка на авиолекаря на частта
се изпращат за полугодишно освидетелстване в
ЦВМК – София.
Извънредно и контролно медицинско освидетелстване на военнослужещи на летателна
длъжност се извършва в случаите, изискващи
у точняване или преразглеж дане на експертното решение, при промяна в здравословното
им състояние, при системно неизпълнение на
учебно-летателната подготовка, след летателни
произшествия, психически травми, провеждане
на лечение в болница, след летателна забрана по
медицински причини и по решение на ЦВМК.
Необходимостта от извънредно медицинско
освидетелстване се решава от командира на
частта по предложение на авиолекаря.
При изпращане на летци и други авиационни
специалисти за годишен или извънреден медицински преглед се изготвят и представят на комисията
командирска, авиомедицинска характеристика и
писмо от командира на частта.
След проведено болнично лечение към комплекта документи се прилага епикриза и друга
медицинска документация от лечебното заведение,
където е лекуван военнослужещият.
Военнослужещ, резервист, лекуван повече от
7 дни амбулаторно, задължително се изпраща на
извънредно медицинско освидетелстване в ЦВМК.
Военнослужещ, резервист, провеждащ лечение
от семейния лекар (стоматолог) или от други
медицински органи, е длъжен своевременно да
информира авиолекаря на частта.
След проведено болнично лечение или изследване лекарските консултативни комисии могат
да освидетелстват военнослужещ/резервист само
по отношение на временна неработоспособност
съгласно Наредбата за медицинска експертиза
на работоспособността.
Военнослужещи/резервисти, признати като
негодни за летателна длъжност, но годни за
земна служба, се водят на диспансерен отчет и
се намират под наблюдение на лекаря на частта.
При подобряване на здравословното им състояние, след прегледи и изследвания в лечебно
заведение тези военнослужещи/резервисти могат
да бъдат изпращани от командира на частта за
освидетелстване за възстановяване на годността
за летателна длъжност, но не по-рано от една
година след последното решение за негодност за
летателна длъжност.
Преосвидетелстването в по-кратък срок е
възможно, ако това е посочено в решението на
ЦВМК.
При решение на ЦВМК за негодност на военнослужещ/резервист за летателна длъжност или
при занижаване на медицинската им годност освен експертното решение се изготвя и представя
доклад до командващия вида въоръжени сили.
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ВИДОВЕ ЕКСПЕРТНИ РЕШЕНИЯ ЗА ЛЕТАТЕЛНА ДЛЪЖНОСТ:
1. Годен за летателно обучение като ..…. (изписва
се летателната длъжност) по гр. 1 ...... от МС ....
2. Годен за летателна длъжност без ограничение по гр. .….....от МС ....
3. Годен за летателна длъжност като ….....
(изписва се летателната длъжност) по гр. .........
от МС ...................
4. Годен за летателна длъжност като .......…
(изписва се летателната длъжност) с ограничения
за …...... (изписват се ограниченията) по гр. ........,
р ...…., б.....….от МС.
5. Негоден за летателно обучение като .....….
(изписва се летателната длъжност) по гр. ......1,
р. …...., б ...…. от МС ........
6. Негоден за летателна длъжност по гр. ....….,
р. ......., б.….... от МС.......
7. В летателна забрана с предложение за отпуск
за временна неработоспособност и преосвидетелстване на ......... (дата, год.) по гр. ........, р.……,
б……. от МС......
8. В летателна забрана за срок от ….....…..
(дни) с изпълнение на служебните задължения
по наземната служба с преосвидетелстване на
....... (дата, год.) по гр.….., р……, б...... от МС........
9. В летателна забрана. Изпраща се за болнично изследване (лечение) с преосвидетелстване
след …...… (дни) по гр. ......, р......, б.…. от МС........
10. Годен за всички видове парашутни скокове
по гр. ...... от МС .......
11. Годен за парашутни скокове с изключение
на експериментални, изпитателни и височинни
парашутни скокове и други изрично посочени
в решението по гр. ........., р.…….., б.…… от МС.....
12. Негоден за парашутни скокове по гр. .......,
р..….., б.…..от МС.......
13. Годен за служба като Р П У В Д (щурман
насочвач) по гр. ..... от МС .......
14. Годен за служба като Р П У В Д (щурман
насочвач) с изключение на ……. по гр. ........, р.…….,
б.…..от МС.
15. Негоден за служба като Р П У В Д (щурман
насочвач) по гр. ...., р..….., б.…..от МС.
16. Годен за летателна длъжност като .....
....… (изписва се летателната длъжност) – индивидуално с ограничения за …......... (изписват се
ограниченията) по гр. ......, р...…., б.....….от МС.
Срокове на валидност на медицинското експертно решение
За летци – пилоти, летци – щурмани и бордни
инженери – шест месеца, освен ако не е посочено
друго в последното експертно решение.
За РП УВД, парашутисти и всички останали
категории военнослужещи на летателна служба – дванадесет месеца, освен ако не е посочено
друго в последното експертно решение.
ЦВМК може при зак лючение за годност
за летателна длъжност без ограничения или с
ограничения да взема решение и за предсрочно
освидетелстване. Това решение се взема в случай,
когато е необходимо да се уточни, че заемането
на летателната длъжност не оказва отрицателно
влияние върху здравословното състояние и заболяването на летеца не пречи на изпълнението
на летателната длъжност и безопасността на
полетите.
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Военносл у жещи/резервисти на летателна
длъжност, на които е изтекъл срокът на валидност
на експертното решение, се считат в летателна
забрана до преминаване на освидетелстване с
експертно решение.
В случаи, когато освидетелстването на отделни
военнослужещи/резервисти не може да се извърши в посочените срокове по обективни причини,
авиолекарят по предложение на командването и
след медицински преглед може да освидетелства
военнослужещите/резервистите и да продължи
годността им за летателна длъжност до 2 месеца,
като се спазват условията в последното решение
на ЦВМК. Резултатите от прегледа и решението се регистрират в медицинската книжка на
военнослужещия/резервиста и се подписват от
авиолекаря.
В частите, съединенията и учебните заведения
медицинските книжки на летателния състав се
съхраняват в медицинската служба.
При превеждане на военнослужещи, резервисти
от една част в друга, както и при изпращане на
курсове за повишаване на летателната квалификация, медицинските книжки се изпращат заедно
с другите документи.
Военнослужещи, резервисти, изпращани в
краткосрочна командировка, да носят със себе
си последното експертно решение или ако е
изтекъл срокът му на валидност, справка от
командира на подразделението с решението за
годност от полугодишния преглед, които служат
като основание за допускане до летателна работа
в мястото на командировката.
ЦВМК води на всеки освидетелстван здравно
досие, в което се съхраняват протоколите, характеристиките и други медицински документи от
всички освидетелствания на военнослужещия/
резервиста.
Авиомедицинската характеристика се изготвя от авиолекаря на частта и съдържа следните
сведения:
Обща характеристика на физическото състояние и работоспособността за времето след
последното медицинско освидетелстване, данни
от лекарското наблюдение за особеностите в
здравословното състояние, оказвана медицинска
помощ и резултатите от нея.
Данни от лекарското наблюдение за летателната дейност, поносимост към факторите на полета
и другите летателни натоварвания.
Влияние на летателната работа върху съществуващите заболявания.
Медико-психологически анализ на причините
за грешки в летателната дейност и допуснати
летателни инциденти.
Случаи на отстраняване от летателна длъжност
по медицински причини.
Индивидуално-психологически особености и
мотивации за летателна дейност.
Битови условия, навици.
Мнение на авиолекаря за по-нататъшното
продължаване на летателна длъжност.
Командирската характеристика се изготвя от
командира на частта и съдържа следнте сведения:
Общ нальот, присвоен клас.
Качества на личността.
Мотивация, качества на летателната работа, грешки, предпоставки и произшествия и
причините за тях, мнение за продължаване на
летателната длъжност.
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Приложение № 13
към чл. 6
Ред за медицинско освидетелстване на военнослужещи и на резервисти на плавателна длъжност, кандидатите за плавателно обучение и
кандидати за служба в доброволния резерв на
плавателна длъжност
1. Военнослужещите и резервистите на плавателна длъжност подлежат на редовно медицинско
освидетелстване, което се извършва в ЦВМК – отделение по военномедицинска експертиза за
работа на вода (ОВМЕРВ) – Варна.
2. Редът и графикът за явяване на военнослужещите/резервистите за освидетелстване се
определя със заповед на командира на ВМС.
3. Видове медицинско освидетелстване за
плавателна длъжност:
3.1. Първоначално медицинско освидетелстване
за плавателна длъжност.
3.2. Годишно медицинско освидетелстване за
продължаване на плавателната длъжност.
3.3. Контролно и извънредно медицинско освидетелстване за плавателна длъжност.
3.4. Полугодишно медицинско освидетелстване.
4. Контингенти, подлежащи на медицинско
освидетелстване за плавателна длъжност:
4.1. Контингенти за първоначално освидетелстване.
4.1.1. Кандидати за плавателно обучение във
ВВМУ.
4.1.2. Кандидати за плавателна длъжност във
ВМС:
– водолази;
– плавателен състав на подводни кораби;
– плавателен състав на надводни кораби;
– резервисти на плавателна длъжност.
4.1.3. Кандидати за военна служба
4.2. Контингенти за медицинско освидетелстване за продължаване на годността за плавателна
длъжност:
– водолази;
– плавателен състав на подводни кораби;
– плавателен състав на надводни кораби;
– команден състав и курсанти от Висшето
военноморско училище, определени за участие
в учебни плавания;
– военнослужещи от доброволния резерв,
определени за заемане на плавателна длъжност.
5. Графи, по които се освидетелстват контингентите за годност за заемане на плавателна
длъжност:
Графа

Контингенти, подлежащи на медицинско освидетелстване за заемане на
плавателна длъжност

1.

К а н д и дат и за п ла ват ел но обу чен ие
във ВВМ, кандидати за назначаване на
плавателна длъжност и резервистите за
плавателна длъжност

2.

Плавателен състав на надводни кораби – команден състав и курсанти от
Висшето военноморско училище, определени за участие в учебни плавания

3.

Плавателен състав на подводни кораби

4.

Плавателен състав – щатни и нещатни
водолази
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6. Кандидатите за плавателно обучение и
кандидатите за плавателна длъжност се освидетелстват по реда на чл. 21, ал. 2 и чл. 22, ал. 2.
6.1. Лекарите специалисти извършват щателно
и подробно изследване на всеки кандидат независимо от липсата на оплаквания.
6.2. Всеки лекар специалист при попълване
на своя раздел в графа „диагноза“ записва наименованието на болестта, степента на нейната
изразеност с посочване на нару шението на
функциите, както и предложение за експертно
решение в съответствие с МС.
6.3. Освидетелстването на кандидатите водолази – парашутисти, първоначално се осъществява
в ЦВМК по годността за парашутна дейност, а
преосвидетелстването ежегодно се осъществява
в ОВМЕРВ към ЦВМК – Варна. При възникване
на заболявания, водещи до промяна в годността, заболелите се изпращат за освидетелстване
в ЦВМК.
6.4. При откриване на заболяване у кандидатите, възпрепятстващо изпълнението на плавателната длъжност, по-нататъшното изследване се
прекратява и се взема решение за негодност за
плавателна длъжност. Протоколът се подписва
от всички членове на комисията, а медицинската
книжка и експертното решение – само от председателя на комисията.
6.5. Председателят на комисията ежедневно
след завършване на прегледите провежда заседание с членовете на комисията. На заседанието
се обсъждат резултатите от изследванията и
прегледите и се взема решение за годност или
негодност за плавателна длъжност.
7. Ред за освидетелстване за плавателния
състав за продължаване на годността:
7.1. Командният плавателен състав от корабните части и формирования на ВМС подлежи на
редовно годишно медицинско освидетелстване
в ОВМЕРВ към ЦВМК – на територията на
МБАЛ – Варна. Изпращането на плавателния
състав за освидетелстване се определя със заповед на съответното командване. Командирите на
части и съединения отговарят за своевременното
явяване на личния състав.
7.2. В деня на медицинските прегледи плавателният състав се освобождава от плаване и
занятия.
7.3. На освидетелстваните се измерва телесна
температура и се провеждат прегледи и изследвания в следния обем:
7.3.1. За личния състав на надводни кораби:
– Лекарски прегледи: интернист, невролог,
хирург, офталмолог, ото-рино-ларинголог, психиатър, дерматолог, стоматолог, акушер-гинеколог
за жените.
– Лабораторни изследвани я: кръв – хемоглобин, ерит роцити, хематок рит, левкоцити
с диференциално броене, СУЕ, кръвна захар;
урина – белтък, уробилиноген, захар, седимент.
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– Аудиог рама, вестибуларна устойчивост,
електрокардиограма, рентгенография на бял
дроб и психологическо изследване за нуждите
на психиатричния преглед, насочени от експертпсихиатър.
7.3.2. За подводничари: освен към прегледите и
изследванията по т. 7.3.1 се провежда изследване
на барофункцията.
7.3.3. За водолази – допълнително се изследва
холестерол, триглицериди, билирубин, АСАТ,
АЛАТ, ГГТП, велоергометрия на 3 години, а над
40-годишна възраст – ежегодно и функционално
изследване на дишането.
7.3.4. Военнослужещите на плавателна длъжност подлежат на психологическо изследване в
следните случаи:
а) кандидати за плавателна длъжност: водолази, подводничари, плавателен състав надводни
кораби, любители водолази;
б) при мотивирано искане от началника или
командира на военното формирование;
в) при поява на заболяване, свързано с психичното състояние на военнослужещия/резервиста;
г) при прекъсване изпълнението на плавателната длъжност за срок, изискващ ново първоначално медицинско освидетелстване;
д) при преживян служебен или личен инцидент,
влошаващ психичното здраве на военнослужещия/резервиста, който може да бъде предпоставка
за възникване на инцидент.
7.4. По преценка на специалистите за военнослужещи/резервисти на плавателна длъжност над
40 години за вземане на решение по годността
могат да се назначават допълнителни специализирани клинични, параклинични и инструментални
изследвания извън задължителния обем.
7.5. Психологическото изследване на водолазите – парашутисти, преминаващи на годишен
преглед, включва задължително психологично
интервю, което може да бъде допълнено от тестове
по преценка на изследващия. След навършване
на 25-годишна възраст освидетелстваните лица
минават на разширено психологическо изследване
на всеки 5 години, като за лица до 35 години се
прилагат тестове за оперативни качества, а за
над 35 години – личностови тестове и психологични изследвания.
7.6. Плавателният състав на надводни кораби
и подводничарите се освидетелстват на 12 месеца,
а водолазите – на 6 месеца.
7.7. Извънредно освидетелстване на военнослужещи/резервисти на плавателна длъжност
се извършва: при промяна на здравословното
състояние, при системни неизпълнения на плавателната длъжност, при преживени произшествия
и психотравми, след проведено болнично или
амбулаторно лечение с продължителност над 10
дни, по искане на командването или по желание
на военнослужещия.
7.8. Командирът на военното формирование
изпраща плавателния състав на извънредно освидетелстване въз основа на доклад на лекаря на
частта, като се прилагат и медицинска и коман-
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дирска характеристика, писмо-направление от
командването и всички медицински документи,
изследвания и епикризи.
7.9. Лицата от плавателния състав, започнали медицинско освидетелстване, не могат да
извършват плавателна дейност до приключване
на изследванията.
7.10. Отговорността за своевременното освидетелстване на военнослужещите/резервистите
на плавателна длъжност се възлага на командира на военното формирование. Лекарят следи
за сроковете за освидетелстване и докладва на
командира.
7.11. ОВМЕРВ към ЦВМК при заключение за
годност за плавателна длъжност без ограничение
или със ограничение взема решение и за предсрочно освидетелстване. Това решение се взема
в случаите, когато е необходимо да се уточни,
че заемането на плавателна длъжност не оказва отрицателно влияние върху здравословното
състояние на плавателния състав, не пречи на
безопасността на плаването.
7.12. Лицата на плавателна длъжност, при които е изтекъл срокът на действие на експертното
решение, не се допускат до плавателна длъжност
до преминаване на пълен обем освидетелстване
с диагноза, графа и рубрика от МС, протокол и
експертно решение.
7.13. Във военните формирования и военните
училища медицинските книжки на плавателния
състав се съхраняват в медицинската служба.
7.14. За всеки освидетелстван се води здравно
експертно досие, в което се съхраняват протоколите, характеристиките и други медицински
документи.
7.15. Лекарят на военното формирование
изготвя обща характеристика на физическото
състояние и на работоспособността за времето
след последното медицинско освидетелстване и
данните от лекарското наблюдение за особеностите в здравословното състояние.
7.16. Прекият командир изготвя характеристика за спецификата на работа, качеството на
личността, мотивацията, допуснатите грешки,
изводи за възможността за продължаване заемането на плавателна длъжност.
8. Специфични изисквания към морските
специалисти:
– за мъже – ръст от 150 см до 192 см; тегло – минимум 50 кг, максимум – в съответствие
с БМИ за съответния ръст;
– за жени – ръст минимум 150 см; тегло – минимално 48 кг.
9. Експертни решения за плавателна длъжност:
9.1. Годен за плавателно обучение като .......
(изписва се плавателната специалност) по гр.
1.................... от МС.
9.2. Годен за плавателна длъжност като......
(изписват се длъжностите) по графа…… от МС.
9.3. Негоден за плавателно обучение като
.......(изписва се плавателната специалност) по
гр. 1....от МС.
9.4. Негоден за плавателна длъжност по графа
…… рубрика ......…. буква …… от МС.

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7

9.5. В забрана за изпълнение на плавателна
длъжност и преосвидетелстване по графа ……
рубрика …. буква …… от МС за срок от ……. (с
цифри и думи).
9.6. В забрана за изпълнение на плавателна
длъжност с предложение за отпуск за временна
неработоспособност и преосвидетелстване на......
(дата, год.) по гр. ...., р. ...., б. ..... от МС......
9.7. В забрана за изпълнение на плавателна
длъжност. Изпраща се за болнично изследване
(лечение) с преосвидетелстване след ..... (дни) по
гр. ....., р. ...., б. .... от МС.
9.8. Годен за плавателна длъжност като ..........
(изписват се длъжностите) – индивидуално с
ограничения за ........ (изписват се ограниченията)
по гр. ......, р. ....., б. .... от МС.
10. Срокове на валидност на медицинското
експертно решение:
10.1. За плавателния състав на надводни кораби и подводничари – дванадесет месеца, ако
не е посочен друг срок в последното експертно
решение.
10.2. За водолази – шест месеца, ако не е посочен друг срок в последното експертно решение.

Приложение № 14
към чл. 8
М Е Т О Д И К А
ЗА КЛИНИЧНО ПСИХОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ПСИХИАТРИЧНИЯ
ПРЕГЛЕД И АВИОПСИХОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПСИХОЛОГИЧНАТА ГОДНОСТ ЗА ЛЕТАТЕЛНА ДЛЪЖНОСТ
І. Общи положения
1. Тази методика определя условията, реда
и организацията за провеждане на клинично
психологично изследване за нуждите на психиатричния преглед и авиопсихологично изследване
за определяне на психологичната годност за
летателна длъжност.
2. К линично психологично изследване за
нуж дите на психиатричния преглед и авио
пси холог и чно изследване за оп редел яне на
психологичната годност за летателна служба се
извършват в Централната военномедицинска
комисия (ЦВМК).
3. К лини чното пси холог и чно изследване
за нуждите на психиатричния преглед и авио
психологичното изследване за определяне на
психологичната годност за летателна служба
са задължителни елементи от медицинската
експертна дейност, при които чрез методите
на клиничната и приложната психология експертът психолог извършва оценка и комплексен ана лиз на психологичните, к линичните
и с оц иа л но -поведен че ск и т е о с о б ено с т и на
освидетелстваното лице.
4. К лини чното пси хологи чно изследване
за нуждите на психиатричния преглед и авиопсихологичното изследване за определяне на
психологичната годност за летателна длъжност
имат за цел:
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а) да представят обективна информация за
психичните особености на кандидата за военна
служба и на военнослужещия/резервиста;
б) да представят ясна и точна формулировка
на био-психо-социалния профил на изследваното
лице чрез интерпретация на информацията от
документацията, резултатите от проведените
тестове, интервюто и от други данни с доказуем
характер;
в) да дадат актуална и прогностична оценка
на психологическите способности на изследваното лице да изпълнява безопасно, ефективно и
непрекъснато летателна длъжност.
5. К лини чното пси холог и чно изследване
за нуждите на психиатричния преглед и авио
психологичното изследване за определяне на
психологичната годност за летателна длъжност
се прилагат при:
а) определяне на военномедицинската психиатрична годност на кандидати за приемане на
военна служба и на военнослужещи/резервисти;
б) определяне на психологична годност за
летателна длъжност на кандидати за приемане
на военна служба и военнослужещи/резервисти.
6. Клиничното психологично изследване за
нуждите на психиатричния преглед и авиопсихологичното изследване за определяне на психологичната годност за летателна длъжност включват
анализ на документи, психологично тестуване и
индивидуално психологично интервю.
7. На психологично изследване за нуждите на
психиатричния преглед подлежат всички кандидати за приемане на военна служба, насочени от
експерт-психиатър.
8. На авиопсихологично изследване за определяне на психологична годност за летателна
длъжност подлежат всички кандидати и военнослужещи/резервисти на летателна длъжност.
9. Военносл у жещите/резервистите на летателна длъжност подлежат на психологично
изследване в следните случаи:
а) при мотивирана заявка от командира на
военното формирование;
б) заболяване, свързано с психичното състояние (преживяна черепно-мозъчна травма,
състояния след преживян стрес, невровегетативни смущения, язвена болест, исхемична болест
на сърцето, хипертонична болест, чернодробни
увреждания, въздушна болест при летателния
състав, декомпенсационна болест);
в) след прекъсване на летателната длъжност
за срок, налагащ ново първоначално медицинско
освидетелстване;
г) преживян служебен инцидент, предпоставки
за инцидент;
д) усвояване от летателния състав на друга
материална част, предявяваща съществено различни изисквания от предишната;
е) при употреба на регламентирани от медицинските стандарти медикаменти по време на
изпълнение на летателна длъжност и управление
на въздушното движение.
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10. Специализирано психологично изследване
се извършва по преценка на експерта-психиатър
при издаване на свидетелство за проведено специализирано медицинско изследване съгласно
Закона за защита на класифицираната информация (приложение № 7, чл. 18, ал. 1).
11. Клинично психологично изследване се
прилага и в случаи, при които психологичните
отклонения у изследваното лице не могат да бъдат
класифицирани според медицинските стандарти.
12. Провеждането на авиопсихологично изследване при извънредни (контролни) прегледи
за психологична годност за летателна длъжност
са регламентирани в отделни приложения на
Наредбата за военномедицинската експертиза.
IІ. Организация на клиничното психологично
изследване за нуждите на психиатричния преглед
и авиопсихологичното изследване при определяне
на психологична годност за летателна длъжност
1. Психологичното изследване се извършва
от психолози с образователна степен „магистър“.
При необходимост за извършване на техническата
обработка на тестовите резултати се включва
предварително подготвен помощен персонал.
2. Обемът на клиничното психологично изследване за нуждите на психиатричния преглед и
авиопсихологичното изследване при определяне
на психологична годност за летателна длъжност
се определят от:
а) задачите на конкретното изследване;
б) предоставеното време за провеждане на
изследването;
в) наличните възможности по отношение на
личен състав, апаратура, технически средства,
тестови методики и условия за провеждане.
3. Необходима документация при явяване за
клинично психологично изследване за нуждите
на психиатричния преглед и за авиопсихологично изследване за определяне на психологична
годност за летателна длъжност:
3.1. Кандидатите за военна служба представят:
удостоверение за проведен психиатричен преглед
от районен център за психично здраве (психодиспансер), етапна епикриза от личен лекар и
друга документация (при необходимост) – характеристика от последната месторабота, сведение
от близък (родител, съпруг/а и др.), епикриза от
стационарно лечение, решение на ТЕЛК и др.
3.2. Военнослужещите/резервистите представят: служебна и здравна документация (характеристика от месторабота, здравно-производствена
характеристика, авиолекарска характеристика,
справка от психолог, сведение от близък, епикриза от стационарно лечение, решение на ЦВМК/
ТЕЛК и др.), съдържащи информация относно:
а) личностови особености, стресоустойчивост,
прояви на емоционална неуравновесеност, странности в поведението, затруднения в междуличностовите отношения, преживян тежък стрес;
б) употреба на психоактивни вещества (да се
уточнят количеството на приемания алкохол,
интензивността на тютюнопушенето, употребата
на медикаменти);
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в) аспекти на социалното функциониране
(семейни отношения, спортна дейност, правни
нарушения, преживени злополуки и психотравми и др.);
г) професионално развитие, справяне с ежедневните професионални изисквания, служебни
проблеми, надеждност, прояви на умора, демотивация, прояви на страх от полети, нарушени
ком у никат ивни и соц иа л но -делови у мени я,
изменения в характера и режим на труд при
продължителни плавания и др.;
д) преживяно психично разстройство (при
информация за такова), диагноза и резултатите
от проведената терапия.
4. Изисквания към лицата, които се явяват
за психологично изследване:
а) да са в добра психична и физическа кондиция;
б) да са добре отпочинали, да не са гладни и
да не са употребили алкохол, психотропни вещества или медикаменти, които могат да повлияят
психичните функции;
в) да не са провеждали в същия ден натоварващи проби или офталмологичен преглед,
свързан с циклоплегичен ефект;
г) тези лица, които не отговарят на условията, се отлагат за друго определено време според
съответните причини.
5. Първоначалното изследване за годност за
летателна длъжност се провежда в определен ден.
6. Психологичното изследване се прекратява,
ако лицето:
а) умишлено извършва действия, с които пречи
на изследването на останалите лица;
б) съзнателно дава неверни данни или прави
опит да манипулира резултатите от изследването;
в) получи влошаване на самочувствието или
здравословното състояние по време на изследването;
г) се яви в състояние, което възпрепятства
провеждането на психологичното изследване;
д) се откаже по собствено желание от изследването;
е) демонстрира непристойно или неетично
поведение по отношение на останалите изследвани лица, изследващия и/или членовете на
комисията по подбора;
ж) ако лицето е използвало/приело психо
активно вещество.
7. В случаите по т. 6, които са явна проява
на личностова дисхармония и демотивация,
несъвместими с военната служба, се извършва
диагностично уточнение от експерт-психиатър.
При влошаване на самочувствието или здравословното състояние на изследваното лице случаите се решават индивидуално според характера
и причините за влошаването.
8. В случай че изследваното лице не може да
се яви за психологично изследване на определената дата, експертната работна група определя
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друга дата за психологично изследване, ако лицето представи документ за възпрепятстващите
го обстоятелства.
9. Лицето, подлежащо на клинично психологично изследване за нуждите на психиатричния
преглед и авиопсихологично изследване при определяне на психологична годност за летателна
длъжност, подписва информирано съгласие за
провеждане на изследването. В случай че не
желае да участва в процедурата, бива уведомено,
че няма да получи психологично заключение,
като с личен подпис удостоверява отказа си и
информираността си за изхода от процедурата.
10. Резултатът от клиничното психологично
изследване за нуждите на психиатричния преглед
или авиопсихологичното изследване за определяне на психологична годност за летателна длъжност
се обявява на освидетелстваното лице, а при
необходимост се изпраща по служебен път до
съответното военно формирование (институция).
11. Резултатът от психологичното изследване
при определянето на психологична годност за
летателна длъжност важи само за конкретния
случай на явяване.
12. Не се допуска вземане на решение по
медицинската годност (или психологичната годност) за летателна длъжност само въз основа на
информация или заключения от психологични
изследвания, проведени от специалисти извън
определения експерт, или в други специализирани институции.
13. Не се допускат повторно психологично
изследване и определяне на психологична годност преди изтичане на срока на експертното
решение по годността за военна служба/летателна
длъжност.
14. При несъгласие с резултата от психологичното изследване изследваното лице може
да подаде жалба в ЦВМК, по която получава
отговор в 30-дневен срок.
15. Документация и съхраняване на данните:
15.1. Всички материали от проведените психологични изследвания – бланки, разпечатки,
попълнени въпросници, протоколи, копия на
допълнителна информация, файлове на магнитни
носители и др., се съхраняват в НПЦВМЕАММ.
Психологическата документация на лица, прекратили военната си служба, се запазва за срок
от 10 години.
15.2. Достъпът до документацията и резултатите от психологичните изследвания е забранен
за външни лица.
15.3. Информация за проведени психологични
изследвания се изисква само по служебен път
чрез началника на НПЦВМЕАММ. Тя се дава
по служебен път и във вид, ненарушаващ изискванията на ЗЗКИ, лекарската тайна, професионалната етика и правата на изследваното лице.

С Т Р.

90

ДЪРЖАВЕН

ІII. Провеждане на клиничното психологично изследване за нуждите на психиатричния
преглед и авиопсихологичното изследване за
определяне на психологичната годност за летателна длъжност
1. Клиничното психологично изследване за
нуждите на психиатричния преглед и авиопсихологичното изследване за определяне на психологичната годност за летателна длъжност са
структурирани по следния начин:
1.1. Анализ на документация.
1.1.1. Изследващият се запознава с информацията за психичното състояние на изследваното
лице, съдържаща се в документни източници
(характеристики, данни от годишни профилактични прегледи, военна здравна книжка, личен
амбулаторен картон, епикризи от здравни заведения, сведение от психиатричен диспансер,
решения на ТЕЛК, писмени сведения от близки
и/или колеги, социално-психологическо проучване, данни от средствата за обективен контрол,
прек и наблюдени я в т рена жор, медицинск и
талони и др.).
1.2. Психологично изследване.
1.2.1. Психологичното изследване на кандидати за приемане на военна служба и на военнослужещи/резервисти се извършва с набор от
психологични методики и техники (Бланка № 1).
1.2.2. Психологичното изследване на кандидати
за приемане и на военнослужещи/резервисти на
летателна длъжност се извършва с набор от психологични методики и специализирани тестове
(Бланка № 2).
1.2.3. За всяка конкретна група от изследвани
лица, по преценка на изследващия, се прилагат
тези методики и тестове, които да дадат обективна информация за сферата на личностово
функциониране и/или оперативните качества,
които се налага да бъдат изследвани и оценени.
1.2.4. Общи изисквания към използваните
тестове:
а) да отговарят на нуждите на конкретното
психологично изследване;
б) да съответстват на добрата психологична
практика, възприета в Република България;
в) да не допускат манипулиране на резултатите
и разделение на изследваните лица по възраст,
пол, специалност, образователен ценз, етническа
или религиозна принадлежност;
г) да притежават нормално разпределение на
тестовите балове и различителна сила;
д) да са достоверни – при повторението на
теста да се получават точни и сравними стойности.
1.3. Психологични аспекти, оценявани при
изследването на кандидатите за военна служба
и летателна служба.
1.3.1. Интелектуално-мнестична сфера:
а) интелектуално ниво;
б) паметови функции и други когнитивни
процеси.
1.3.2. Личностна структура:
а) емоционална компетентност;
б) фрустрационен толеранс и агресивни тенденции;
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в) зрялост на самооценката и когнитивноповеденческа зрялост;
г) устойчивост на поведението.
1.3.3. Социално-психологично функциониране:
а) адаптивност; ефективност на защитните
механизми;
б) ниво на личностен самоконтрол;
в) професионална мотивация;
г) ефективност на стратегии за справяне с
проблемни ситуации;
д) групова (екипна) съвместимост;
е) прогнозиране на негативни последици от
собственото поведение;
ж) ниво на стрес; стратегии за справяне със
стреса.
1.3.4. Специфични психологични (личностни и
оперативни) качества и възможности, необходими
за летателна длъжност:
а) възприятно-представни функции (пространствено възприятие и въображение, качества на
вниманието);
б) специфични интелектуално-паметови функции (зрителна и оперативна памет, математическо
логическо мислене, съобразителност);
в) психомоторни функции;
г) ориентация и поведенчески контрол в специфични ситуации при натоварване в комплексна
ситуация.
1.4. Индивидуално психологично интервю.
1.4.1. Целта на индивидуалното психологично
интервю е да даде допълнителна информация за
изследваното лице.
1.4.2. Индивидуалното психологично интервю
се провежда съобразно нуждите на конкретното
изследване, без да се допуска дискриминация
на базата на етнически, полов или религиозен
принцип:
– за кандидати за приемане на военна служба
и на военнослужещи/резервисти (Бланка № 3);
– за явяващи се на първоначално авиопсихологично изследване (Бланки № 4а и 4б);
– за военнослужещи/резервисти от летателния
състав, явяващи се на годишен преглед (Бланка
№ 5).
1.4.3. Интервюиращи ят следва да у точни
ключови аспекти от личностното развитие на
изследваното лице: обща житейска история,
развитие и поведение в семейната и училищната
среда, досегашна професионална изява, социалноикономически статус, извънслужебни занимания,
асоциални изяви. По преценка на интервюиращия,
може да се задават и допълнителни уточняващи
въпроси, по типа на „отворено“ психологично
интервю. Това позволява да се постигне по-голяма обективност и да се избегне сугестивност
при изследването.
– при първоначално психологично изследване
на кандидати за летци-пилоти, ръководител-полети (щурмани – УВД) изследващият провежда
задължително заключително интервю; с кандидати за други специалности то се провежда при
необходимост от по-широко обсъждане;
– психологичното изследване на лицата, преминаващи на годишен авиомедицински преглед,
включва психологично интервю и тестове по
преценка на изследващия;
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– след навършване на 25-годишна възраст
на изследваните лица се извършва разширено
психологично изследване на всеки пет години,
като за лицата до 35-годишна възраст приоритет
се дава на тестовете за оперативни качества, а
за тези над 35 години – на личностови тестове.
1.5. Оценката на авиопсихологичната годност се извършва въз основа на най-малко два
източника на информация от психологичното
изследване.
ІV. Изготвяне на психологични заключения за
нуждите на психиатричния преглед и за определяне на психологична годност за летателна
длъжност
1. Изготвянето и оформянето на психологичните заключения за нуждите на психиатричния
преглед и за определяне на психологичната
годност за летателна длъжност се съобразява с
действащите военномедицински стандарти.
2. Изготвянето на психологичните заключения за нуждите на психиатричния преглед
и за определяне на психологичната годност за
летателна длъжност се основава на обективни
данни от цялостното психологично изследване
и преценка на психологичните отклонения по
следните критерии:
2.1. Степен на поведенческа дисфункция.
Определ я се по описателни характеристики
(предложени от А мериканската психиатрична асоциация, 2012 г.) в два аспекта: личност
и междуличностни отношения. Предложените
описателни характеристики дават възможност
за съпоставяне с резултатите от прилаганите в
обичайната практика психологични изследвания
на личността.
а) липсва поведенческа дисфункция:
личност:
Има актуално съзнание за своята уникалност
и за независимостта на волята си. Успешно
интегрира в настоящето личния си житейски
опит от миналото. Не нарушава чувството си
за индивидуалност при взаимоотношенията с
другите. Може да разпознава и да поддържа
подходящите граници при изпълнение на ролеви
взаимоотношения. Почти винаги и относително
самостоятелно поддържа позитивно ниво на своето самочувствие. Има точна или леко изместена
в позитивна насока самооценка. Може да преживява, толерира и регулира широк спектър от
емоции. Може да определя разумни цели и да се
стреми към тях, като прави реалистична оценка
на своите способности. Използва подходящи и
ефективни модели на поведение; в състояние е
да реализира постижения в много области. Може
да осмисля и да изразява значимостта на своите
лични преживявания и опит.
междуличностни отношения:
В повечето ситуации проявява способност
точно да разбира широкия диапазон от жизнения
опит на другите. Възприема и оценява другите
гледни точки, дори ако не е съгласен с тях. Наясно е с ефекта, който собствените му действия
имат върху другите.
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Търси и се ангажира в множество грижовни,
тесни и реципрочни взаимоотношения в личния
си и обществен живот. Дава гъвкав отговор на
редица идеи, емоции и поведения от страна на
другите, като се стреми към сътрудничество и
взаимна изгода.
б) лека поведенческа дисфункция:
личност:
Сравнително успешно поддържа убеждението,
че е уникален; вписва личния си опит в настоящето. До известна степен поддържа самоуважението си, въпреки че в самооценката си може
да е прекалено или недостатъчно самокритичен.
Проявява до известна степен потиснатост в изразеността и ограниченост в обхвата на своите
емоционални преживявания; силните емоции
може да бъдат обезпокоителни и дори изтощителни за него. Когато преживява силни емоции
и конфликти, до известна степен нама л ява
ефективността и яснотата на междуличностните
граници. Ориентиран е към целите си, но при
постигането им може да бъде неадаптивен до
степен, че да възпрепятства постигането им или
да предизвика конфликт. Може да има набор от
нереалистични или социално неподходящи лични
норми и критерии, ограничаващи някои аспекти
на неговата изява. Може да изразява вътрешните
си преживявания, но специално или прекомерно
подчертава един (напр. интелектуален, емоционален) аспект на познанието за себе си, вместо
да интегрира всички.
междуличностни отношения:
До известна степен не успява да оцени и
разбере различните перспективи в житейския
опит на другите. Склонен е да вижда другите
като имащи необосновани очаквания или да
очаква контрол от тях. Непоследователен е в
осъзнаването на ефекта, който собственото му
поведение оказва върху другите. Има капацитет
и желание да формира близки и реципрочни
отношения, но понякога може да бъде потиснат
в съдържателното им изразяване и да избягва
силни емоции или конфликти. Възможността за
сътрудничество може да е ограничена от нереалистични лични норми. Донякъде е ограничен
в способността си да зачита или да отговори на
широкия диапазон от идеи, емоции и поведения
от страна на другите.
в) умерено изразена поведенческа дисфункция:
личност:
Чувството за уникалност не е ясно диференцирано; колеблив и непоследователен при актуализирането на личния си опит. Прекалено е
зависим от другите в определянето на собствената
идентичност, а очертаването на границите с тях
в известна степен е компрометирано. Самочувствието е уязвимо, контролирано от прекалено
силната чувствителност към външна оценка, с
желание за одобрение и възхищение от други
хора. Усещане за непълноценност или малоценност, със завишена или снижена самооценка.
Емоционалната регулация се контролира от
наличието на други специфични начини и/или
успехи в ситуации, осигуряващи външна положителна оценка. Заплахата за самочувствието
може лесно да породи силни емоции като гняв
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и срам. В повечето случаи поставените лични
цели са по-скоро средство за получаване на
външно одобрение, отколкото да са определени
самостоятелно. Това може да доведе до липса
на съгласуваност и/или стабилност във функционирането.
Личните стандарти може да са неоправдано
завишени (напр. необходимостта да се преживява
като специален или да се харесва и да угажда
на другите) или твърде занижени (напр. не са в
съответствие с преобладаващите социални ценности). Изпълнението на тези стандарти може
да се компрометира от липсата на чувство за
автентичност. Отклоненията в компетентностите
и способностите може да се отразят върху вътрешните преживявания.
междуличностни отношения:
Компрометирана способност да обмисля алтернативни перспективи във взаимоотношенията;
свръхнастроен към жизнения опит на другите,
но само за тези аспекти, имащи отношение към
неговата собствена значимост. Като цяло не разпознава или е безучастен относно ефекта, който
собственото поведение оказва върху другите, или
нереалистично преценява този ефект за самия
себе си. Има капацитет и желание да формира
отношения, но връзките могат да са повърхностни
и ограничени, главно за да поддържа саморегулацията и самочувствието си. Компрометирана
способност да отговаря адекватно на очакванията
на другите, дори напротив – има нереалистичното
очакване, че е обаятелен за тях и те напълно
го разбират. Не е склонен да вижда взаимоотношенията с останалите в реципрочни условия,
сътрудничи си с тях предимно за лична изгода.
г) силно изразена поведенческа дисфункция:
личност:
Осъзнава неясно уникалността на своите
лични качества, проявява обърканост или не
вижда приемственост в личния си опит. Има
неустойчиво чувство за самостоятелност/структурираност; може да изпитва липса на идентичност
или вътрешна празнота. Границите с околните
са слаби или ригидни. Свръхидентификация с
другите (до голяма степен променя очевидни
аспекти от своята личност така, че да изглежда
повече като другите) или прекалено подчертава
независимостта си от тях, или се колебае между двете. Има неустойчива обща представа за
собственото „аз“, лесно се повлиява от събития
и обстоятелства, като показва липса на съгласуваност. Не може да изгради самооценката си с
нюанси: може да се мрази или да се възхвалява,
или да преживява нелогична и нереалистична
комбинация от двете. Бързо променя емоциите си
или преживява хронично, непоколебимо чувство
на отчаяние. Изпитва трудности при създаване и/
или постигане на личните си цели. Вътрешните
стандарти за поведение са неясни, противоречиви
и/или много подробни. Животът се изживява
като безсмислен или опасен. Способността да се
обмислят и да се разбират собствените психични
процеси е компрометирана.
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междуличностни отношения:
Способността да се възприемат и разбират
мислите, чувствата и поведението на другите
хора е значително ограничена. Може да различава само твърде специфични аспекти от опита
на другите, конкретно – уязвимост и страдание,
а собствените деструктивни подтици често са
приписвани на другите. Обикновено не може да
обмисля и приема алтернативните гледни точки
или се чувства застрашен от различната перспектива. Не познава или се обърква при опита
си да открие причинно-следствената връзка в
социални ситуации, включително и за въздействието на собствените действия върху другите.
Взаимоотношенията се основават на силна вяра
в абсолютната необходимост за близост с друг(и)
и/или на очакване за нестабилност, изоставяне,
и/или насилие. Преживяванията за близост с
други лица са нестабилни, редуват се страхът
от отхвърляне и отчаяното желание за връзка.
Взаимността е незначима: преценява околните
предимно по отношение на тяхното влияние
(негативно или позитивно) върху собственото
„аз“; съсредоточава се върху това, което те му
предлагат (дали е негативно или позитивно).
Усилията за коопериране често са нарушени в
резултат на възприемането на обиди от страна
на другите.
д) крайна степен на поведенческа дисфункция:
личност:
На практика липсват осъзнаването на собствената уникалност, както и някакво съзнание
за последователност в личния опит и история.
Чувството за самостоятелност и структурираност също отсъства или е организирано около
убежденията за преследване отвън. Границите с
другите хора са объркани или липсват. Понятието
за собствена личност е дифузно, със склонност за
значителни изкривявания в самооценката. Намеренията на другите може да не бъдат разпознати
и/или се възприемат като насочени срещу него.
Омразата и агресията може да са доминиращи
в афекта, неоснователни са, често се отричат и
проектират върху другите. Разграничаването на
мисли от действия е влошено до такава степен,
че способността за набелязване на цели е силно
компрометирана; целите често са нереалистични
и осъществяването им е непоследователно. Вътрешните стандарти за поведение на практика
липсват. Истински изпълнението е неуловимо
и почти немислимо. Абсолютна невъзможност
конструктивно да разсъждава върху житейския
опит на другите.
междуличностни отношения:
Явна невъзможност да се възприемат и да
се разбират намеренията и опитът на другите.
Вниманието към изискванията на другите на
практика отсъства (налице е свръхбдителност,
фокусирана върху задоволяването на потребнос
тите и избягването на увреждане). Социалните
взаимодействия може да са объркани и дезориентирани. Желанието за присъединяване към други
е ограничено поради дълбока незаинтересованост
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или очаквания за увреждане. Ангажиментите с
другите са безпристрастни, дезорганизирани или
трайно се отхвърлят. Отношенията се изграждат
главно на принципа на надмощието и се оценяват по възможността да осигурят комфорт или
да причинят болка и страдание. Социалното/
междуличностното поведение не е взаимно, дори
напротив, отразява тенденции за задоволяване
на базисни потребности и избягване на болката.
2.2. Възможност за компенсиране на установеното психологично отклонение:
а) компенсируеми психологични отклонения
са тези, които:
– не водят до поведенческа дисфункция, а
ако тя е налице, се изявява в минимална или
слаба степен;
– може да се категоризират в рамките на диагностична категория по рубрики Z, но не и по
рубрики F от действащите Медицински стандарти.
В тези случаи се налага преценка на причинния фактор, интензивността, динам иката,
продължителността и повлияването на установеното отклонение от терапевтични процедури;
б) некомпенсируеми са случаите на психологични отклонения, които:
– водят до поведенческа дисфункция, изявяваща се в умерена или по-висока степен;
– се категоризират в рамките на диагностична категория по рубрики F и/или рубрики Z от
действащите Медицински стандарти;
– се изявяват често, имат протрахиран ход,
водят до явни декомпенсации и причиняват силно
затруднена адаптация и/или значим дистрес на
личността в широкия диапазон от ежедневните
служебни и/или извънслужебни ситуации;
– не се повлияват съществено при промяна на
условия та на работа и/или упражняваната дейност и/или проведени терапевтични процедури.
2.3. К атегориа лно описание на пси хологичното отклонение. Следва да се изясни (от
експерта-психиатър) дали отклонението е изява
на психично разстройство по рубриките F или
Z от Медицинските стандарти (респ. МКБ-10):
а) социално-психологичен проблем и/или
проблем(и), свързан(и) със средата на живот и/
или на професионалната изява (по рубрики Z);
б) личностова абнормност (акценти в личностовото развитие – по рубрики Z; личностово
разстройство – по рубрики F);
в) психично разстройство (по рубрики F) – не
психотично и/или психотично;
г) нарушение в интелектуално-мнестичната
сфера – нарушения на паметови функции и други
когнитивни процеси; умствена изостаналост (по
рубрики F).
3. Наличието на едно или повече психологични отклонения по сфери се отразява в бланка
(Бланка № 6):
а) нарушение в интелектуално-мнестичната
сфера: интелектуален дефицит и/или когнитивни
нарушения и/или паметови нарушения;
б) личностна абнормност: дисхармонична
структура на личността, емоционална нестабилност и некомпетентност; нисък фрустрационен
толеранс и агресивни тенденции; снижено ниво
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на личностен самоконтрол, незрялост на самооценката и когнитивно-поведенческа незрялост;
неустойчивост на поведението;
в) социално-психологичен проблем: снижена
адаптивност; неефективност на защитните механизми; неясна или липсваща професионална
мотивация; неефективност на стратегиите за
справяне с проблемни ситуации; групова (екипна)
несъвместимост; снижена възможност за прогнозиране на негативни последици от собственото
поведение; ниво на стрес (посттравматичен,
хроничен); доказана употреба на наркотични
вещества и/или вредна употреба на алкохол
(психотропни медикаменти).
3.1. Клиничните психологични заключения за
нуждите на психиатричния преглед се оформят
в протокол (Бланка № 7).
4. Заключения по психологичната годност за
летателна служба и предложения за експертно
решение.
4.1. Резултатите от авиопсихологичното изследване се представят в сурови или трансформирани
балове, персентили, стенове или в графичен вид.
Резултатът може да се коригира от данните след
интервюто и наблюдението от изследването. Лицата с оценки 4 стена се приемат за гранични,
но психологично подходящи. За прогностично
благоприятни се считат резултати от 5 и повече
стена. При кандидати за летателна длъжност и
ръководител полети (щурмани УВД) крайният
(обобщаващ) резултат се оформя на базата на
деветстенова оценка (Бланка № 8, Бланка № 9).
4.2. Данните и заключението от авиопсихологичното изследване се нанасят в бланка (Бланка
№ 4б, Бланка № 10).
4.3. Предложението за експертизно решение
по психологичната годност на изследвания се
представя в един от следните варианти:
4.3.1. Годен за ……………………………………………………..
...........................................................................................
(посочва се авиационната специалност по съответната графа от Медицинските стандарти)
4.3.2. Негоден за ……………………………………………........
...........................................................................................
(посочва се авиационната специалност по съответната графа, рубрика или точка от Медицинските
стандарти; вписва се и установената причина за
психологическа негодност)
4.3.3. В забрана за летателна длъжност като
РП (щу рман У ВД) със (без) изпълнение на
задълженията по наземната служба (посочват
се съответната графа, рубрика или точка от
Медицинските стандарти; уточняват се датата
на контролния преглед, необходимите придружаващи документи, както и евентуални указания
за лечебно-профилактичен режим и причината
за забраната).
4.3.4. При предложение за годност с евентуални
индивидуални ограничения се посочва какви са
те, например:
„без инструкторска дейност“, „като втори
пилот“, „без фигурен пилотаж“, „да изпълни ....
(брой) полети, след които да се яви на контролен
преглед в ЦВМК с подробни характеристики“,
„без денонощни дежурства“ и др.
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(посочва се по коя графа, рубрика или точка
от Медицинските стандарти се дават съответните
ограничения и психологичната причина за тях).
4.4. Предложенията: „психологично негоден“
и „в забрана за летателна дейност (работа)“, се
представят за обсъждане в ЦВМК, като при
необходимост по разпореждане на Началника
на НПЦВМЕАММ се извършва диагностично
уточняване от експерт-психиатър.
V. Психологични тестове, схеми и протоколи за
изследване и оценка на психичното състояние
Използваните в методиката въпросници и
тестове са съобразени с Наредба № 6 от 2003 г.
на Министерството на здравеопазването за вида
и реда на извършването на специализираните
медицински и психологични изследвания и на
периодичните здравни прегледи и методите за
тяхното провеждане (ДВ, бр. 35 от 2003 г.).
1. Психологични тестове за кандидати за
приемане на военна служба и военнослужещи/
резервисти. Прилагат се психологични тестове
за следните личностови сфери:
а) Умствена компетентност:
– интелектуално ниво;
– когнитивни процеси.
Използват се тестове на: Рейвън, Векслер,
Бентон, сложни аналогии, пиктограма, техника
„10 думи“ – за трите звена на паметта, табла на
Шулте – за памет и внимание, тест на Бентон – за
мозъчна патология, методика на Якобсон – за
механичната слухова памет за цифри, „Тълкуване“, техника на Ебинхауз за изследване на
мислене, техника „последователност на събития“,
техника „класификация“, „Изключване на 4-тото
излишно“ и др.
б) Личностова структура:
– екстровертност/интровертност;
– емоционална компетентност – емоционална
зрялост и устойчивост, емоционална ангажираност и лоялност към професионални задачи и
авторитети, емоционален резонанс, ниво на ситуативна и личностова тревожност, емоционални
разстройства (депресивност);
– фрустрационен толеранс и агресивни тенденции;
– зрялост на самооценката; когнитивно-поведенческа зрялост;
– устойчивост на поведението.
Използват се въпросници за депресивност,
тревожност и агресивност (тестове на Цунг,
Спилбъргър, Бек, Бъс-Дюрки), тест за самооценка,
Минесота тест (MMPI), тест на Айзенк, методика
за равнище на самоуважение (на Rosenberg) и др.
в) Социално-психологично функциониране:
– адаптивност; ефективност на защитните
механизми;
– ниво на личностов самоконтрол;
– професионална мотивация;
– ефективност на стратегии за справяне с
проблемни ситуации;
– групова (екипна) съвместимост;
– прогнозиране на негативни последици от
собственото поведение;
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– ниво на стрес; стратегии за справяне с
професионален стрес.
Използват се: Тематично-аперцептивен тест,
тестове на Розенцвайг и Лири, въпросник за
защитни механизми, скали за: способност за
самоконтрол (на Snider), мотивация (Crown,
Maslow), междуличностни отношения и групова
съвместимост, стратегии за справяне с проблемни ситуации, изследване на типичните начини
на реагиране в конфликтни ситуации (Thomas),
стресоустойчивост и социална адаптация и др.
2. Психологични тестове за кандидати за летателна длъжност и военнослужещи/резервисти
на летателна длъжност.
а) Тестове за изследване на специфични оперативни качества:
• Маршрути – специфичен тест на К. Златарев
за зрителна памет и наблюдателност.
• AMT – („Dr. Shuhfried“) – адаптивен матричен невербален тест за оценка на нивото на
общата интелигентост, базиран на дедуктивното
мислене, независимо от културални и социални
фактори.
• A3DW – („Dr. Shuhfried“) – адаптивен тест за
оценка на тридименсионалната пространствена
ориентация и въображение.
• PST – („Dr. Shuhfried“) – специфичен тест
относно навигационни умения за детайлна ориентация в тридименсионално пространство в полет.
• Събиране на числа с превключване – за
оперативна памет и аритметично мислене, устойчивост на вниманието, увереност.
• Компаси – пространствено въображение и
ориентация по основните посоки на двудименсионалното пространство.
• Непрекъснато смятане в автотемп и в зададен темп – аритметично мислене, оперативна
памет, устойчивост на вниманието, бдителност.
• MTA – („Dr. Shuhfried“) – ориентация в механиката и технологиите (с анимирани айтеми).
• Signal Detection – („Dr. Shuhfried“) – за
преценка на способността за поддържане на
дълготрайно селективно внимание за откриване
на определени сигнали при операторска дейност.
• 2HAND – („Dr. Shuhfried“) – за визуалномоторна двуръчна координация и темп на усвояване на двигателни навици.
• Субтестове на системата за психофизиологични изследвания „Плевен-87“ – прости и
сложни сензомоторни реакции в авто- и наложен
темп, аритметични действия в авто- и наложен
темп, зрителна памет и наблюдателност, реакция
на движещ се обект – общо 15 програми.
• Тестова система „Вихрен-1“ и „Вихрен-2“ – с
четири симултантни субтеста – определя оперативния капацитет за справяне при обременяване
в комплексна ситуация.
• Апарат на Пиорковски – за бърза двигателна мобилизация и реакция на прост сигнал
с бърза динамика.
• Тремометрия – за преценка на фината координация и емоционалната устойчивост.
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• Лабиринти на Chapuis (по Мечков-Bayer) – в
четири варианта, за разпределяемост на вниманието.
• 5-те лабиринта (по Мечков) – за разпределяемост на вниманието.
• Логически тест – за определяне на способностите за намиране на количествени взаимоотношения.
• Закономерности – невербален тест за способности за намиране на закономерности в
наблюдаваните символи.
• Символно-цифров тест (по Мечков) – на
превключваемост на вниманието.
• Плетеници на Платонов – за устойчивост
на вниманието и наблюдателност.
б) Тестове за изследване на личностови фактори и интелект:
• MMG – („Dr. Shuhfried“) – оценява мотивите
на страх и надежда при персонална селекция и
други неклинични ситуации.
• 4DPI – („Dr. Shuhfried“) – представя личностовата структура относно вградимостта в социума.
• EPQ – екстраверсия, емоционална стабилност, психотизъм, социална желателност.
• Giessen-Test – за индивидуална и групова
диагностика.
• STAY–γ–1,2 (C. Spielbеrgеr) – самооценка
на нивото на ситуативната и личностовата тревожност.
• 16PF (R. Cattell) – 16-факторен личностов
въпросник.
• Тест на Bus Durkey – за преценка на агресивността.
• Тест на Taylor – за преценка на нивото на
тревожност.
• Тест на Zung (с двата варианта) – за тревожност и за депресия.
• MMPI – за клинична и неклинична психологична диагностика.
• Тест на Frederick за емоционалната зрялост.
• Тест на Божинова за базисните темпераментови особености.
• Тест на Кокошкарова – за личностови и
невротични тенденции на личността.
• Тест на Майер Брикс.
• Тест на Сцьонди.
• Тест на Люшер.
• Тест на Корси.
• Тест на Лири.
• Тест на Raven – за определяне на IQ.
• Тест на Amtauer – за оценка на интелигентността.
• Тест на Wechsler – за преценка на IQ.
КЛИНИЧНО ПСИХОЛОГИЧНО ИНТЕРВЮ
ЗА НУЖДИТЕ НА ПСИХИАТРИЧНИЯ ПРЕГ
ЛЕД ПРИ ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ЗА ГОДНОСТ ЗА ВОЕННА СЛУЖБА
Име: ..............................................................................
Под.: ..............................................................................

ЕГН: □□□□□□□□□□
Дата: ..../...../20___ г.
Град: ..............................................................................
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Демографски данни:

Възраст:
Семейно положение:
Професия:
Образование:
Трудов стаж
до момента
и къде:
Длъжност
(в момента):
Актуално състояние:
Описание на човека (походка,
мимика, поза, първи думи при
влизането и т. н.)
Каква е непосредствената причина за провеждане на изследването?
Ходили ли сте на мисия до момента? Оправдаха ли се очакванията Ви? Били ли сте отзоваван
по някакви причини?
Поява, развитие и продължителност на затрудненията (ако има
такива). Да се посочат.
Членували ли сте, или член ли
сте на някаква организация или
група по интереси?
Предишни психологични изследвани я и консултации от
психолог/психиатър (ако е имало
такива)
По какви начини разрешавате
проблемите, които възникват
пред Вас (самостоятелно или с
помощта на други специалисти)
и какви са резултатите?
Употреба на лекарства (да се
изброят)
Семейна анамнеза (самоубийства, психични болести, зависимости)
Допълнителни сведения за социални проблеми
Психосоциални данни
(значими междуличностни взаимоотношения):
Ранно детство:
Кое дете сте поред в семейството?
Имате ли информация за това
как е протекло раждането Ви
(от родители и близки)?
Кои са били значимите фигури
във вашето възпитание през
този период от развитието Ви?
Какви са били отношенията в семейството Ви през този период?
Предучилищен период:
Помните ли някакви значими
събития през този период?
– поява на брат/сестра;
– първи спомени;
– друго?
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Ранна училищна възраст:
Какъв беше успехът Ви в училище през този период?
Как се разбирахте с връстниците
и съучениците си?
Как се разбирахте с родителите
си?
Кой беше водеща фи г у ра в
семейството Ви (ако е имало
такава)?
Юношество:
Какви бяха отношенията със
значимите за Вас хора (родители, роднини)?
Какви бяха отношенията с лицата от другия пол?
Какви бяха мечтите Ви през
този период?
Осъществиха ли се те?
С какъв успех завършихте?
Имахте ли прекъсвания в учебния процес?
Зряла възраст:
Как бихте описали отношенията
си с околните (приятели, колеги
и др.)?
Как бихте описали отношенията
си с близките за Вас хора?
Чувствате ли се удовлетворен
от работата си или ако не работите – от това, с което се
занимавате?
Какво Ви е отношението към
брака?
Какви са любимите Ви занимания извън работа?
Бихте ли коментирали сексуалния си живот?
Кое е най-неприятното събитие
във вашия живот?
През последната година случвало ли Ви се е някакво особено
събитие (приятно или неприятно)?
Какъв е вашият социално-икономически статус?
Губили ли сте някога близък
човек?
Какво кара хората да пият?
Употребявате ли алкохол?
На колко години бяхте, когато за
първи път употребихте алкохол?
Какъв алкохол предпочитате,
ако употребявате (с ниско алкохолно съдържание или концентрат)?
Колко често употребявате и в
какви количества?
Случвало ли Ви се е да нямате
спомен след употреба на алкохол?
Пробвали ли сте някога наркотични вещества?
Ако да, то какви са били те?
Помагат ли наркотиците на човек да се справя с проблемите
си според Вас?
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Какво Ви накара да изберете
тази професия?
Кандидатствали ли сте друг път
във военната система?
Каква длъжност сте заемали?
Как си представяте идеалния
военнослужещ/резервист?
Как се отнасят близките Ви хора
към вашия избор (професията
военнослужещ/резервист)?
Съвпаднаха ли вашите очаквания и мечти с реалността?
Можете ли да посочите кризисно събитие, което е променило
живота Ви?
Случвало ли Ви се е да мислите,
че животът Ви е изгубил смисъл?
Как ви са очак вани ята Ви в
професионален план?
Какви са актуалните Ви стремежи, идеали, планове за бъдещето?
Други въпроси и теми, възникнали в процеса на интервюто:*
1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________
4. _____________________________
* Забележка. Изследователят може да допълва
интервюто според отговорите на изследваното лице.
Заключение:

Дата: ……/………/………

Психолог: ……………………..
(подпис и фамилия)

4. А в и о п с и х о л о г и ч н и и з с л е дв а н и я.
4.а. Схема за психологично интервю на кандидати за летателна длъжност и военнослужещи/
резервисти на летателна длъжност:
С цел избягване на повлияване от сугестия
и запазване на максимална обективност и възможност за оценяване, както и сравнимост на
резултатите интервюто e тип „полустандартизирано – полуотворено“. То обхваща важни психобиографски данни от личностовото развитие на
подходящите за авиационната дейност психични
качества, а именно:
1) Обща история на живота – освен задължителните данни се изяснява дали кандидатът
е отглеждан от други хора освен от родителите
си, а за отслужилите военна служба – местослуженето, дисциплинарни наказания, адаптация
към военната среда и др.
2) Фамилна среда – обръща се внимание и
на преживени силни емоционални случки или
психични смущения, както и на поведенчески
особености в ранното детство и привързаности.
3) Училищен период – включва и причини,
поради които не е бил успешен ученик.
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4) Социално-икономически статус – само
стоятелни източници на издръжка, упражнявана
професия, социален статус на фамилията и др.
5) Развитие на аксиатиката – извънкласни
занимания, предпочитани теми на разговор,
основни интереси, предпочитан вид отдих, отношение към религията, основни привързаности,
участие в аероклуб и т. н.
6) Темп на натрениране и успеваемост.
7) Професионална ситуация – изучена професия и упражнявана професия.
8) Спортна дейност – системна и несистемна – задължително се изясняват личната мотивация и личностовата промяна от практикуван
спорт.
9) Критични поведенчески инциденти – какви,
начин на справяне, трайност на емоционалната
реакция, последствия (притеснения, страхове,
вегетативни реакции, травми, заекване).
10) Заболявания и злополуки.
11) Нарушения на правните норми – включва
и търсенето на предиспозиции към асоциални
действия (агресивност, непоносимост към обществените правила на поведение, несъобразяване
с околните, нетърпимост към чуждо мнение и
др. под.).
12) Мотивация и професионална ориентация:
а) съобразно базисните критерии – стремеж
към постижения, виталност, мобилност, готовност към нови знания и умения, възприемчивост
към отговорност;
б) съобразно индивидуалната динамика – развитие на мотивацията за авиационна професия в
различните възрастови периоди, съответствие на
мотивацията с личността, преживени разочарования и конфликти преди вземането на решение
за кандидатстване, за какви други професии има
готовност, отношение към военната служба,
очаквани трудности;
в) наличие на мотивациони фактори по Sir
Douglas Bond (само при пилоти).
13) Представа за собственото „аз“.
14) Характерови особености – акцентира се
върху данните относно предпочитания към лидерство, общителност, степен на доверчивост,
степен на откритост, способност за взаимодействие, амбициозност, склонност към неувереност,
отношение към реда, степен на егоизъм, чувство
за хумор.
15) Темперамент – издръжливост, устойчивост
към странични смущения, продължителност на
отрицателните преживявания, ниво на честолюбивост, приспособимост, разговорливост, енергичност, активност към новото, напрегнатост,
притеснителност, увереност, търпеливост, стил
на шофиране, качества на съня и др.
16) Способност за вземане на решение – флек
сибилност, креативност, доминантност, критичност, реалистичност, жизнен опит, евристичност.
17) Справяне със стрес – емоционална стабилност, флексибилност, готовност за привация,
управление на стреса.
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18) Социабилност, екстравертираност, доминантност, емпатия, агресивност.
19) Зрялост – външни белези, емоционална
реактивност, индивидуалност, свръхпокровителство от родител, реалистичност, изборност
на социалните връзки, самокритичност, усет
за хумор.
20) Агресивност.
21) Интелигентност – точност на мислите и
фразите, богатство на речта, схватливост, лицева
одухотвореност, мисловна помпозност, устойчивост на вниманието, чувствителност към обмяна
на мисли при разговор, успешност в ученето,
оценки по математика и физика, лингвистични
способности и т. н.
4.б. Първонача лно авиопсихологично из
следване:
На кандидат/ката за специалността ...............
..........................................................….. №………/…………
(дата)
.......................................................... ЕГН ……………………
(трите имена)
(год.)
А) Психологично интервю:
1. Обща история на живота:
2. Фамилна среда:
3. Образование: 4. С оц иа л но -и коном и ческ и
статус:
5.Ра з ви т ие н а 6. Темп на натренирване и
аксиатиката:
успеваемост:
7. Професионална ситуация:
8. Спортна дей- 9. Критични поведенчески инност:
циденти:
10. Заболявания 11. Нарушения на правните
и злополуки:
норми:
12. Мотивация и професионална ориентация:
12.1. Мотивация:
С т р е м еж к ъм Виталност:
постижения:
Мобилност:

Активност към нови знания и
умения:

Вземане на отговорност:
12.2. Професионална ориентация:
А) П р о ф е с и о н а л н а Б) По Sir Douglas Bond:
ориен тац и я:
I г р. ................ б р.
I I г р. .............. б р.
I I I г р. .......... д а /н е
1 3. С е б е в ъ з п р и е м а н е:
а) п р е д с т а в а з а п о т е н ц и а л н и я „ а з“:
б ) п р е д с т а в а з а и д е а л н и я „ а з“:
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1 4 . Х а р а к т е р о в и 1 5. Те м п е р а м е н т о в и
особеност и:
особеност и:
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на членове на семейството и л и р о д и т е л и т е
...................................

16 . С п о с о б н о с т з а 17. С п ра в я не с ъ с с т р е с:
вземане на решен и е:

Тютюнопушене

1 8 . Г р у п о в а в г р а - 1 9. З р я л о с т :
димост:

Приемане на лекарства

20. А г ресивност:

21. И н т е л и г е н т н о с т :

Б) Обобщаващ протокол от изследването:
Риск:

МОТИВАЦИЯ
0 – не
Г Р У ПОВ А ВГ РА Д ИМОСТ
КОГ Н И Т И ВН И К АЧЕСТВА
1 - у м е - ЕМОЦИОНАЛНИ КАрен
ЧЕСТВА
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ
НАТОВАРВАНЕ

12345
12345

ОПЕРАТИВНИ СПО2 – виСОБНОСТИ (общо)
сок

12345

От наблюдението:

1, 2, 3

4

5, 6, 7

8, 9

неподходящ

III
гр.
(граничен)

II
гр.

I
гр.

тат
в сте-

Намира ли промени в себе си?
Не. Да – какви?

12345

ПОДПИС:
………………...…………......
(Фамилно име)

Излишното се зачертава, а крайният резултат
се огражда!
ЗАБЕЛЕЖКИ: ......................................................
.................................................................................
Подпис: ............/.............../
Трите и м е н а и в ъ з р а с т
Длъжно с т
5. Интервю за годишен преглед (летателен
състав).
Клас

Общо п р о л е т е н и ч а с о в е

Промени във: теглото................
съня ...................
навиците ............

12345

групи:

Специа лн о с т

Професионална нагласа за следващите 3 –
5 години

Оплаквания (психични и соматични):

нове:

по

Курсове и друга допълнителна форма на
обучение

12345

РАННА ПРОГНОЗА: 0 – лоша, 1 – колеблива,
2 – добра.
Краен
резул-

А лкохолна употреба

М а т. ч а с т
За изтеклия
период

Л етателн и и н ц и д е н т и и л и п р о б л е м и в
подгот ов к а т а
Спорт:
а) служебно – вид: ......... периодичност ......
б) индивидуално – вид .... периодичност .......
Семейна обстановка: положение .... деца ....
занимание на съпругата
........................................
здравословни проблеми

Съпътстващи диагнози от други
специалисти
Допълнителни данни (вкл. и от служебни
документи и лица)
Дата: ……./….... г.

Подпис: ………../……………../

6. Описание на психологичните отклонения:
Психологически проблем по сфери:
1) Интелектуално-мнестична сфера
– интелектуален дефицит

– паметови дисфункции

– други когнитивни проблеми

2) Личностова структура
– емоционална некомпетентност

– нисък фрустрационен толеранс

– ниско ниво на личн. самоконтрол

– агресивни тенденции

– незрялост на самооценката

– когнитивно-повед. незрялост

– неустойчивост на поведението

3) Социално-психологично функциониране
– неадаптивност

– неефективни защит. механизми

– слаба проф. мотивация

– неефективност на стратегии за
справяне с проблемни ситуации

– групова (екипна) несъвместимост

– неумение за прогнозиране на
негат. последици от поведението

– наличие на стрес (остър, хрон.)

– неефект. стратегии за справяне
със стреса

– употреба на наркотици

– вредна употреба на алкохол

Поведенческа дисфункция
липсва

минимална

слаба

умерена
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изразена

силно изразена

много силно изразена

застрашаваща индивида (околните)

Диагностична категория
Психосоц. проблем
(начин на живот, проф. функц-не)

акцентирана личност

личностово разстройство

непсихотично разстройство

психотично разстройство

умствена изостаналост

Възможност за компенсиране на психологично отклонение
компенсируемо

некомпенсируемо

7. Протокол от проведено клинично психологично изследване на кандидата за военна
служба (военнослужещия/резервиста).
Изследвано лице: .................................................
(трите имена)
ЕГН .........................................................................
Длъжност: ........ Военно формирование: ..........
1) Интелектуално-мнестична сфера (интелектуално ниво и когнитивни процеси)
.................................................................................
2) Личностова структура
.................................................................................
3) Социално-психологично функциониране
.................................................................................
4) Заключение и прогностична оценка
.................................................................................
Психолог: …..………………
(
)

Дата: …………….
8. Резултати и оценки от тестовете за оперативни качества (кандидати за летци-пилоти):
Кандидат/ка_________________________________
№________________ Дата________________________

„Вихрен-1“
По субтестове:
1.
2.

3.
4.

5.

Paths
Er
(Маршрути)
Trem
Td
(Тремометрия)
Terd
Erd
Pyorkowsky
Tr
2HAND

MTA‐Sch

St

St

St

St
St
St

Ta
St
TaEr St
Ta% St
Er

Допълнителни данни и изследвания:

St
St

St
St

6.

NAGT

7.

COMPAS

8.

SENT‐V1

9.

TRAC

A
Y%
B
A
Y%
Y%
Tr/Er
Op
Er
Ter
Ter/Er
Er/Op

Крайна средна оценка: St
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9. Резултати и оценки от тестовете за оперативни качества (кандидати за РП):
По критерии в стенове:
Кандидат/ка __________________________________
№
Дата
№ Наименование на
тестовете
1. Маршрути

Парамет
ри
Брой
г решк и

2. Събиране на числа Б р о й
с превклюване
операции

Стойности

Оценка

St

St

St

Брой
г решк и

St

Коефициент

St

St

3. Компаси

Коефициент

St

St

4. Тремометрия

Общо
време

St

Време на
г решк ите

St

Брой
г решк и

St

Брой
правилни
и закъснели

St

Мед иа нно време
н а д е т е кция

St

St

I к ва дрант

%

(%)

II к в а д рант

%

(%)

III к в а д рант

%

(%)

IV к в а д рант

%

(%)

5. Сигнал

St

Допълнителни изследвания и данни

Крайна средна оценка St

St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St

Vigilance
Operational Memory
Emotional Stability
Coping
Space Orient. a. Imagination
MTA‐Multiple Task Ability
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St
St
St

10. Допълнителен лист (за авиопсихологично
изследване):
Име..........................................................................
Дата ............. Повод за изследването ..........................
От интервюто:

St

От приложените документи:

St
St
St
St
St
St

Резултати от изследването:

Професионален статус и развитие след последното изследване:

С Т Р.
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Интерпретация:

Допълнителни данни и обсъждане:

Заключение:
Предложение за експертизно решение:

Подпис: _____________ /_______________/
11. Използваните в методиката въпросници и
тестове са съобразени с Наредба № 6 от 2003 г.
на Министерството на здравеопазването за вида
и реда на извършването на специализираните
медицински и психологични изследвания и на
периодичните здравни прегледи и методите за
тяхното провеждане (ДВ, бр. 35 от 2003 г.).

Приложение № 15
към чл. 21, ал. 2
Ред за освидетелстване, обем на прегледите и
изследванията на кандидатите за военна служба
и кандидатите за служба в доброволния резерв
(за офицерски кандидати, сержанти/старшини
от ВМС и войници/матроси)
1. Кандидатите за военна служба и кандидатите за служба в доброволния резерв (за офицерски кандидати, сержанти/старшини от ВМС и
войници/матроси) се явяват в ЦВМК сутрин до
8,30 ч., без да са закусвали с оглед предстоящите
им изследвания.
2. На регистратурата на ЦВМК всеки кандидат се регистрира в журнал и му се издава
протокол по образец (приложение № 2), който
след приключване на прегледите за деня следва
да върне на регистратурата.
3. Освидетелстването за годност за военна
служба и за служба в доброволния резерв задължително включва прегледи от лекари специалисти и
обем лабораторни и инструментални изследвания.
Лекарск и прегледи: интернист, невролог,
хирург, офталмолог, ото-рино-ларинголог, психиатър, дерматовенеролог, стоматолог, акушергинеколог (за жените), токсиколог.
Психологическо изследване за нуждите на
психиатричния преглед.
Лабораторни изследвания: кръв, хематологични показатели, хемоглобин, ерит роцити,
хематокрит, левкоцити с диференциално броене,
среден обем на еритроцита, тромбоцити, СУЕ,
биохимични показатели – кръвна захар, креатинин, трансаминази (АСАТ, АЛАТ).
С ер олог и ч н и пок а зат е л и – H b s A g , HC V,
СПИН, Васерман, урина – албумин, захар, уробилироген, седимент, опиати.
Кръвна група.
Инструментални изследвания: електрокардиограма (ЕКГ), флуорография на сърце и бял дроб,
панорамна снимка на зъбите, ехокардиография,
ехография – коремни органи, и антропомет
рия – ръст, тегло, БМИ.
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4. На кандидати за щатни парашутисти се наз
начават допълнителни изследвания, необходими
за експертизната оценка, както следва:
4.1. Електроенцефалограма (ЕЕГ).
4.2. Аудиограма.
4.3. Изследване за вестибуларна устойчивост.
4.4. Авторефрактометрия с циклоплегия.
4.5. Рентгенография на гръбначен стълб.
4.6. Авиопсихологическо изследване, завър
шващо с решение за психологическа годност.
5. На кандидатите за плавателна длъжност
се назначават допълнителни изследвания, необходими за експертната оценка, както следва:
5.1. На к а н д и дат и за п ла ват ел на д л ъ жност – надводни кораби:
5.1.1. изследване на вестибуларна устойчивост;
5.1.2. аудиометрия.
5.2. На кандидати за плавателна длъжност на
подводни кораби и водолази:
5.2.1. велоергометрия;
5.2.2. външно дишане;
5.2.3. изпитание в хипербарни условия (барокамера);
5.2.4. изследване на вестибуларна устойчивост;
5.2.5. аудиометрия.
6. На всеки кандидат се изготвя експертно решение за годност за военна служба����������������
/служба в доброволния резерв, което по служебен път се изпраща
до военното окръжие или военното формирование/
структура, откъдето е изпратен кандидатът.

Приложение № 16
към чл. 22, ал. 2
Ред за освидетелстване, обем на прегледите
и изследванията на кандидатите за обучение
във висшите военни училища и кандидатите
за служба в доброволния резерв (за офицери)
1. Медицинското освидетелстване на кандидатите за обучение във висшите военни училища
и кандидатите за служба в доброволния резерв
(за офицери) се извършва целогодишно в ЦВМК.
2. Кандидатите за обучение във висшите
военни училища се явяват в ЦВМК сутрин до
8,30 часа, без да са закусвали с оглед предстоящите им изследвания.
3. На регистратурата на ЦВМК всеки кандидат се регистрира в журнал и му се издава
протокол по образец (приложение № 2), който
след приключване на прегледите за деня следва
да върне на регистратурата.
4. Освидетелстването за годност за обучение във висшите военни училища и за годност
за служба в доброволния резерв (за офицери)
включва прегледи от лекари специалисти и обем
лабораторни и инструментални изследвания.
5. При освидетелстване на кандидати за
летателно обучение се изпълнява целият обем
прегледи и изследвания както при кандидатите
за обучение за наземни специалности и допълнително се извършват определен брой инструментални изследвания, указани в т. 7.
6. Кандидати за обучение за наземни специалности:
6.1. Лекарски прегледи: интернист, невролог,
хирург, офталмолог, ото-рино-ларинголог, психиатър, дерматовенеролог, стоматолог, акушергинеколог (за жените), токсиколог.
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6.2. Психологическо изследване за нуждите
на психиатричния преглед.
Лабораторни изследвания: кръв, хематологични показатели, хемоглобин, ерит роцити,
хематокрит, левкоцити с диференциално броене,
среден обем на еритроцита, тромбоцити, СУЕ,
биохимични показатели – кръвна захар, креатинин, трансаминази (АСАТ, АЛАТ).
Серологични показатели – СПИН, Васерман,
Hb s A g, HCV����������������������������������
�������������������������������������
, урина – албумин, захар, уробилироген, седимент, опиати.
Кръвна група.
Инструментални изследвания: електрокардиограма (ЕКГ), флуорография на сърце и бял дроб,
панорамна снимка на зъби, ехография – коремни
органи, ехокардиография и антропометрия – ръст,
тегло, БМИ.
7. Кандидати за летателно обучение – извършват се всички прегледи и изследвания по т. 4 и
допълнително следните изследвания:
7.1. Електроенцефалограма (ЕЕГ).
7.2. Аудиограма.
7.3. Изследване за вестибуларна устойчивост.
7.4. Авторефрактометрия с циклоплегия.
7.5. Рентгенография на гръбначен стълб.
7.6. Авиопсихологическо изследване, завър
шващо с решение за психологическа годност.
8. Кандидатите за плавателно обучение извър
шват всички прегледи по т. 6 и допълнително
провеждат следните изследвания:
8.1. Аудиограма.
8.2. Изследване за вестибуларна устойчивост.
9. На всички кандидати за обучение във ВВУ
и кандидати за служба в доброволния резерв (за
офицери) се издава експертно решение за годност, което кандидатът прилага към комплекта
документи при кандидатстване.

Приложение № 17
към чл. 23, ал. 3
Ред за освидетелстване на военнослужещи и
резервисти на активна���������������������
служба, лекувани амбулаторно или стационарно при промяна на
здравословното им състояние извън медицинските стандарти
1. Освидетелстването на тази категория военнослужещи и резервисти се извършва само в ЦВМК.
2. Освидетелстваните се явяват в ЦВМК с
наличната документация по чл. 23, ал. 1 и 2 и
се регистрират на регистратурата.
3. На всеки регистриран се издава протокол
за преглед при специалист по профила на заболяването.
4. Лекарят специалист извършва преглед на
освидетелствания, поставя диагноза, прави експертна оценка на здравословното състояние въз
основа на МС и предлага решение по годността
за военна служба/служба в доброволния резерв
на общо заседание на комисията. Предложението
за експертно решение предварително се обсъжда
от членовете на съответното отделение.
5. Секретарят на ЦВМК вписва предложението
на специалиста в протоколната книга и на общо
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заседание на комисията се взима решение за
утвърждаване или отменяне на предложението.
6. Освидетелстването завършва с издаване
на експертно решение по годността за военна
служба/служба в доброволния резерв.

Приложение № 18
към чл. 24, ал. 3
CENTER OF MILITARY MEDICAL EXPERTISE
AND AVIATION MEDICINEMILITARY MEDICAL
ACADEMY
MEDICAL CERTIFICATE FOR FLYIN GDUTIES
№………………./………………...........
date issued
Personal data
……………………………………....................................................
(rank, name, surname, family name)
...................... ...................../ PIN………….......................
(age)
(sex)
…………………………..............................................................
Date of birth; place
Unit ..................................................; country Bulgaria
Flight specialty ……………........................................……….
MEDICAL CONCLUSION
……………………………………………………………. was examined
and was found fit for flying duties, class (group…),
according the requirements of the Bulgarian aeromedical
standards .........................................................................
..........................................................................................
Secretary of medical
council
……………..../……………/

Chief of medical
council
....……/.................
valid by …….

Приложение № 19
към чл. 28, ал. 3
Ред за освидетелстване на запасни и български
граждани, за които възникват задължения по
военния отчет
1. Медицинското освидетелстване се извършва
целогодишно от лекарите експерти към ЦВМК
във военните окръжия – териториалната структура по водене на военен отчет.
2. Освидетелстваният се явява във военното
окръжие – териториалната структура по водене
на военен отчет, лично с наличната медицинска
документация по чл. 28, ал. 1 и 2.
3. Лекарят експерт се запознава с представената медицинска документация и се произнася
по годността на освидетелствания за военновременна служба с експертно решение, което вписва
в протоколна книга.
4. При необходимост лекар експерт от военното
окръжие може да поиска допълнителна медицинска документация, свързана със заболяването на
освидетелствания.
5. Решението по годността за военновременна
служба се нанася във военноотчетната книжка
на освидетелствания, която се представя на началника на военното окръжие – териториалната
структура по водене на военен отчет за подпис.

С Т Р.
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Приложение № 20
към чл. 29, ал. 7

ПРОТОКОЛ
За годишен профилактичен медицински преглед и оценка на
здравословното състояние за участие в операции и мисии, обучение във
военни академии, сержантски колежи, обучение в чужбина и задгранична
работа на военнослужещите и резервистите
№________________/_________________________/
дата на издаване

Заб. Отговорите изписвайте текстуално, а там където има квадратчета зачертавайте с кръстче
I.ПАСПОРТНА ЧАСТ
_________________________________________________________/_________________/_______ЕГН
звание, име, презиме, фамилия, моминско име за жени
години
пол
Роден______/_______/_______
Дата

гр./с/_______________________
месторождение

обл.___________________

страна _____________________

Живущ____________________________/__________________________/______________________________________________/________/_________________
Гр./с/
област
ул.
№
дом.тел.
Притежаващ Л.Карта №_________________/ __________________________/_____________________________/_____________________________
Издадена от
Град
дата на издаване
Длъжност,специалност :

Месторабота:

II.ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИЯ/РЕЗЕРВИСТА, ЗА ПЕРИОДА ОТ ПРЕДШЕСТВАЩИЯ
ГОДИШЕН МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД: ДЕКЛАРИРАМ:
Боледували ли сте някоя от посочените болести или нарушения? При други неупоменати заболявания обяснете кратко в “Забележка”
ДА НЕ
ДА НЕ
ДА
НЕ
Чести ангини
Безсъние
Хемороиди
Сенна хрема
Нервни или психични разстройства
Колапсни състояния
Асма
Често главоболие
Епилепсия
Туберкулоза
Световъртеж, прималяване
Диабет
Пневмония
Черепно-мозъчна травма
Херния
Плеврит
Очни оплаквания
Венерически заболявания
Ревматизъм
Ушни оплаквания
Тропически болести
Високо кръвно налягане
Сърдечно съдови заболявания
Алергична хрема
Нарушениянауринирането
Болки в областта на сърцето
Привикване към алкохол и медикаменти
Бъбречни смущения
Варикозни вени
Опит за самоубийство
Камъни в бъбреците
Язва
на
стомаха
или
Оплаквания при пътуване в превозно
дванадесетопръстника
средство
Болки в гърба
Жълтеница
Заекване
Ставни проблеми
Жлъчни камъни
Кожни заболявания
Гинеколог
Други заболявания или здравословни
проблеми
Забележка:

Спазен ли е режимът за явяване на медицинския преглед
Декларирам, че моите отговори на поставените въпроси са верни, пълни и точни.

ДА

НЕ

Съзнавам, че всяко невярно сведение или пропуск в
информацията, съдържаща се в медицинския формуляр е основание за търсене на административно-наказателна отговорност
по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
Дата:………………………………… Подпис на военнослужещия/резервиста:…………………………………………………….

ДО ТУК СЕ ПОПЪЛВА ОТ ВОЕННОСЛУЖЕЩИЯ/РЕЗЕРВИСТА
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ІІІ. ЛЕКАР
Анамнеза:
Балнеолечение
РФ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и др.
ІV. ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
ръст_______см.,

Отпуск поради временна неработоспособност

тегло______кг.,

гръдна обиколка______см.,

ханш

индекс

телесна конструкция:_________________________________________, цвят на очите
V. ОБЩ ФИЗИКАЛЕН СТАТУС
Статус
Глава, лице, шия
Нос, синуси, уста, гърло, лигавици
Уши
Очи
Гръден кош, бял дроб
Сърце, ритъм, пулс, шумове, RR
Съдове, съдови шумове
Корем – коремни органи
Ендокринна система
Пикочни и полови органи
Крайници и стави
Гръбначен
стълб
и
гръбна
мускулатура
Кожа – ръбци, особени белези и
лимфни възли
Нервна система
Психика
Гинекологичен статус
Други данни от статуса:

Норма

БМИ,

, татуировки, белези

Патология

Описание на патологичните данни

Лекар

/

/

VІ. ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Урина: албумин

захар

уробилиноген

седимент

Кръв
Еритроцити

Дата
г.
VІІ. ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА
ЕКГ:
Дата
/

г.

Изследвал:

/

СУЕ
хемоглобин________
левкоцити
кр. захар
холестерол

Извършил изследването:

/

/

RR с проследяване:
Дата

г.

Изследвал:

/

/

VІІІ. СТОМАТОЛОГ
Анамнеза:____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Статус:
Л-липсва зъб; КН-корен; П-пулпит; М-мост; ПП-подвижна протеза; О-корона,единична;
Г-гангрена; К-кариозен зъб; НИ-неизрасъл зъб; ЗК-зъбен камък; синьо-метал;
Червено- пластмаса;
- местоположение и вид на пломбата;

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2

3 4 5 6 7 8

Лигавица:______________, Език_______________, Гингива____________, Кожа__________
Слюнчени жлези____________________, Регионерни лимфни съдове_______________

Захапка:______________________________________, Дъвкателна способност:________________________________________
Наименование на заболяването:

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата:___/___/____
Изследвал: ________________/_______________
Фамилия на лекаря
ІХ. ОЦЕНКА НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ
Название на болестта, физически и психически недостатъци /на български език/:

Военнослужещият/резервистът: може/не може:
- да участва в операции и мисии извън територията на страната;
- да се обучава във военни академии,сержантски колежи и в чужбина;
- да постъпи на задгранична работа.
(излишното се зачертава)
Лекар на военното формирование: ________________/_______________
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ПриложениеПриложение
№ 21
№ 21
към чл. 30, ал.
4 чл. 30, ал. 4
към

ДЕКЛАРАЦИЯ

за
здравословното състояние на военнослужещия/резервиста

От …………………………………………………..
……………………………………………………………..
/звание, име, презиме и фамилия/
ДЕКЛАРИРАМ, че за времето от последния годишен

профилактичен медицински преглед проведен на ................................... г.
до настоящия момент не съм боледувал, не съм претърпял хирургична
интервенция, не съм лекувал зъбите и не провеждам медикаментозно
лечение.
*При настъпили промени в здравословното състояние претърпяни хирургични
интервенции и провеждане на медикаментозно лечение и лечение на зъбите
опишете подробно:

Декларирам, че написаното е вярно и точно. Съзнавам, че всяко невярно сведение или пропуск в информацията, съдържаща
се в декларацията е основание за търсене на административно-наказателна отговорност по Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България.

Дата:

482

Подпис:

(

Име, фамилия

)
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Приложение № 22
към чл. 31 , ал. 2
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Приложение № 22
към чл. 31, ал. 2

ПРОТОКОЛ
За годишен профилактичен медицински преглед и оценка на
здравословното състояние при завръщане на
военнослужещите/резервистите
от операции и мисии, извън територията на страната
№________________/_________________________/
дата на издаване

Заб. Отговорите изписвайте текстуално, а там където има квадратчета зачертавайте с кръстче
I.ПАСПОРТНА ЧАСТ
_________________________________________________________/_________________/_______ЕГН
звание, име, презиме, фамилия, моминско име за жени
години
пол
Роден______/_______/_______
Дата

гр./с/_______________________
месторождение

обл.___________________

страна _____________________

Живущ____________________________/__________________________/______________________________________________/________/_________________
Гр./с/
област
ул.
№
дом.тел.
Притежаващ Л.Карта №_________________/ __________________________/_____________________________/_____________________________
Издадена от
Град
дата на издаване
Длъжност,специалност :

Месторабота:

II.ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИЯ/РЕЗЕРВИСТА ЗА ПЕРИОДА ОТ ПРЕДШЕСТВАЩИЯ
ГОДИШЕН МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД: ДЕКЛАРИРАМ:
Боледували ли сте някоя от посочените болести или нарушения? При други неупоменати заболявания обяснете кратко в “Забележка”
ДА НЕ
ДА НЕ
ДА
НЕ
Чести ангини
Безсъние
Хемороиди
Сенна хрема
Нервни или психични разстройства
Колапсни състояния
Асма
Често главоболие
Епилепсия
Туберкулоза
Световъртеж, прималяване
Диабет
Пневмония
Черепно-мозъчна травма
Херния
Плеврит
Очни оплаквания
Венерически заболявания
Ревматизъм
Ушни оплаквания
Тропически болести
Високо кръвно налягане
Сърдечно съдови заболявания
Алергична хрема
Нарушениянауринирането
Болки в областта на сърцето
Привикване към алкохол и медикаменти
Бъбречни смущения
Варикозни вени
Опит за самоубийство
Камъни в бъбреците
Язва
на
стомаха
или
Оплаквания при пътуване в превозно
дванадесетопръстника
средство
Болки в гърба
Жълтеница
Заекване
Ставни проблеми
Жлъчни камъни
Кожни заболявания
Гинеколог
Други заболявания или здравословни
проблеми
Забележка:

Спазен ли е режимът за явяване на медицинския преглед
ДА НЕ
Декларирам, че написаното е вярно и точно. Съзнавам, че всяко невярно сведение или пропуск в информацията, съдържаща се в декларацията е основание
за търсене на административно-наказателна отговорност по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Дата:…………………………………

Подпис на военнослужещия:…………………………………………………….

ДО ТУК СЕ ПОПЪЛВА ОТ ВОЕННОСЛУЖЕЩИЯ/РЕЗЕРВИСТА
483
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ІІІ. ЛЕКАР ИНФЕКЦИОНИСТ
Анамнеза:
Статус:

Лекар

ІV. ЛЕКАР ИНТЕРНИСТ
Анамнеза:

/

/

V. ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
ръст_______см.,

тегло______кг.,

гръдна обиколка______см.,

ханш

индекс

телесна конструкция:_________________________________________, цвят на очите
VІ. ОБЩ ФИЗИКАЛЕН СТАТУС
Статус
Н
Патол
Описание на
о
огия
патологични
р
те данни
м
а
Глава, лице, шия
Нос, синуси, уста, гърло, лигавици
Уши
Очи
Гръден кош, бял дроб

, татуировки, белези
Н
о
р
м
а

Патол
огия

Описание на
патологичните
данни

Ендокринна система
Пикочни и полови органи
Крайници и стави
Гръбначен стълб и гръбна мускулатура
Кожа – ръбци, особени белези и лимфни
възли
Нервна система
Психика
Гинекологичен статус*

Сърце, ритъм, пулс, шумове, RR
Съдове, съдови шумове
Корем – коремни органи

/

Лекар

VІІ. ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА
ЕКГ:
Дата
г.
VІІІ. ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

/

Изследвал:

Урина:
Дата

БМИ,

/

/

Кръв
г.

Извършил изследването:

/

/

ІХ. КОНСУЛТАЦИИ
Лекар
/
/
Х. СТОМАТОЛОГ
Анамнеза:____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Статус:
Л-липсва зъб; КН-корен; П-пулпит; М-мост; ПП-подвижна протеза; О-корона,единична;
Г-гангрена; К-кариозен зъб; НИ-неизрасъл зъб; ЗК-зъбен камък; синьо-метал;
Червено- пластмаса;
- местоположение и вид на пломбата;

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2

3 4 5 6 7 8

Лигавица:______________, Език_______________, Гингива____________, Кожа__________
Слюнчени жлези____________________, Регионерни лимфни съдове_______________

Захапка:______________________________________, Дъвкателна способност:________________________________________
Наименование на заболяването:

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата:___/___/____

Изследвал: ________________/_______________
Фамилия на лекаря

ХІ. ОЦЕНКА НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ
Название на болестта, физически и психически недостатъци /на български език/:

Лекар интернист:
Възоснова на констатираното от интерниста,

Дата:___/___/____ г.

484

военнослужещият/резервистът: може/не може:
- да участва в операции и мисии извън територията на страната;
-да се обучава във военни академии,сержантски колежи и в чужбина;
-да постъпи на задгранична работа.
(излишното се зачертава)

Лекар
на
____________/_______________
* Извършва се от специалист гинеколог в лечебните заведения на ВМА.

1845

военното
Дата:___/___/____ г.

формирование:
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ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2008 г. за реда за издаване на
здравен сертификат за износ на продукти и
стоки със значение за здравето на човека
(обн., ДВ, бр. 62 от 2008 г.; изм., бр. 11 и 39
от 2009 г.)
§ 1. В чл. 3 думата „препарати“ се заменя
със „смеси“, а думите „продукти и дрехите
втора употреба“ се заменят с „продукти, дрехите втора употреба и медицинските изделия“.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото
здраве (РИОКОЗ)“ се заменят с „регионалната
здравна инспекция (РЗИ)“.
2. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. данни за единния идентификационен код
на едноличните търговци и юридическите лица
от търговския регистър, а за дружествата, регистрирани в държава – членка на Европейския
съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство – документ за актуална регистрация
по националното законодателство, издаден от
компетентен орган на съответната държава;“
б) в т. 2 думите „номера на партидата/
партидите, датата на производство и“ се
заличават;
в) в т. 4 след думата „контрол“ се добавя
„и националните центрове по проблемите на
общественото здраве“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Заявлението по ал. 1 може да се подаде и по електронен път при условията и по
реда на Закона за електронния документ и
електронния подпис и Закона за електронното
управление.“
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 абревиатурата „РИОКОЗ“ се
заменя с „РЗИ“.
2. В ал. 3 абревиатурата „РИОКОЗ“ се
заменя с „РЗИ“, а думите „Наредба № 8 от
2006 г. за платените услуги, извършвани от
регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, поискани от
физически и юридически лица (ДВ, бр. 41 от
2006 г.)“ се заменят с „Тарифата за таксите,
които се събират от органите на държавния
здравен контрол и националните центрове
по проблемите на общественото здраве по
Закона за здравето, приета с Постановление
№ 242 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ,
бр. 82 от 2007 г.)“.
§ 4. В чл. 7, ал. 1 абревиатурата „РИОКОЗ“
се заменя с „РЗИ“.
§ 5. В чл. 8 в текста преди т. 1 абревиатурата „РИОКОЗ“ се заменя с „РЗИ“.
§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „здраве“ се добавя
„и управление на специализирани донорски
програми“.

ВЕСТНИК
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2. В ал. 3 абревиатурата „РИОКОЗ“ се
заменя с „РЗИ“.
§ 7. В чл. 10 абревиатурата „РИОКОЗ“ се
заменя с „РЗИ“.
§ 8. В приложение № 1 към чл. 7, ал. 2
думите „РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ЗА
ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ“ се заменят с „РЕГИОНАЛНА
ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ“, а абревиатурата
„РИОКОЗ“ се заменя с „РЗИ“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. В Наредба № 28 от 2005 г. за условията
и реда за регистрация, обработка и съхраняване на данните, съдържащи се в регистъра на
лицата, които работят или са работили в среда
на йонизиращи лъчения (ДВ, бр. 76 от 2005 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5, ал. 1 думите „регионални инспекции за контрол и опазване на общественото
здраве (РИОКОЗ)“ се заменят с „регионални
здравни инспекции (РЗИ)“.
2. В чл. 8, ал. 1 абревиатурата „РИОКОЗ“
се заменя с „РЗИ“.
3. Създава се чл. 10а:
„Чл. 10а. Данните, които се предоставят
от работодателите, могат да се подават и по
електронен път при условията и по реда на
Закона за електронния документ и електронния
подпис и Закона за електронното управление.“
4. В ч л. 12 , а л. 1, т. 4 абр евиат у рат а
„РИОКОЗ“ се заменя с „РЗИ“.
§ 10. В чл. 45 от Наредба № 30 от 2005 г.
за условията и реда за осигуряване защита на
лицата при медицинско облъчване (обн., ДВ,
бр. 91 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2006 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4:
а) точка 1 се отменя;
б) точка 2 се изменя така:
„2. данни за регистрационния номер на
лицензията за измерване, издадена съгласно
чл. 15, ал. 3, т. 4 ЗБИЯЕ“.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Заявлението по ал. 4 може да се подаде и по електронен път при условията и по
реда на Закона за електронния документ и
електронния подпис и Закона за електронното
управление.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 11. В чл. 18, ал. 3 т. 3 от Наредба № 36
от 2005 г. за изискванията към козметичните
продукти (обн., ДВ, бр. 101 от 2005 г.; изм.
и доп., бр. 44 и 75 от 2006 г., бр. 39 и 106 от
2007 г., бр. 80 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 2
и 62 от 2010 г., бр. 53 от 2011 г. и бр. 88 от
2012 г.) се изменя така:
„3. данни за регистрационния номер и
РЗИ, до която е представено уведомлението
по чл. 14, ал. 1.“
§ 12. Наредбата влиза в сила в деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Атанасова
2164
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ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за
признаване на организации на производители
на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и
изменение на одобрените оперативни програми
(обн., ДВ, бр. 42 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 43
от 2009 г., бр. 9 и 62 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 7а се правят следните изменения:
1. В ал. 6 се създава т. 3:
„3 временно приема плана за признаване
и инвестиционната програма до определяне
на финансовото участие на Съюза по чл. 47,
параграф 4 от Регламент № 543/2011.“
2. Създава се ал. 8:
„(8) При прилагане на ал. 6, т. 3 договорът по ал. 7 се сключва след окончателното
одобрение на плана за признаване съгласно
чл. 7б, ал. 5.“
§ 2. В чл. 7б ал. 5 се изменя така:
„(5) След получаване на коефициент на
разп ределение о т Европейската комиси я
и въз основа на средствата за национално съфинансиране, включени в годишната
план-сметка на Държавен фонд „Земеделие“,
Разплащателната агенция предлага на групата производители изменения във временно
приетия план за признаване и в инвестиционната програма. Групата производители
може да приеме предложените изменения,
да оттегли плана за признаване и инвестиционната програма или да измени плана за
признаване и да оттегли инвестиционната
прог рама. Когато г ру пата производители
измени плана за признаване и инвестиционната си програма, изпълнителният директор
на Държавен фонд „Земеделие“ със заповед
окончателно одобрява плана за признаване
и инвестиционната програма.“
§ 3. В чл. 9а ал. 1 се изменя така:
„(1) Групите производители на плодове и
зеленчуци подават заявления за признаване
в два екземпляра в областните дирекции на
Държавен фонд „Земеделие“, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“, по
мястото на тяхната регистрация. Към заявленията групите производители прилагат в два
еднообразни екземпляра документите по чл. 9,
ал. 2 и плана за признаване по чл. 7, ал. 2
съгласно приложение № 6 и в един екземпляр
инвестиционната програма и документите
по чл. 7, ал. 3 съгласно приложение № 7 и
приложение № 8. Изпълнителният директор
на Разплащателната агенция може да издаде
заповед, с която да определи периоди на прием
на заявления.“
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§ 4. В чл. 10 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „план за признаване“ се добавя „или временно приет план за
признаване“, а след думите „съгласно чл. 7а,
ал. 6, т. 1“ се добавя „или т. 3“.
2. В ал. 4 след думите „6-месечен срок“ се
добавя „и когато групата производители оттегли подадения план за признаване съгласно
чл. 7б, ал. 5“.
§ 5. В чл. 11 ал. 1 се отменя.
§ 6. В чл. 17 се създава изречение второ:
„Организациите на производители на плодове и зеленчуци, които са създали оперативни
фондове, могат да включат в оперативните
си програми и искане за национална помощ
за тяхното допълване в размер до 80 % от
набраните средства.“
§ 7. В чл. 26, ал. 1, т. 2 накрая се добавя „и
от определеното финансово участие на Съюза“.
§ 8. В чл. 28 се създават ал. 5 и 6:
„(5) Ползвателите на помощ са длъжни да
сключат и поддържат валидна застраховка на
имуществото, предмет на подпомагане, срещу
рисковете, посочени в договора за отпускане
на финансова помощ, за срока от подаване
на заявка за плащане до изтичане на срока
на договора.
(6) За срок 5 години след сключване на
договора за отпускане на финансова помощ
групата производители и нейните членове
са длъжни:
1. да използват подобрените, реконструираните, изградените или придобитите въз основа
на одобрения план за признаване активи по
предназначение;
2. да не прехвърлят правото на собственост
и/или да не преотстъпват правото на ползване върху активите, предмет на подпомагане,
под каквато и да е форма с изключение на
случаите, когато това се изисква по закон;
3. да не променят местоположението на
подпомогнатите активи, които са трайно
прикрепени към земята, сградите или помещенията.“
§ 9. В приложение № 12 към чл. 30, ал. 2
„Документи за междинно или окончателно
плащане“, част А „Общи документи“ се създават т. 24 и 25:
„24. Застрахователна полица за всички
активи на предмета на инвестицията в полза
на Разплащателната агенция, валидна за срок
минимум 12 месеца.
25. Копия на фактури за извършени продажби на плодове и/или зеленчуци, за които
групата производители е призната, през пред
ходната година.“
За министър:
Цветан Димитров
2264
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Наредба за изменение на Наредба № 1 от
20 09 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра
(ДВ, бр. 10 от 2009 г.)
Параграф единствен. В § 3 от преходните и
заключителните разпоредби думите „31 декември 2013 г.“ се заменят с „31 декември 2016 г.“,
а думите „31 декември 2009 г.“ се заменят с
„31 декември 2014 г.“.
Министър на регионалното
развитие и благоустройството:
Лиляна Павлова
Министър на вътрешните работи:
Цветан Цветанов
Председател на Държавната
агенция за закрила на детето:
Калин Каменов
2201

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2007 г. за условията и реда за
осъществяване и контрол на дейностите по
предоставяне на помощни средства, приспособ
ления и съоръжения за хората с увреждания и
медицински изделия, посочени в списъците по
чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората
с увреждания (обн., ДВ, бр. 65 от 2007 г.; изм.
и доп., бр. 77 от 2007 г.; доп., бр. 46 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 89 от 2010 г., бр. 53 от 2011 г. и
бр. 68 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 1 ал. 2 се изменя така:
„(2) За осъществяване на дейностите при
условията и по реда на тази наредба Агенцията за социално подпомагане предоставя
целеви помощи по чл. 44, ал. 2 от Закона за
интеграция на хората с увреждания. Само
медицинск и издели я, помощни средст ва,
приспособления и съоръжения, закупени от
търговци, които са регистрирани по реда на
тази наредба, се финансират от българската
държава.“
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§ 2. В чл. 3, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. единен идентификационен код (ЕИК) на
лицето и копие от документа за регистрация
по ЗДДС, ако лицето е регистрирано;“.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. списък на обектите, в които ще се
осъществяват дейности по предоставяне на
медицинск и издели я, помощни средства,
приспособления и съоръжения за хората с
увреждания, с посочен адрес, телефон, факс/
електронна поща и лице – отговорник за
обекта;“.
§ 3. В чл. 14 ал. 2 се изменя така:
„(2) При необходимост регионалните здравни инспекции оказват съдействие на длъжностните лица, които осъществяват контрол по
спазване на медицинските условия за назначените медицински изделия, помощни средства,
приспособления и съоръжения, предназначени
за хората с увреждания.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Тотю Младенов
2121

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 2152-НС
от 13 март 2013 г.
относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите
за народни представители на 12 май 2013 г.
На основание чл. 12, ал. 1 и 2 от Изборния
кодекс и Указ № 57 от 13 март 2013 г. на президента на Република България (ДВ, бр. 25 от
13.03.2013 г.) Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Утвърждава образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за народни
представители на 12 май 2013 г. с номера от
№ 1 до № 100, приложени към решението и
представляващи неразделна част от него.
Решението се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Красимира Медарова
Секретар:
Севинч Солакова
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Приложение № 1
ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

ИЗБОРЕН РАЙОН № .............- .....................
ОБЩИНА .......................................................

АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН ...........................

НАСЕЛЕНО МЯСТО ....................................

КМЕТСТВО ............................ СЕКЦИЯ № .........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 МАЙ 2013 Г.
(по чл. 55 и чл. 52, ал. 1 и ал. 3 от ИК)
№

Собствено, бащино,
фамилно име

1

2

ЕГН

(попълва
СИК)

3

Документ за
самоличност –
вид и №

Адрес

Подпис на
избирателя

Забележки

4

5

6

7

(попълва СИК)

Кмет/Кметски наместник: ......................................
Секретар на община/район: .................................
**********************************************************************************************
1. Избирателните списъци се съставят от общинските администрации по населените места, в които се
води регистър на населението (органите по чл. 40, ал. 1 от Изборния кодекс), поотделно за всяка избирателна
секция.
2. Избирателните списъци се съставят на български език.
3. Избирателният списък за всяка избирателна секция се съставя по постоянен адрес на избирателите и
включва всички български граждани, които отговарят на следните условия:
- навършили са 18 години към изборния ден включително;
- не са поставени под запрещение;
- не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
- имат постоянен адрес в района на съответната избирателна секция или
- имат настоящ адрес в района на съответната избирателна секция и имат постоянен адрес в района на
друга избирателна секция и са поискали вписване по чл. 53, ал. 1 от ИК в избирателния списък на секцията, в
чийто район е настоящият им адрес.
4. Всеки избирател се вписва в един избирателен списък.
5. В избирателния списък в отделни графи се вписват имената на избирателите по азбучен ред
(подреждането започва според буквите в собственото име), единният граждански номер (ЕГН), постоянният
адрес или настоящият адрес (в случаите на направено искане от избирателя за вписване в списъка за секцията по
настоящия му адрес) и се обособяват графи „Подпис на избирателя” и „Забележки”.
6. При отпечатване на избирателния списък графите за вписване на ЕГН и вида и № на документа за
самоличност (№ 3 и № 4) се оставят празни и се попълват в деня на изборите от СИК при гласуването на
избирателя.
7. Графата „Забележки“ се попълва от СИК, когато:
- СИК установи разлика между данните в документа за самоличност, съответно удостоверението по
чл. 195, ал. 1 от ИК, и имената на избирателя съгласно данните в избирателния списък. В този случай в графата
„Забележки” се записват данните от документа за самоличност;
- избирателят е допуснат да гласува с придружител. В този случай в графата „Забележки“ срещу името
на избирателя се вписват имената и ЕГН на придружителя. ДАННИТЕ НА ПРИДРУЖИТЕЛЯ СЕ ВПИСВАТ И
В СПИСЪКА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВПИСВАНЕ НА ПРИДРУЖИТЕЛИТЕ, СЛЕД КОЕТО ПРИДРУЖИТЕЛЯТ
СЕ ПОДПИСВА САМО В ТОЗИ СПИСЪК;
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- избирателят е с увреждане, което не му позволява да се подпише, в полето за подпис (графа 6) член
на СИК отбелязва „гласувал“ и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата „Забележки“ и в
протокола на секционната избирателна комисия;
- избирателят бъде вписан под чертата (в допълнителната страница) на избирателния списък на
секцията по постоянния му адрес, защото е представил удостоверение, че основанието, поради което е бил
вписан в списъка по чл. 187, ал. 1, т. 7 от ИК е отпаднало или не е налице. В този случай в графа „Забележки“ се
отбелязва основанието за вписване – „издадено удостоверение от общинската администрация“.
- при нарушаване на забраната след попълване на бюлетината и преди пускането й в избирателната
урна избирателят да я разгъва по начин, позволяващ да се види отбелязаното маркиране за партия, коалиция от
партии или инициативен комитет. Избирателят не се допуска повторно да гласува и не се подписва;
- при нарушаване на забраната за заснемане начина на гласуване с мобилни телефони, фотоапарати или
друга възпроизвеждаща техника. Избирателят не се допуска повторно да гласува и не се подписва.
8. Избирателните списъци се отпечатват въз основа на националния регистър на населението от ГД
„ГРАО“ в МРРБ. След последното име на избирателя органите по чл. 40, ал. 1 от ИК поставят черта и полагат
подпис и печат под чертата.
9. В ИЗБОРНИЯ ДЕН СИК ВПИСВА ПОД ЧЕРТАТА (в допълнителната страница) на избирателния
списък на секцията по постоянния им адрес:
9.1. лицата, които са пропуснати в избирателния списък и не фигурират в списъка на лицата, които не
могат да бъдат дописвани в изборния ден (по чл. 187, ал. 1, т. 7 от ИК);
9.2. българските граждани, живеещи извън Република България, които са били заличени от
избирателните списъци и се намират в страната в изборния ден – по тяхно искане направено пред СИК, след
представяне на документ за самоличност и на декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на
друго място;
9.3. лицата, заети в произвеждането на изборите като членове на СИК или охрана на съответната
секция (чл. 194 от ИК);
9.4. лицата, вписани в списъка на лицата, които не могат да бъдат дописвани в изборния ден, след
представяне на удостоверение от общината, че основанието, поради което е вписан в списъка, е отпаднало или не
е налице.
10. При вписването СИК попълва в графите на избирателния списък последователно собственото,
бащиното и фамилното име на избирателя по документа за самоличност, и графите „ЕГН”, „Документ за
самоличност” и „Адрес”. При вписване на лицата по т. 9 по-горе СИК попълва и графа „Забележки“, в която
отбелязва основанието за вписване – „издадено удостоверение от общинската администрация“.
11. Списъкът от имена на избиратели, вписани от СИК под чертата (в допълнителната страница) на
избирателния списък, се подписва от председателя и от секретаря на СИК.
12. ПОД ЧЕРТАТА НА ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК (в допълнителната страница) НЕ СЕ ВПИСВАТ
лицата, които фигурират в списъка на лицата, които не могат да бъдат дописвани в изборния ден и не са
представили удостоверение от общинската администрация, че основанието, поради което са включени в този
списък, е отпаднало или не е налице.
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ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 МАЙ 2013 Г.
(ЗА ОБЯВЯВАНЕ)
(по чл. 54, ал. 1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № .............- .....................
ОБЩИНА .......................................................

АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН ...........................

НАСЕЛЕНО МЯСТО ....................................

КМЕТСТВО ............................ СЕКЦИЯ № .........

Име

Адрес
Кмет/Кметски наместник: ......................................
Секретар на община/район: .................................

***********************************************************************************************
1. Избирателният списък се обявява от органите по чл. 40, ал. 1 от ИК не по-късно от 40 дни преди
изборния ден на видно място в района на съответната избирателна секция.
2. В графата „Име” се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на избирателя.
3. Списъкът се отпечатва централизирано от ГД „ГРАО“ в МРРБ.
4. Списъкът се подписва от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или от кметския
наместник, и от секретаря на общината. В градовете с районно деление списъците се подписват от кмета и от
секретаря на района.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 МАЙ 2013 Г.
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА)
(по чл. 54, ал. 4 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № .............- .....................
ОБЩИНА .......................................................

АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН ...........................

НАСЕЛЕНО МЯСТО ....................................

КМЕТСТВО ............................ СЕКЦИЯ № .........

адрес на избирателната секция ..............................................
ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
Кмет/Кметски наместник: ......................................
Секретар на община/район: .................................
*********************************************************************************************
1. Избирателният списък се публикува на интернет страницата на съответната община не по-късно от
40 дни преди изборния ден.
2. ГД „ГРАО” и кметът на съответната община осигуряват възможност всеки избирател да може да
прави справка в избирателния списък по единен граждански номер.
3. В графата „Име” се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на избирателя.
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ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

ИЗБОРЕН РАЙОН № .............- .....................
ОБЩИНА .......................................................

АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН ...........................

НАСЕЛЕНО МЯСТО ....................................

КМЕТСТВО ............................ СЕКЦИЯ № .........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА УРНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА
НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 МАЙ 2013 Г.
(по чл. 205, ал. 1 във връзка с чл. 176 от Изборния кодекс)

№

Име

ЕГН

(попълва СИК)

Документ за
самоличност

Адрес

Подпис на
избирателя

4

5

6

(попълва СИК)

1

2

3

Забележки

7

Кмет/Кметски наместник: ......................................
Секретар на община/район: .................................
************************************************************************************************
1. Избирателният списък за гласуване с подвижна избирателна урна се съставя при наличие на не помалко от 10 избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в
изборното помещение по 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.
2. Избирателният списък за гласуване с подвижна избирателна урна се съставя от общинските
администрации по населените места, в които се води регистър на населението, и 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 избирателните списъци се подписват от кмета и секретаря на района. Подписите се
полагат непосредствено под чертата, поставена след името на последния избирател.
3. В него по азбучен ред се вписват имената на избиратели, подали заявление по реда на чл. 176, ал. 1 от
ИК до органите по чл. 40, ал. 1 от ИК по постоянен адрес или настоящ адрес, когато е направено искане по
чл. 53, ал. 1 от ИК, и са приложили документ от ТЕЛК (НЕЛК).
4. Имената на избирателите, включени в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна
урна, се заличават от избирателния списък на секцията по постоянния или настоящия им адрес, в който са били
включени преди това.
5. Членовете на подвижната СИК, които обслужват подвижната избирателна урна, но не по-малко от
четирима, получават този списък от председателя на СИК.
6. В графа „Забележки” на списъка членовете на комисията вписват:
- часа на гласуване на избирателя;
- обстоятелството, че избирателят е с увреждане, което не му позволява да се подпише;
- данните от документа за самоличност, когато подвижната СИК установи разлика между данните в
документа за самоличност и данните в избирателния списък.
- ИМЕТО И ЕДИННИЯ ГРАЖДАНСКИ НОМЕР (ЕГН) НА ПРИДРУЖИТЕЛЯ.
7. Данните на придружителя се вписват и в СПИСЪКА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВПИСВАНЕ НА
ПРИДРУЖИТЕЛИТЕ, след което придружителят се подписва само в този списък.
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Приложение № 2
ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

ИЗБОРЕН РАЙОН № .............- .....................
ОБЩИНА .......................................................

АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН ...........................

НАСЕЛЕНО МЯСТО ....................................

КМЕТСТВО ............................ СЕКЦИЯ № .........

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА
12 МАЙ 2013 Г.
(по чл. 203, ал. 3, чл. 206, ал. 1 и чл. 207, ал. 2 от Изборния кодекс)

№

Име

ЕГН

Постоянен
адрес

Документ
за самоличност

Подпис
на избирателя

Забележки

1

2

3

4

5

6

7

Председател:
Секретар:
************************************************************************
1. Допълнителният избирателен списък се съставя от СИК в изборния ден. В допълнителния
списък СИК вписват:
1.1. избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, които гласуват в
секция, различна от секцията им по постоянен адрес;
1.2 избиратели с удостоверение за гласуване на друго място по чл. 49, ал. 2 от ИК;
1.3. избиратели ученици или студенти – редовно обучение.
2. Избирателите удостоверяват самоличността си с документ за самоличност пред СИК и
представят съответно:
- декларация по чл. 203, ал. 3 от ИК (за избиратели по т. 1.1);
- удостоверение за гласуване на друго място по чл. 206, ал. 1 от ИК (за избиратели по т. 1.2);
- декларация по чл. 207, ал. 1, т. 3 от ИК (за избиратели по т. 1.3);
- ученическа или студентска книжка надлежно заверена за съответната учебна година/семестър
от учебно заведение със седалище в населеното място на избирателната секция (за избиратели по т. 1.3).
3. ДЕКЛАРАЦИИТЕ И УДОСТОВЕРЕНИЯТА СЕ ПРИЛАГАТ КЪМ ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК И СА НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ НЕГО.
4. При вписването СИК попълва последователно собственото, бащиното и фамилното име на
избирателя по документа за самоличност, и графите „ЕГН”, „Документ за самоличност” и „Адрес”.
5. 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 СИК.
6. Когато избирателят е допуснат да гласува с придружител, името и единният граждански номер
(ЕГН) на придружителя се вписват в графа „Забележки” на допълнителния избирателния списък срещу
името на избирателя. ДАННИТЕ НА ПРИДРУЖИТЕЛЯ СЕ ВПИСВАТ И В СПИСЪКА ЗА
ДОПЪЛНИТЕЛНО ВПИСВАНЕ НА ПРИДРУЖИТЕЛИТЕ, СЛЕД КОЕТО ПРИДРУЖИТЕЛЯТ СЕ
ПОДПИСВА САМО В ТОЗИ СПИСЪК.
7. Допълнителният избирателен списък се подписва от председателя и от секретаря на СИК след
края на гласуването.
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Приложение № 3
ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

ИЗБОРЕН РАЙОН № .............- .....................
ОБЩИНА .......................................................

АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН ...........................

НАСЕЛЕНО МЯСТО ....................................

КМЕТСТВО ............................ СЕКЦИЯ № .........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
В ЛЕЧЕБНИ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ПОЧИВНИ ДОМОВЕ, ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА И
ДРУГИ СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 МАЙ 2013 Г.
(по чл. 42 и чл. 55, ал. 1, вр.чл. 52, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс)

№

Име

ЕГН
(попълва СИК)

Документ за
самоличност
(попълва СИК)

Адрес

Подпис на
избирателя

1

2

3

4

5

6

Забележки

7

Ръководител на заведението/дома:
************************************************************************************************
1. Избирателните списъци се съставят в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари
хора и други социални заведения от ръководителя на заведението или дома в срок до деня, предхождащ
изборния ден, при образувана избирателна секция поради наличие на не по-малко от 20 избиратели.
2. Списъкът се съставя по азбучен ред в последователност – собствено, бащино, фамилно име на
избирателя по следния начин:
В графа 1 „№“ се вписва поредният номер на записа, който ще бъде направен.
В графа 2 се вписва собственото, бащиното и фамилното име на избирателя съгласно личната карта или
зеления паспорт за гражданите по § 9а от ПРЗ на ЗБЛД.
Графа 3 не се попълва предварително. В деня на гласуването СИК вписва ЕГН-то на избирателя.
Графа 4 не се попълва предварително. В деня на гласуването СИК вписва вида и номера на документа за
самоличност – „лична карта/л.к.“ или „личен паспорт за гражданите по § 9а от ЗБЛД/л.п.“.
В графа 5 се записва постоянният адрес на избирателя от документа за самоличност.
Графа 6 се оставя празна, за да може избирателят да се подпише в нея, след като е упражнил правото си да
гласува.
В графа 7 „Забележки“ се вписват едно или всички от следните обстоятелства:
- СИК установи разлика между данните в документа за самоличност, съответно удостоверението по
чл. 195, ал. 1 от ИК, и имената на избирателя съгласно данните в избирателния списък. В този случай в графата
„Забележки” се записват данните от документа за самоличност
- в случай че избирателят гласува с придружител: трите имена и ЕГН на придружителя. ДАННИТЕ НА
ПРИДРУЖИТЕЛЯ СЕ ВПИСВАТ И В „СПИСЪК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВПИСВАНЕ НА
ПРИДРУЖИТЕЛИТЕ“ И ПРИДРУЖИТЕЛЯТ СЕ ПОДПИСВА САМО В ТОЗИ СПИСЪК;
- когато избирателят е с увреждане, което не му позволява да се подпише, в полето за подпис член на СИК
отбелязва „гласувал“ и се подписва;
- когато СИК установи разлика между данните в документа за самоличност и имената на избирателя
съгласно данните в избирателния списък, данните от документа за самоличност се записват в графата
„Забележки” на избирателния списък.
3. Не по-късно от 48 часа преди началото на изборния ден ръководителите на тези заведения и домове
уведомяват общинската администрация по постоянния адрес на лицата, включени в списъка, за да бъдат
заличени от списъците по постоянен адрес преди предаването им на СИК. Уведомяването може да се извърши и
по телефон, факс или друг подходящ начин.
4. Избирателите, които имат право да гласуват, постъпили в тези заведения в деня преди изборния ден или
в изборния ден, се вписват в избирателния списък на заведението, ако заявят пред СИК желание да гласуват.
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Приложение № 4
ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

ИЗБОРЕН РАЙОН № .............- .....................
ОБЩИНА .......................................................

АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН ...........................

НАСЕЛЕНО МЯСТО ....................................

КМЕТСТВО ............................ СЕКЦИЯ № .........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
ЗА ГЛАСУВАНЕ В МЕСТА ЗА ИЗТЪРПЯВАНЕ НАКАЗАНИЕ ЛИШАВАНЕ
ОТ СВОБОДА И ЗА ЗАДЪРЖАНЕ ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА
НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 МАЙ 2013 Г.
(по чл. 45 и чл. 55, ал. 1, вр.чл. 52, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс)

№

Име

ЕГН

(попълва СИК)

Документ за
самоличност

Адрес

Подпис на
избирателя

4

5

6

(попълва СИК)

1

2

3

Забележки

7

Ръководител на мястото за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане:
********************************************************************************

1. Ръководителите на местата за изтърпяване наказанието „лишаване от свобода“ и за задържане
съставят избирателни списъци, в които включват задържаните лица, отговарящи на следните условия:
- към изборния ден включително са български граждани, навършили 18 години и не са поставени под
запрещение;
- към изборния ден включително не изтърпяват наказание „лишаване от свобода“, наложено им с
влязла в сила присъда.
2. Списъкът се съставя по азбучен ред в последователност – собствено, бащино, фамилно име на
избирателя по следния начин:
В графа 1 „№“ се вписва поредният номер на записа, който ще бъде направен.
В графа 2 се вписва собственото, бащиното и фамилното име на избирателя, съгласно личната карта
или зеления паспорт.
Графа 3 не се попълва предварително. В деня на гласуването СИК вписва ЕГН-то на избирателя.
Графа 4 не се попълва предварително. В деня на гласуването СИК вписва вида и номера на документа
за самоличност – „лична карта/л.к.“ или „личен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД/л.п.“.
В графа 5 се записва постоянният адрес на избирателя от документа за самоличност.
Графа 6 се оставя празна, за да може избирателят да се подпише в нея, след като е упражнил правото
си да гласува.
В графа 7 се вписват едно или всички от следните обстоятелства:
- в случай че избирателят гласува с придружител: трите имена и ЕГН на придружителя. ДАННИТЕ НА
ПРИДРУЖИТЕЛЯ СЕ ВПИСВАТ И В „СПИСЪК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВПИСВАНЕ НА
ПРИДРУЖИТЕЛИТЕ“ и придружителят се подписва само в този списък;
- 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 в този списък;
- СИК установи разлика между данните в документа за самоличност, съответно удостоверението по
чл. 195, ал. 1 от ИК, и имената на избирателя съгласно данните в избирателния списък. В този случай в графата
„Забележки” се записват данните от документа за самоличност.
3. Преди предаването на избирателния списък на СИК ръководителите на местата за изтърпяване на
наказание лишаване от свобода и за задържане уведомяват органите по чл. 40, ал. 1 от ИК за вписаните в списъка
лица, за да бъдат те заличени от избирателните списъци по постоянният им адрес преди предаването на
избирателните списъци на СИК.
4. Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

БРОЙ 27

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 7

Приложение № 5
ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

ДЪРЖАВА .................................

НАСЕЛЕНО МЯСТО ............................... СЕКЦИЯ № .........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
ЗА ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА
НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 МАЙ 2013 Г.
(по чл. 44 и чл. 55, вр.чл. 52, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс)

№

Име

ЕГН

(попълва СИК извън
страната)

Лична
карта/паспорт/
военна карта

Постоянен
адрес в
Република
България

Подпис на
избирателя

4

5

6

(попълва СИК
извън страната)

1

2

3

Забележки

7

Ръководител на дипломатическо/консулско представителство:
****************************************************************************************

1. Избирателните списъци на лицата, заявили желание да гласуват извън страната, се съставят и
подписват от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България.
Непосредствено под последното отпечатано име се поставя хоризонтална черта, под която съответният
ръководител полага подпис.
2. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България
изпращат информация до Министерството на външните работи, съдържаща имената, единния граждански номер
и постоянния адрес в Република България на заявилите желание да гласуват български граждани.
3. Министерството на външните работи изпраща обобщените данни от всички държави и от ЦИК до
ГД „ГРАО“ не по-късно от 15 дни преди изборния ден, за да бъдат заявителите заличени от избирателните
списъци за гласуване в Република България. ГД „ГРАО“ уведомява органите по чл. 40, ал. 1 от Изборния кодекс
за вписаните в списъка лица, за да бъдат те заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес преди
предаване на избирателните списъци на СИК.
4. Избирателните списъци включват българските граждани, които са навършили 18 години към
изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са
заявили желанието си да гласуват не по-късно от 30 дни преди изборния ден.
5. Избирател, който не е включен в избирателния списък, се вписва под чертата, поставена под
последното отпечатано в него име (допълнителната страница на списъка), от СИК след представяне на документ
за самоличност (лична карта/паспорт/военна карта) и на декларация по образец, че отговаря на условията по
чл. 3, ал. 1 от ИК. В списъка СИК вписва всички данни на избирателя от документа му за самоличност, като след
края на изборния ден този списък се подписва от председателя и от секретаря на СИК.
6. В избирателните списъци се вписват по азбучен ред имената на избирателите и постоянният адрес.
7. Всеки избирател се вписва само в един избирателен списък.
8. Графите за вписване на единния граждански номер и вида и номера на документа за самоличност
остават празни и се попълват от СИК.
9. В графа „Забележки” се вписват едно или всички от следните обстоятелства:
- в случай че избирателят гласува с придружител: трите имена и ЕГН на придружителя. ДАННИТЕ НА
ПРИДРУЖИТЕЛЯ СЕ ВПИСВАТ И В „СПИСЪК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВПИСВАНЕ НА
ПРИДРУЖИТЕЛИТЕ“ и придружителят се подписва само в този списък;
- когато избирателят е с увреждане, което не му позволява да се подпише, в полето за подпис член на
СИК отбелязва „гласувал“ и се подписва;
- СИК установи разлика между данните в документа за самоличност, съответно удостоверението по
чл. 195, ал. 1 от ИК, и имената на избирателя съгласно данните в избирателния списък. В този случай в графата
„Забележки” се записват данните от документа за самоличност;
- при нарушаване на забраната след попълване на бюлетината и преди пускането й в избирателната
урна избирателят да я разгъва по начин, позволяващ да се види отбелязаното маркиране за партия, коалиция от
партии или инициативен комитет. Избирателят не се допуска повторно да гласува и не се подписва;
- при нарушаване на забраната за заснемане начина на гласуване с мобилни телефони, фотоапарати или
друга възпроизвеждаща техника. Избирателят не се допуска повторно да гласува и не се подписва.

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 27

СПИСЪК
НА ЛИЦАТА, ЗАЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ДА ГЛАСУВАТ В ИЗБОРИТЕ
ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 МАЙ 2013 Г. В ................................
(държава)
(по чл. 44, ал. 1 във връзка с ал. 8 от Изборния кодекс)
(ЗА ОБЯВЯВАНЕ)

НАСЕЛЕНО МЯСТО ....................................

СЕКЦИЯ № .........

адрес на избирателната секция ..............................................
№
1

Собствено, бащино и фамилно име
2

Подпис: ............................................
(Ръководител на дипломатическото/консулското представителство)
*******************************************************************************
1. Списъците на лицата, заявили желание да гласуват извън страната, се публикуват от министъра на
външните работи и от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република
България не по-късно от 18 дни преди изборния ден на интернет страницата на Министерството на външните
работи и на дипломатическото и консулското представителство.
2. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България
осигуряват възможност всеки избирател да може да прави справка в списъка по единен граждански номер.
3. Допълнително постъпилите заявления и настъпилите промени в списъците се публикуват незабавно.

БРОЙ 27

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 9

Приложение № 6
ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

ИЗБОРЕН РАЙОН № .............- .....................
ОБЩИНА .......................................................

АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН ...........................

НАСЕЛЕНО МЯСТО ....................................

КМЕТСТВО ............................ СЕКЦИЯ № .........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за гласуване на плавателни съдове, плаващи под българско знаме
при произвеждане на избори за народни представители на 12 МАЙ 2013 г.
(по чл. 43 и чл. 55, ал. 1, вр.чл. 52, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс)

№

Име

ЕГН

(попълва СИК)

Документ за
самоличност

Адрес

Подпис на
избирателя

4

5

6

(попълва СИК)

1

2

3

Забележки

7

Капитан на плавателния съд:
**************************************************************************

1. Избирателният списък на плавателен съд под българско знаме се съставя и подписва от капитана на
плавателния съд.
2. Капитанът на плавателния съд уведомява органите по чл. 40, ал. 1 от Изборния кодекс за вписаните в
списъка лица, за да бъдат те заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес преди предаване на
избирателните списъци на СИК.
3. Избирателните списъци включват българските граждани, които:
- са навършили 18 години към изборния ден включително;
- не са поставени под запрещение;
- не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
- се намират на плавателния съд под българско знаме в изборния ден.
4. Списъкът се съставя по азбучен ред в последователност – собствено, бащино, фамилно име на
избирателя по следния начин:
В графа 1 „№“ се вписва поредният номер на записа, който ще бъде направен.
В графа 2 се вписва собственото, бащиното и фамилното име на избирателя съгласно личната карта
или зеления паспорт.
Графа 3 не се попълва предварително. В деня на гласуването СИК вписва ЕГН-то на избирателя.
Графа 4 не се попълва предварително. В деня на гласуването СИК вписва вида и номера на документа
за самоличност – „лична карта/л.к.“ или „личен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД/л.п.“.
В графа 5 се записва постоянният адрес на избирателя от документа за самоличност.
Графа 6 се оставя празна, за да може избирателят да се подпише в нея, след като е упражнил правото
си да гласува.
В графа 7 се вписват едно или всички от следните обстоятелства:
- в случай че избирателят гласува с придружител: трите имена и ЕГН на придружителя, в случай че
избирателят ползва такъв. ДАННИТЕ НА ПРИДРУЖИТЕЛЯ СЕ ВПИСВАТ И В „СПИСЪК ЗА
ДОПЪЛНИТЕЛНО ВПИСВАНЕ НА ПРИДРУЖИТЕЛИТЕ“ И ПРИДРУЖИТЕЛЯТ СЕ ПОДПИСВА САМО В
ТОЗИ СПИСЪК;
- когато избирателят е с увреждане, което не му позволява да се подпише, в полето за подпис член на
СИК отбелязва „гласувал“ и се подписва в този списък;
- когато СИК установи разлика между данните в документа за самоличност, съответно
удостоверението по чл. 195, ал.1 от ИК, и имената на избирателя съгласно данните в избирателния списък,
данните от документа за самоличност се записват в графата „Забележки” на избирателния списък;
- при нарушаване на забраната след попълване на бюлетината и преди пускането й в избирателната
урна избирателят да я разгъва по начин, позволяващ да се види отбелязаното маркиране за партия, коалиция от
партии или инициативен комитет. Избирателят не се допуска повторно да гласува и не се подписва;
- при нарушаване на забраната за заснемане начина на гласуване с мобилни телефони, фотоапарати или
друга възпроизвеждаща техника. Избирателят не се допуска повторно да гласува и не се подписва.

Приложение № 7

ЕГН

Постоянен адрес

Поставени под
запрещение

Лишени от
свобода

Забележка

Този списък се изготвя по избирателни секции и се отпечатва от ГД „ГРАО“ въз основа на Националния регистър на
населението.
В този списък в графа 1 се вписва поредният номер на лицето, включено в списък. В графа 2 се вписват по азбучен ред имената
на лицата, които не могат да бъдат дописвани в избирателния списък в изборния ден. В графа 3 се вписва ЕГН на лицето. В графа 4 се
вписва постоянният адрес. В графи 5 и 6 се вписват основанията за заличаване, както следва: поставени под запрещение, изтърпяване
на наказание лишаване от свобода. И се оформя графа „Забележка“.
Списъкът не се обявява публично. Предоставя се на органите по чл. 40, ал. 1 от ИК заедно с избирателните списъци 40 дни
преди изборния ден за извършване на справки при отстраняване на непълноти и грешки, извършване на дописвания, вписвания и
заличавания след обявяването на избирателните списъци.

Собствено, бащино, фамилно
име

120

№

(чл.187, ал.1, т.7 във връзка с чл. 3, ал. 1 от ИК)

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Община ……………………………, административен район ………………………….., населено място …………………., секция № ……….

Избирателна секция №

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 27

Име на избирателя

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци (за публикуване) се изготвя от
органите по чл. 40, ал. 1 от ИК и се публикува на интернет страницата на съответната община не по-късно от 10 дни преди изборния
ден за извършване на справки по него.
Списъкът съдържа само имената на заличените лица, номера и адреса на избирателната секция.
В този списък се вписват по азбучен ред имената на лицата, които не могат да бъдат дописвани в избирателния списък в
изборния ден.
Всяко лице може да направи справка в този списък. Информация за причината за включването на дадено лице в списъка може
да се дава единствено на самото лице, след като се легитимира с документ за самоличност пред съответното длъжностно лице от
общинската администрация. Всяко лице, което е включено в списъка, но има право да гласува, може да поиска да бъде заличено от
него с писмено заявление до кмета на общината, подадено в 3-дневен срок от публикуването на списъка на интернет страницата на
общината.
Кметът разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение. Отказът на кмета се съобщава незабавно на
заявителя, който може да го обжалва пред съответния районен съд в срок от 24 часа от съобщението. Съдът разглежда жалбата в
открито заседание в срок от 24 часа от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и кмета и се произнася с решение, което
обявява незабавно и не подлежи на обжалване.
Избирателите, които имат право да гласуват, но неправилно са били вписани в Списъка на заличените лица, се вписват в
избирателния списък от органа по чл. 40, ал. 1 от ИК веднага след вземане на решението от кмета или от районния съд и се заличават
от Списъка на заличените лица.

адрес на избирателна секция ..............................................

населено място ……………….…………., кметство …………….…….…., секция № ……....……

Област …………………………., община …………………….….……................., административен район ………………..………,

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал. 1 във връзка с чл. 187, ал. 1, т. 7 от ИК)

БРОЙ 27
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 2 1

2

1

3

ЕГН
4

Постоянен
адрес

Поставени
под
запрещение
5
6

Лишени от
свобода
8

ЗГИС
9

УГДМ

10

Забележка
ДЪРЖАВЕН

Секретар на община/район:

Кмет/кметски наместник:

7

Н.а.

122

Този списък се изработва по избирателни секции и се отпечатва от ГД „ГРАО“.
В този списък в графа 1 се вписва поредният номер на лицето, включено в списъка. В графа 2се вписват по азбучен ред имената
на лицата, които не могат да бъдат дописвани в избирателния списък в изборния ден. В графа 3 се вписва ЕГН на лицето. В графа 4 се
вписва постоянният адрес. В графи 5, 6, 7, 8 и 9 се вписват основанията за заличаване, както следва: поставени под запрещение,
изтърпяване на наказание лишаване от свобода, заявление за гласуване по настоящ адрес, заявление за гласуване извън страната,
удостоверение за гласуване на друго място. И се оформя графа 10 „Забележка“.
Списъкът се предоставя се на органите по чл. 40, ал. 1 от ИК заедно с избирателните списъци.
На секционните избирателни комисии списъкът се предава в предизборния ден след нанасяне на всички промени в него,
включително и тези, извършени по чл. 48а от ИК, за извършване на справки в изборния ден при вписване на пропуснати в
избирателните списъци лица.
Използвани съкращения:
Н.а.
- пожелали да гласуват по настоящ адрес
ЗГИС
- заявили, че ще гласуват извън страната
УГДМ
- служебно заети лица, които имат издадено удостоверение за гласуване на друго място.
В предизборния ден окончателният списък се предава на СИК заедно с основния и допълнителния избирателен списък.

Собствено, бащино,
фамилно име

№

(чл.187, ал.1, т.7 във връзка с чл. 3, ал. 1, чл. 44, ал. 6, чл. 49, ал. 5 и чл. 53, ал. 3 от ИК)

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателния списък в изборния ден
при произвеждане на избори за народни представители на 12 май 2013 г.

Община ……………………………, административен район ………………………….., населено място …………….., секция № ……….

Избирателна секция №

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 27

БРОЙ 27

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 3

Приложение № 8
Избирателна секция №

СПИСЪК
на лицата, получили ксерокопие от подписания протокол на СИК
(по чл. 212, ал. 7 от ИК)

№ Име, презиме, фамилия
1
2

ЕГН
3

В качеството на:
4

Подпис
5

Председател:
Секретар:
***************************************************************
1. Списъкът се съставя от СИК в изборния ден.
2. Списъкът се съставя по следния начин:
- Графа 1 – пореден номер;
- Графа 2 – трите имена на лицето, получило ксерокопие от подписания протокол;
- Графа 3 – ЕГН;
- Графа 4 – качеството на лицето, получило протокола – застъпник, наблюдател, член
на СИК, кандидат, представител на ПП, КП, ИК;
- Графа 5 – подпис.
3. В края на изборния ден списъкът се подписва от председателя и секретаря на СИК.
4. Председател, заместник-председател или секретар на СИК, който откаже да
предостави ксерокопие от подписания протокол или откаже да подпише ксерокопието, се
наказва с глоба от 500 до 2000 лв .

Приложение № 9
Избирателна секция №

СПИСЪК
за вписване на наблюдателите
(по чл. 101б, ал. 6 от ИК)

№
1

Име, презиме, фамилия
2

Удостоверение №
3

Организация
4

Председател:
Секретар:
***************************************************************
1. Списъкът се съставя от СИК в изборния ден.
2. Преди вписване в списъка СИК сравнява данните от удостоверението и документа
за самоличност на наблюдателя.
3. Списъкът се съставя по следния начин:
- Графа 1 – пореден номер;
- Графа 2 – трите имена на наблюдателя;
- Графа 3 – номера и датата на удостоверението;
- Графа 4 – наименованието на организацията.
4. В края на изборния ден списъкът се подписва от председателя и секретаря на СИК .
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Приложение № 10
Избирателна секция №

СПИСЪК
за вписване на представителите на партии, коалиции от партии
и инициативни комитети
(по чл. 101а, ал. 6 от ИК)

№

Име, презиме,
фамилия

EГН

Пълномощно №
и дата

1

2

3

4

Кандидатска
листа
ПП, КП или ИК
5

Забележки

6

Председател:
Секретар:
*********************************************************************
1. Списъкът се съставя от СИК в изборния ден.
2. Преди вписване в списъка СИК сравнява данните от удостоверението и документа
за самоличност на представителя на ПП, КП или ИК.
3. Списъкът се съставя по следния начин:
- Графа 1 – пореден номер;
- Графа 2 – трите имена на представителя на партия, коалиция от партии или
инициативен комитет;
- Графа 3 – единен граждански номер;
- Грава 4 – номера и датата на удостоверението;
- Графа 5 – наименованието на кандидатската листа на политическа партия, коалиция
от партии или инициативен комитет. СИК извън страната вписва в тази графа наименованието
на ПП или КП, чийто упълномощен представител е лицето.
- Графа 6 – Забележки.
4. В края на изборния ден списъкът се подписва от председателя и секретаря на СИК.

Приложение № 11
Избирателна секция №

СПИСЪК
за вписване на застъпниците
(по чл. 101, ал. 7 от ИК)

№

Име, презиме,
фамилия

ЕГН

Удостоверение
№/дата

1

2

3

4

Кандидатска
листа
ПП, КП или
ИК
5

Подпис на
застъпника

Забележки

6

7

Председател:
Секретар:
***********************************************************************************
1. Списъкът се съставя от СИК в изборния ден.
2. Преди вписване в списъка СИК сравнява данните от удостоверението и документа
за самоличност. Застъпникът предава удостоверението си на СИК, която проверява данните в
него и го прилага към Списъка за вписване на застъпниците.
3. Списъкът се съставя по следния начин:
- Графа 1 – пореден номер;
- Графа 2 – трите имена на застъпника;
- Графа 3 – ЕГН на застъпника;
- Графа 4 - номера и датата на удостоверението;
- Графа 5 – наименованието на кандидатската листа на политическа партия, коалиция
от партии или инициативен комитет;
- Графа 6 – застъпникът полага подпис в тази графа;
- Графа 7 – когато регистрацията на застъпник е заличена, това обстоятелство се
отбелязва в графа „Забележки“.
4. В края на изборния ден списъкът се подписва от председателя и секретаря на СИК.
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Приложение № 12
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
………………….……………….......................................
ОБЛАСТ …………………………..….………...............

ЗАЯВЛЕНИЕ

(по чл. 48a, ал. 2, вр. с ал. 1 от Изборния кодекс)

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

ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД
№ ………………….., изд. на ........................................... от ………………………………...,
постоянен адрес …………………………………………………....……..……………………
Желая да бъда заличен(а) от списъка по чл. 187, ал.1, т.7 от ИК (списъка на лицата,
които не могат да бъдат дописвани в изборния ден) за гласуването при произвеждане на
избори за народни представители на 12 май 2013 г. в секция №……………, тъй като
основанието за включването ми в списъка не е налице/е отпаднало. В подкрепа на
твърдението си, че основанието за включването ми в списъка не е налице/е отпаднало
представям следните доказателства (документи): …………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
...…………. 2013 г.

Подпис:

***************************************************************************

Исканията се правят в срок до три от публикуване на списъка по чл. 187, ал.1, т.7 от ИК (списъка
на лицата, които не могат да бъдат дописвани в изборния ден) и съдържа доказателства (документи) за
заличаване на заявителя от списъка, който се публикува на интернет страницата на съответната община не
по-късно от 10 дни преди изборния ден и съдържа имената на лицето, номера и адреса на избирателната
секция.
Кметът на общината, района или кметството разглежда заявлението незабавно и се произнася с
мотивирано решение.
Отказът за заличаване от списъка по ал. 1 се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва
пред районния съд в срок до 24 часа от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до
24 часа от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на кмета. Решението на съда се обявява
незабавно и не подлежи на обжалване.
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Приложение № 13
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
………………….……………….......................................
ОБЛАСТ …………………………..….………...............

ЗАЯВЛЕНИЕ

(по чл. 48б, ал. 1 от Изборния кодекс)

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

ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД
№ ………………….., изд. на ........................................... от ………………………………...,
постоянен адрес …………………………………………………....……..……………………
Желая да ми бъде издадено удостоверение по чл.48б от ИК, от което да бъде видно,
че основанието за включването ми в списъка по чл. 187, ал.1, т.7 от ИК (списък на лицата,
които не могат да бъдат дописвани в изборния ден) в секция №…………… не е налице/е
отпаднало. Същото да ми послужи пред СИК №……………, за да бъда заличен(а) от
списъка по чл. 187, ал.1, т.7 от ИК за гласуването при произвеждане на избори за народни
представители на 12 май 2013 г. и да бъда дописан/а в допълнителната страница на
избирателния списък в същата секция при гласуването. В подкрепа на твърдението си, че
основанието за включването ми в списъка не е налице/е отпаднало представям следните
доказателства (документи):……………………………….................................................
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
…………. 2013 г.

Подпис:

*****************************************************************************

Исканията се правят от избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка по
чл. 187, ал. 1, т. 7, но има право да гласува, ако представи удостоверение от общината, че е отпаднало
основанието или не е налице основание за вписването му в списъка.
Удостоверението се издава от общината в изборния ден по образец, утвърден от Централната
избирателна комисия, въз основа на доказателства и документи, които удостоверяват, че лицето има право
да гласува.
След представяне на удостоверението по чл. 48б, ал. 1 от ИК
избирателят се заличава от списъка по чл. 187, ал. 1, т. 7 и всички негови данни се вписват в
допълнителната страница на избирателния списък от председателя на секционната избирателна комисия по
постоянния му адрес. Удостоверението се прилага към избирателния списък, като в графа „Забележки“ се
отбелязва основанието за вписване – „издадено удостоверение от общинската администрация“.
Отказът на секционната избирателна комисия да извърши дописване може да се обжалва пред
районната избирателна комисия, която се произнася по жалбата незабавно. Решението не подлежи на
обжалване.
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Приложение № 14

ОБЩИНА …………………..

УДОСТОВЕРЕНИЕ
№......../...............2013 г.

(чл. 48б, ал.1 от Изборния кодекс)

Община
………………..
удостоверява,
че
по
отношение
на
…………………………………………………....…………………………………………….,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД
№ ………………….., изд. на ........................................... от ………………………………...,
постоянен адрес …………………………………………………....……..……………………
понастоящем не налице/е отпаднало основанието за включването му/и в списъка по
чл. 187, ал.1, т.7 от ИК (списъка на лицата, които не могат да бъдат дописвани в изборния
ден) в секция №……………. Настоящото удостоверение се издава, за да послужи пред
СИК №……………, за да бъде заличен/а от списъка по чл. 187, ал.1, т.7 от ИК (списъка на
лицата, които не могат да бъдат дописвани в изборния ден) за гласуването при
произвеждане на избори за народни представители на 12 май 2013 г. и да бъде дописан/а в
допълнителната страница на избирателния списък в същата секция при гласуването
Кмет:

***************************************************************************

Удостоверението се издава в полза на избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в
списъка по чл. 187, ал. 1, т. 7 от ИК, но има право да гласува и подаде заявление в общината, с което да
поиска издаването му от общината, в уверение на това, че е отпаднало основанието или не е налице
основание за вписването му в списъка.
Удостоверението се издава от общината в изборния ден по образец, утвърден от Централната
избирателна комисия, въз основа на доказателства и документи, които удостоверяват, че лицето има право
да гласува.
След представяне на удостоверението по чл. 48б, ал. 1 от ИК избирателят се заличава от списъка
по чл. 187, ал. 1, т. 7 от ИК и всички негови данни се вписват в допълнителната страница на избирателния
списък от председателя на секционната избирателна комисия по постоянния му адрес. Удостоверението се
прилага към избирателния списък, като в графа „Забележки“ се отбелязва основанието за вписване –
„издадено удостоверение от общинската администрация“.
Отказът на секционната избирателна комисия да извърши дописване може да се обжалва пред
районната избирателна комисия, която се произнася по жалбата незабавно. Решението не подлежи на
обжалване.
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Приложение № 15
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
………………………………………………………
ОБЛАСТ …………………...........…………………

ЗАЯВЛЕНИЕ

(по чл. 50, ал. 1, изречение 1 от Изборния кодекс)

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

ЕГН …........................…., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на
ЗБЛД, № ……………....., издадена на ................................. от …………………………..
постоянен адрес:……………………………………….
Моля да бъде отстранена следната непълнота /грешка в избирателния списък за
произвеждане на избори за народни представители на 12 май 2013 г.:
……………………………………………...………………………………………..……….…
…………………………………………………...……………………………………..….……
(непълнотата/грешката се описва)

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Дата ………………. 2013 г.

Подпис:

***************************************************************************

Заявленията се приемат най-късно седем дни преди изборния ден.
Кметът разглежда заявлението в двудневен срок и се произнася с решение, което обявява незабавно
на публично място.
Всеки заинтересуван избирател може да обжалва решението пред районния съд в двудневен срок от
обявяването му.
Съдът разглежда жалбата в открито заседание в двудневен срок с призоваване на жалбоподателя и
кмета и постановява решение, което не подлежи на обжалване и се обявява незабавно.
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Приложение № 16
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
………………………………………………………
ОБЛАСТ …………………...........…………………

ЗАЯВЛЕНИЕ

(по чл. 46, ал. 3 и 4, чл. 56, ал.2 и чл.57, изр.второ от ИК)

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

ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД,
№ ………………….., изд. на ........................................... от ………………………….
постоянен адрес …………………………………………………....…………
Желая да бъда вписан/дописан в избирателния списък на секцията по постоянен
адрес, където имам право да гласувам в изборите за народни представители на 12 май
2013 г.
Съгласен(а) съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Дата ………………. г.

Подпис:

***************************************************************************
Заявлението се подава до кмета на общината, района или кметството.
Вписването/дописването се извършва от органите по чл. 40, ал. 1 от ИК по писмено искане на
избирателя до предаването на списъците на СИК.
Отказът за заличаване, вписване или дописване в избирателния списък се съобщава на заявителя
незабавно и може да се обжалва от него пред районния съд в срок до два дни от съобщението.
Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до два дни от постъпването й с призоваване на
жалбоподателя и на органите по чл. 40, ал. 1 и постановява решение, което се обявява незабавно и не
подлежи на обжалване.

С Т Р.

130

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 27

Приложение № 17

вх. № …......................../ .................. 2013 г.

(попълва се от длъжностното лице в общината, района или кметството)

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

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

ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД,
№ ………………….., изд. на ........................................... от …………………………,
постоянен адрес …………………………………………………....……..……………………
Моля да ми бъде издадено удостоверение за гласуване на друго място в изборите
за народни представители на 12 май 2013 г.
Заявявам, че съм служебно зает(а) в произвеждането на изборите в качеството си
на ………………………………………………………………………………………………..
(кандидат за народен представител/член на ЦИК/РИК/наблюдател)

Декларирам, че няма да гласувам в секцията си по постоянен адрес и ще
гласувам само веднъж.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателната отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Дата ………… 2013 г.

Подпис:

***************************************************************************
Удостоверенията за гласуване на друго място се издават от органите по чл. 40, ал. 1 от Изборния
кодекс в един екземпляр не по-късно от 14 дни преди изборния ден.
Получилите удостоверения лица – кандидати за народни представители, членове на Централната
избирателна комисия, на районните избирателни комисии и наблюдателите се заличават от избирателния
списък на секцията по постоянния им адрес.
Не се издават удостоверения за гласуване на друго място на лица, пребиваващи извън страната.
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Приложение № 18
ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО ...........................
ОБЛАСТ ………………………..…………...................
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ДРУГО МЯСТО
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(по чл. 49, ал. 3 от Изборния кодекс)

№ ......................./............... 201…. г.
Г-н (г-жа) ……………………………………………………………………………..,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по §9а от ПЗР на ЗБЛД, №
………………….., изд. на ........................................... от …………………………. постоянен
адрес …………………………………………………....……..……………………
има право да гласува в избрана от него (нея) избирателна секция в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
Същият/същата е заличен/а от избирателния списък по постоянен адрес в
качеството му на ...........................................................................................................
(кандидат за народен представител, член на ЦИК, РИК или наблюдател)

Подпис: .................................
(кмет/кметски наместник)
Печат
***********************************************************************

Удостоверението за гласуване на друго място се издава от общинската администрация по постоянен
адрес на заявителя – кандидат за народен представител, член на ЦИК, РИК или наблюдател.
Удостоверението за гласуване на друго място се получава лично срещу подпис или чрез
пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно. Удостоверението се прилага към
допълнителния избирателен списък в секцията, където гласува избирателят, и е неразделна част от него.
Удостоверенията имат единна номерация за цялата страна, състояща се от две части:
Част 1 – в квадратчетата се попълва последователно по формулата за единната номерация на
избирателните секции в страната – АА ВВ СС ХХХ, където:
АА е номерът на изборния район, на чиято територия се издава удостоверението (от 01 до 31);
ВВ е номерът на съответната община от изборния район по ЕКАТТЕ, на чиято територия се издава
удостоверението;
СС е номерът на административния район по ЕКАТТЕ в градовете с районно деление, като в
останалите случаи се записва 00.
ХХХ е номерът на съответната избирателна секция, в която трябва да гласува лицето според
постоянния си адрес.
Част 2 – под квадратчетата се вписва поредният номер на записване на издаденото удостоверение и
датата.

№

Име

ЕГН

Подпис

Забележка

ВЕСТНИК

2. Под квадратчетата се вписва поредният номер на записване на издаденото удостоверение.
В графа „Име” се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на гласоподавателя.
В графа “Забележка” се отбелязва дали удостоверението е получено лично или чрез пълномощник.
Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

Регистърът е в два идентични екземпляра – по един за общинската администрация и за РИК, и е изработен на индигирана двупластова хартия. Копие от
регистъра (вторият екземпляр) се предоставя на РИК не по-късно от 12 дни преди изборния ден.
В графа „№” се отбелязва поредният номер на вписване на удостоверението в регистъра.
В графа „Номер на удостоверението” се вписва:
1. В квадратчетата се попълва последователно по формулата за единната номерация на избирателните секции в страната – АА ВВ СС ХХХ, където:
АА е номера на изборния район, на чиято територия се издава удостоверението (от 01 до 31);
ВВ е номерът на съответната община от изборния район по ЕКАТТЕ, на чиято територия се издава удостоверението;
СС е номерът на административния район по ЕКАТТЕ в градовете с районно деление, като в останалите случаи се записва 00.
ХХХ е номерът на съответната избирателна секция, в която трябва да гласува лицето според постоянния си адрес

ДЪРЖАВЕН

Подпис: ............................
кмет/кметски наместник:
Печат
*******************************************************************************************************************

Дата на
издаване
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№ ................................

Номер на
удостоверението

(по чл. 49, ал. 7 от Изборния кодекс)

за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
ЗА ИЗДАДЕНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ДРУГО МЯСТО

ОБЛАСТ ………………………..…………...................

ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО ...............................

Приложение № 19
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БРОЙ 27
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Приложение № 20
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
………………….……………….......................................
ОБЛАСТ …………………………..….………...............

ЗАЯВЛЕНИЕ

(по чл. 53, ал. 1 от Изборния кодекс)

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

ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД
№ ………………….., изд. на ........................................... от ………………………………...,
настоящ адрес ……………………………………………………....………………..….…….,
постоянен адрес …………………………………………………....……..……………………
Желая да бъда вписан(а) в избирателния списък на секцията по настоящия си
адрес за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Дата …………. 2013 г.

Подпис:

***************************************************************************

Исканията се правят не по-късно от 14 дни преди изборния ден пред органите по чл. 40, ал. 1 от
ИК по настоящия адрес на избирателя.
Органът по чл. 40, ал. 1 от ИК по настоящ адрес незабавно уведомява общинската
администрация по постоянния адрес на избирателя и предава информация за подадените искания на ГД
„ГРАО“ не по-късно от 12 дни преди изборния ден за автоматизирано включване на избирателя в
избирателния списък по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес.
След вписването на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се
издава удостоверение за гласуване на друго място.
Когато след издаване на удостоверение за гласуване на друго място общинската
администрация по постоянния адрес на избирателя получи съобщение за вписването му в избирателния
списък по настоящ адрес, тя незабавно уведомява общинската администрация по настоящия адрес за
издаденото удостоверение за гласуване на друго място.
В този случай избирателят се заличава от избирателния списък по настоящ адрес от
общинската администрация по настоящ адрес, като в графа „Забележки“ се отбелязва основанието за
заличаването – „издадено удостоверение за гласуване на друго място“.
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Приложение № 21
ДО
ПОСОЛСТВОТО/КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
В ...................................................................................
ЗАЯВЛЕНИЕ

(по чл. 44, ал. 2 от Изборния кодекс)

от ………………………………………………..........……….…......, ЕГН..........................,

(собствено, бащино и фамилно име по паспорт/ лична карта или военна карта)

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

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

Желая да гласувам в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в
........................................................................................................................
(населеното място в съответната държава)

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Дата ………………. 2013 г

Подпис:

******************************************************************************
Заявлението се подава от български гражданин, който отговаря на условията по чл. 3, ал. 1 от ИК и
желае да гласува извън страната, не по-късно от 30 дни преди изборния ден.
Този образец на заявление се подписва саморъчно от заявителя и се подава лично или чрез писмо до
дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.
В едно заявление може да е вписано само едно лице.
Този образец не може да бъде използван за подаване на електронно заявление чрез интернет
страницата на ЦИК или чрез електронната поща на комисията.
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Приложение № 22
ДО
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
…………………………………………
(населено място, държава)

ДЕКЛАРАЦИЯ

(по чл.44, ал. 5 от Изборния кодекс )

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

ЕГН .....................................................,
постоянен адрес в Република България.................................................................................,
адрес на пребиваване в съответната държава………………………………………………,
лична карта/паспорт/военна карта № ................................., издаден/а на ......................... от
..............................
ДЕКЛАРИРAМ,
че отговарям на условията по чл. 3, ал. 1 от Изборния кодекс и желая да гласувам в
изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ......................... 2013 г.

Подпис:

***************************************************************************
Право да избират народни представители имат българските граждани, които са навършили 18 години
към изборния ден включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от
свобода (чл. 3, ал. 1 от Изборния кодекс).

Приложение № 23
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА
.............……………………………………………
ОБЛАСТ ………………...........………………….

ЗАЯВЛЕНИЕ

(по чл. 56, ал. 1, изр. 2 от Изборния кодекс)

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

ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД
№ ………………….., изд. на ........................................... от …………………………,
постоянен адрес …………………………………………………....……..…………………….
Желая да бъда заличен/а от избирателния списък на секцията в изборите за
народни представители на 12 май 2013 г.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за народни представители 12 май 2013 г.
Дата …...…. 2013 г.

Подпис:

****************************************************************************
Заявлението се подава от български граждани, които са заминали извън Република България не
по-малко от два месеца преди изборния ден и не са се завърнали до предаването на избирателните списъци
на секционните избирателни комисии.
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Приложение № 24
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
…………………………………………………………..
ОБЛАСТ ………………………………………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
за гласуване с подвижна избирателна урна
(по чл. 176, ал. 1 от Изборния кодекс)

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

ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД,
№ ………………….., изд. на ........................................... от …………………………,
постоянен адрес …………………………………………………....……..…………………...,
настоящ адрес .........................................…………..........................……..……………..…….
Желая да упражня правото си на глас в изборите за народни представители на 12
май 2013 г. с подвижна избирателна урна.
Прилагам копие от документ № ……………..…, на ТЕЛК/НЕЛК
…………………………………………………………………………...………………………
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с изборите за
народни представители на 12 май 2013 г.
Дата ………………. 2013 г.

Подпис:

***************************************************************************
Заявлението се подава не по-късно от 30 дни преди изборния ден от избиратели с трайни
увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят
да гласуват с подвижна избирателна урна.
То трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено чрез писмо, факс или електронна
форма до органите по чл. 40, ал. 1 от ИК по постоянния адрес или настоящия адрес, когато е направено
искане по чл. 53, ал. 1 от ИК.
В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН, постоянният адрес или настоящият адрес,
когато е направено искане по чл. 53, ал. 1 от ИК, и се прилага копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК.
На територията на всяка община (район – в градовете с районно деление) се назначава най-малко
една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, заявили
желание да гласуват с подвижна избирателна урна.
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Приложение № 25
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
.............……………………………………………………
ОБЛАСТ ………………...........…………………..……...

ЗАЯВЛЕНИЕ

(по чл. 57, изр. 2, предл. 1 от Изборния кодекс)

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

ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД
№ ………………….., изд. на ........................................... от ………………………….
постоянен адрес …………………………………………………....……..………….
Желая да бъда вписан/а в избирателния списък на секцията по постоянен адрес,
където имам право да гласувам в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Дата ………………. 2013 г.

Подпис:

****************************************************************************
Вписването се извършва от общинските администрации по населените места, в които се води
регистър на населението, до предаването на списъците на секционните избирателни комисии по искане на
избирателя след представяне на документ за самоличност.
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Приложение № 26

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№...................../.......................2013 г.
( чл. 26, ал.1, т. 5 във връзка с § 6, т.4 от Изборния кодекс)

Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № ….................. от
……….............................2013 г. …………………………………………………..…,
(собствено, бащино и фамилно име)

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

на районна избирателна комисия в изборен район № ……….. – …….…………............…......
за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Председател:
Секретар:

Приложение № 27

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
№......../...............2013 г.
( чл. 26, ал.1, т. 5 и чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс)

Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № ….. от
..............2013 г. ……………………………………………………………………..……….,
(собствено, бащино и фамилно име)

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

на секционната избирателна комисия в секция № ………………….....…………...………,
населено място ……………………....……, държава ……….........………............................,
за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Председател:
Секретар:
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Приложение № 28

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№...................../.......................2013 г.
(чл. 26, ал.1, т. 5, изр. 2 и чл. 34, ал. 11 от Изборния кодекс)

Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № ................. от
……….................2013 г. …………………………………………..……………………….........,
(собствено, бащино и фамилно име)

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

на секционна избирателна комисия в секция № …….................. населено място
………....……, кметство ………………...……...….….………, административен район
………………………..., община …....…………............................, в изборен район № …….. –
…….…………............ за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Председател:
Секретар:

Приложение № 29

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ИЗБОРЕН РАЙОН № ……….. – …….…………............…..
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№......../...............2013 г.
( чл. 29, ал. 1, т. 2 на Изборния кодекс)

Районната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № …..... от ...........
2013 г. ………………………………………….......................................………….,
(собствено, бащино и фамилно име)

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

на секционната избирателна комисия в секция № ………………….....…………...………,
населено
място
………....……,
кметство
………………...……...….….………,
административен район ………………………..., община …....…………............................,
изборен район № .........–……..…………............................,за изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
Председател:
Секретар:
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Приложение № 30
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на българска неправителствена организация, която ще участва с
наблюдател(и) по §1, т.18, б.“б“ на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл.101б, във вр. с чл.26, ал.1, т.26 и §1, т.18,б.“б“ от Изборния кодекс)
от
..........................................................................................................................................,

(наименование на българска неправителствена организация)

представлявана от ..............................................................................., ЕГН............................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
Заявявам(е) за регистрация ...........................................................................................................................
(наименование на българска неправителствена организация)
като българска неправителствена организация, която ще участва с наблюдатели в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.

Представям(е) следните документи:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Подпис/и:
………………………………………………………….
(представляващ/и българската неправителствена
организация/упълномощено/и лице/а)
Печат на организацията(ако има такъв)
Заявлението за регистрация се представя в ЦИК не по-късно от 11 май 2013 г.
Заявлението се подписва от лицето, представляващо българската неправителствена
организация според актуалната й съдебна регистрация.
Когато българската неправителствена организация се представлява съвместно от няколко
лица, заявлението се подписва от всички представляващи.
Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от представляващия
(щите) българската неправителствена организация
Към заявлението за регистрация българската неправителствена организация представя:
1. удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от датата на насрочване
на изборите за народни представители - 13 март 2013 г.;
2. изрично пълномощно от представляващото/щите лице/а, в случаите когато документите се
подават от упълномощено/и лице/а.

БРОЙ 27

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 1

3. списък,подписан от представляващия съответната неправителствена организация или
изрично упълномощено от него лице,съдържащ имената и единния граждански номер на упълномощени
членове
на неправителствената организация или изрично упълномощени представители на
организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели.Списъкът се представя
задължително в 2 екземпляра на хартиен носител и отделно на електронен носител.
4. пълномощни на членове на неправителствената организация или изрично упълномощени
представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели
*Списъкът с имената по т.3 и пълномощните по т.4 могат да бъде представени и с допълнително
заявление (Приложение № 31 подадено не по-късно от 11 май 2013 г. /1 ден преди изборния ден/
Общият брой на наблюдателите, регистрирани от една неправителствена организация не
може да надвишава броя на избирателните секции в страната.
Едно лице не може да бъде едновременно анкетьор и наблюдател.(чл.137б от ИК)

С Т Р.

142

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 27

Приложение № 31
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на наблюдатели по §1,т.18, б. „б” от ИК от регистрирана българска
неправителствена организация за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл.101б, във вр. с чл.26, ал.1, т.26 и §1, т.18,б.“б“ от Изборния кодекс)
от
.....................................................................................................................................................................................,
(наименование на регистрирана българска неправителствена организация)

представлявана от ................................................................................., ЕГН............................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
регистрирана с решение № …….. на ЦИК,
Заявявам(е) за регистрация наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.,
съгласно списък, приложение към настоящото заявление.

Представям(е) следните документи:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Подпис/и:
………………………………………………………….
(представляващ/и българската неправителствена
организация/упълномощено/и лице/а)
Печат на организацията(ако има такъв)
Заявлението за регистрация се представя в ЦИК не по-късно от 11 май 2013 г.
Заявлението се подписва от лицето, представляващо българската неправителствена
организация според актуалната й съдебна регистрация.
Когато българската неправителствена организация се представлява съвместно от няколко
лица, заявлението се подписва от всички представляващи.
Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от
представляващия/щите българската неправителствена организация
Към заявлението за регистрация българската неправителствена организация представя:
1. изрично пълномощно от представляващото/щите лице/а, в случаите когато документите се
подават от упълномощено/и лице/а.
2. списък,подписан от представляващия съответната неправителствена организация или
изрично упълномощено от него лице,съдържащ имената и единния граждански номер на упълномощени
членове
на неправителствената организация или изрично упълномощени представители на
организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели. Списъкът се представя
задължително в 2 екземпляра на хартиен носител и отделно на електронен носител.
3. пълномощни на членове на неправителствената организация или изрично упълномощени
представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели
Общият брой на наблюдателите, регистрирани от една неправителствена организации не
може да надвишава броя на избирателните секции в страната.
Едно лице не може да бъде едновременно анкетьор и наблюдател.(чл.137б от ИК)

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация – решение на ЦИК № ….
Удостоверения от № ........ до № ...........
от ...........2013 г.

6

7.

8.

9.

По приложение

№

Дата

Час

ДЪРЖАВЕН

10. Получено от, дата

5.

4.

3.

№ по ред, дата, час на постъпване
Наименование на българска
неправителствена организация, която
се заявява за регистрация и ще участва
с наблюдатели
Списък на заявени за регистрация
наблюдатели
Адрес, телефон, електронен адрес
и лице за контакти
Приложени документи

1.
2.

(по чл.26, ал.1, т.21б във вр. с чл.101б и §1, т.18, б. „б” от Изборния кодекс)

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на заявени наблюдателите по §1, т.18, б. „б” от Изборния кодекс в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 32

БРОЙ 27
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 4 3

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация – решение на ЦИК № ….
Удостоверения от № ........ до № ...........
от ...........2013 г.

Получено от…………….., дата

4

5.

6.

7.

8.

Дата

Час
144
ДЪРЖАВЕН

Горният образец на страница втора се попълва, когато дадена българска неправителствена организация, която е регистрирана за
участие с наблюдатели по §1, т.18,б.“б“ на изборите за народни представители на 12 май 2013 г. подаде допълнително заявление за
регистрация на наблюдатели. На ред 1 в графа „Към №“ се посочва поредният номер на първоначалното заявление за регистрация на
българската неправителствена организация. В регистъра се подреждат непосредствено едно след друго последователно регистърни
листове за всяко подадено заявление от дадена българска неправителствена организация към който се прилага и по 1 екземпляр от
списъка на наблюдатели.

3.

2.

Към № по ред, дата, час на постъпване
към № ……
на заявление за регистрация на
наблюдатели
Списък на заявени за регистрация По приложение
наблюдатели
Приложени документи

1.

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 27

Наименование на съответната организация, орган или
партия/движение, чиито представители или посочени
от нея лица са регистрирани като наблюдатели

Собствено, бащино /ако е приложимо/ и
фамилно име на регистрирани
наблюдатели
1.
2.
3.

№ на удостоверение

№ по
ред

Наименование на българска неправителствена
Собствено, бащино /ако е приложимо/ и
организация, чиито упълномощени членове или
фамилно име на регистрирани
изрично упълномощени представители са регистрирани наблюдатели
като наблюдатели
1.
2.
3.

№ на удостоверение

ДЪРЖАВЕН

ІІ. Наблюдатели – упълномощени членове или изрично упълномощени представители на български неправителствени организации

№ по
ред

І. Наблюдатели- представители на Европейския парламент, на чуждестранни парламенти, на Организацията за сигурност и
сътрудничество в Европа, на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и други парламентарни асамблеи, на чуждестранни парии
и движения, както и лица, посочени от партии и коалиции от партии, участващи в изборите, и поканени чрез Министерството на
външните работи

РЕГИСТЪР за публикуване
на регистрирани наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(по чл. 26, ал. 1, т. 21б във вр. с чл. 101б и § 1, т.18, б. „а“ и „б“ от Изборния кодекс)

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 33

БРОЙ 27
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 4 5

С Т Р.

146

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 27
Приложение № 34

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за наблюдател
№........./................2013 г.
(по чл. 26, ал. 1, т. 26 и чл.101б във връзка с § 1, т.18, б. „а” от ДР на Изборния кодекс)

Централната

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

№

................../.................. 2013 г. ……………. ……................................................................,
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име)

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

е регистриран(а) за наблюдател на изборите за народни представители на 12 май
2013 г. в качеството на
……..........................................................................................................................................

(представител на Европейския парламент/чуждестранен парламент/Организацията за сигурност
и сътрудничество в Европа/Парламентарната асамблея на Съвета на Европа или друга парламентарна
асамблея/чуждестранна партия или движение/ лице, посочено от партия или коалиция от партии,
участващи в изборите, и поканено чрез МВнР)

................................. 2013 г.

Председател:
Секретар:
Приложение № 35

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за наблюдател
№........./................2013 г.
(по чл. 26, ал. 1, т. 26 и чл.101б във връзка с § 1, т. 18, б. „б” от ДР на Изборния кодекс)

Централната

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

№ ....................../.............. 2013 г. .........................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН....................................................., е регистриран(а) за наблюдател на изборите за
народни представители на 12 май 2013 г. като упълномощен член/изрично
упълномощен представител на:
.........................................................................................................................................……
.........................................................................................................................................……
(българска неправителствена организация)

................................. 2013 г.

Председател:
Секретар:

БРОЙ 27

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 7

Приложение № 36
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден
(чл.137 и чл.137б от Изборния кодекс)
от
..........................................................................................................................................,

(наименование на агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден)

представлявана от ..............................................................................., ЕГН............................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
Заявявам(е) за регистрация ...........................................................................................................................
(наименование на агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден)
като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.

Представям(е) следните документи:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Подпис/и:
………………………………………………………….
(представляващ/и агенцията/упълномощено/и лице/а)
Печат на агенцията (ако има такъв)
Заявлението за регистрация се представя в ЦИК не по-късно от 04 май 2013 г..
Заявлението се подписва от лицето, представляващо агенцията според актуалната й съдебна
регистрация.
Когато агенцията се представлява от няколко лица, заявлението се подписва от всички
представляващи.
Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от представляващия
(щите) агенцията.
Към заявлението за регистрация агенцията представя:
1. удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от датата на насрочване
на изборите за народни представители – 13 март 2013 г.;
2. списък, съдържащ имената, единния граждански номер на анкетьорите и номерата на
избирателните секции, извън които ще се осъществява анкетирането. Списъкът се представя
задължително в 2 екземпляра на хартиен носител и отделно на електронен носител.
3. изрично пълномощно от представляващото/щите агенцията лице/а, в случаите когато
документите се подават от упълномощено/и лице/а.

Едно лице не може да бъде едновременно анкетьор и наблюдател.
Агенция, която е регистрирана да извършва социологически проучвания в изборния
ден не може да участва и с наблюдатели в изборите.
Анкетьорите не могат да извършват социологически проучвания непосредствено
пред избирателните секции.

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация – решение на ЦИК № ….
Удостоверения от № ........ до №
..........от ...........2013 г.

Получено от агенцията….., дата

5.

6.

7.

8.

9.

№

Дата

Час

ДЪРЖАВЕН

4.

3.

№ по ред, дата, час на постъпване
Наименование на агенция, която ще
извършва социологически проучвания
в изборния ден
Адрес, телефон, електронен адрес
и лице за контакти
Приложени документи

148

1.
2.

(по чл.26, ал.1, т.21а във вр. с чл.137 и чл. 137б от Изборния кодекс)

РЕГИСТЪР
на агенциите , които ще извършват социологически проучвания в изборния ден в изборите за народни представители на
12 май 2013 г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 37

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 27

БРОЙ 27

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 9
Приложение
Приложение
№ 38 № 38

РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИКУВАНЕ
на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден в изборите за народни представители на
12 май 2013 г.
(по чл.26, ал.1, т.21а във вр. с чл. 137б от Изборния кодекс)

№ по ред

Наименование на агенция, която ще извършва
социологически проучвания в изборния ден

Регистрация – решение на ЦИК № ….

Приложение № 39
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за анкетьор на агенция, регистрирана за извършване на социологическо
проучване в изборния ден
(по чл.137 във вр. с чл. 137б и чл.26,ал.1,т.21а на Изборния кодекс)

№........./................2013 г.
Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение
.............../............. 2013 г.

№

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

ЕГН

..........................................,

е

регистриран(а)

за

анкетьор

на………………………………………………………………………………………….
(наименование на агенцията за социалогическо проучване)

- агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите
за народни представители на 12 май 2013 г.

Председател:
Секретар:

С Т Р.

150

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 27

Приложение № 40
ДО
РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ИЗБОРЕН РАЙОН № ....-..............................
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители
на 12 май 2013 г.
(чл.101 във вр. с чл.29, ал.1, т.10 от Изборния кодекс)
от
.....................................................................................................................................................................................,
(партия/ коалиция от партии/инициативен комитет )

представлявана от ................................................................................., ЕГН............................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
Предлагам(е) за регистрация ........................................... (брой с цифри и думи) застъпници на
кандидатската листа, регистрирана от партията/коалицията от партии/инициативния комитет в изборите за
народни представители на 12 май 2013 г. съгласно приложен списък по образец.

Приложени документи: ...................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Подпис/и:
………………………………………………………….
(представляващ/и
партията/коалицията
от
партии/инициативния комитет или упълномощено/и
лице/а)
Печат на партията/коалицията от партии(ако има
такъв)
Предложението за регистрация се представя в РИК не по-късно от 11 май 2013 г.
Всяка партия, коалиция от партии и инициативен комитет може да подаде едно или повече
предложения до посочване на застъпници за всички избирателни секции в съответния изборен район.
Когато за определена секция има регистриран застъпник и партията, коалицията от
партии/инициативният комитет желае да го замести се подава предложение по образец –
Приложение № 41.

Към предложението задължително се представя списък в 2 два екземпляра на
хартиен носител по следния образец:
№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на
застъпника

ЕГН на застъпника

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№

БРОЙ 27

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 1

Списъкът се представя задължително и на електронен носител.
Предложението и списъкът се подписват от лицето, представляващо партията/коалицията
от партии/инициативния комитет .
Когато партията/коалицията от партии/инициативния комитет се представлява съвместно
от няколко лица,предложението и списъкът се подписват от всички представляващи.
Предложението и списъкът на партиите и коалициите от партии могат да бъдат подписани и
от лице/а, изрично упълномощено/и от представляващия/ите партията/коалицията от партии. В този
случай при подаване на предложението се представя и заверено копие от пълномощното.
Предложението на партията/коалицията от партии/инициативния комитет може да бъде
подадено и от лице с изрично пълномощно, като при подаването се представя и пълномощното.
За застъпник може да бъде регистрирано лице, което е навършило 18 години, не е поставено под
запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.
Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа и то само в една
избирателна секция.
Една кандидатска листа може да бъде представлявана от един застъпник в една
избирателна секция в изборния ден.
Общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция от партии
или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния
изборен район.

Приложение № 41
ДО
РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ИЗБОРЕН РАЙОН № ....../......................
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа за изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
(чл.101, ал.10 във вр. с чл.29, ал.1, т.10 от Изборния кодекс)
от
.....................................................................................................................................................................................,
(партия/ коалиция от партии/инициативен комитет )

представлявана от ................................................................................., ЕГН............................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
Предлагам(е) за регистрация ........................ (брой с цифри и думи) заместващ/и застъпник/ци на
кандидатската листа, регистрирана от партията/коалицията от партии/инициативния комитет в изборите за
народни представители на12 май 2013 г. съгласно приложен списък по образец.

Приложени документи: ...................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Подпис/и:
………………………………………………………….
(представляващ/и
партията/коалицията
от
партии/инициативния комитет или упълномощено/и
лице/а)
Печат на партията/коалицията от партии(ако има

Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
С Т....................................................................................................................................................................
Р. 1 5 2
ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
БРОЙ 27
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Подпис/и:
………………………………………………………….
(представляващ/и
партията/коалицията
от
партии/инициативния комитет или упълномощено/и
лице/а)
Печат на партията/коалицията от партии(ако има
такъв)

Заместващият застъпник замества регистриран застъпник, който не се яви в
изборния ден или когато има предложение за заместване, направено от партия, коалиция от
партии или инициативен комитет преди изборния ден или в изборния ден.
Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия,
коалиция от партии или инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на
избирателните секции в съответния изборен район.Всяка партия, коалиция от партии или
инициативен комитет може да подаде едно или повече предложения за регистрация на
заместващи застъпници до достигане на една трета от броя на избирателните секции в
съответния изборен район.

Предложението за регистрация на заместващ(и) застъпник/ци се представя в РИК преди или в
изборния ден.

Към заявлението задължително се представя списък в 2 /два/ екземпляра на хартиен
носител по следния образец:
№
по
ред

Собствено, бащино , фамилно
име на заместващия застъпник

ЕГН
заместващия
застъпник

на Собствено,
секция №
бащино , фамилно
име и ЕГН на
регистрирания
застъпник, който
се замества

Списъкът се представя задължително и на електронен носител.
Предложението и списъкът се подписват от лицето, представляващо партията/коалицията
от партии/инициативния комитет .
Когато партията/коалицията от партии/инициативния комитет се представлява съвместно
от няколко лица,предложението и списъкът се подписват от всички представляващи.
Предложението и списъкът на партиите и коалициите от партии могат да бъдат подписани и
от лице/а, изрично упълномощено/и от представляващия/ите партията/коалицията от партии. В този
случай при подаване на предложението се представя и заверено копие от пълномощното.
Предложението на партията/коалицията от партии/инициативния комитет може да бъде
подадено и от лице с изрично пълномощно, като при подаването се представя и пълномощното.
За заместващ застъпник може да бъде регистрирано лице, което е навършило 18 години, не е
поставено под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.
Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа и то само в една
избирателна секция.
Една кандидатска листа може да бъде представлявана от един застъпник в една
избирателна секция в изборния ден.

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация – решение на РИК № ….
Удостоверения от № ........ до № ...........
от ...........2013 г.

6.

7.

8.

9.

Час

Непосредствено към страницата на входиящия регистър се прилага едно от хартиените копия на списъка на лицата, предложени за регистрация
като застъпници

Дата

ВЕСТНИК

10. Получени от..., дата

По приложение

№

ДЪРЖАВЕН

5.

4.

3.

№ по ред, дата, час на постъпване
Наименование на партия/коалиция от
партии/инициативен комитет,
която/който предлага за регистрация
застъпници на регистрирана
кандидатска листа
Адрес, телефон, електронен адрес
и лице за контакти
Списък на лицата, предложени за
регистрация като застъпници
Приложени документи

1.
2.

(по чл.29, ал.1, т.10 във вр. с чл.101 от Изборния кодекс)

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите за народни представители на
12 май 2013 г.

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ИЗБОРЕН РАЙОН № ............ - .............................

Приложение № 42

БРОЙ 27
С Т Р. 1 5 3

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация – решение на РИК № ….
Удостоверения от № ........ до № ...........
от ...........2013 г.

Получени от..., дата

4.

5.

6.

7

8.

Към №
По приложение

Дата

Час

154
ДЪРЖАВЕН

Горният образец на страница втора се попълва, когато дадена партия, коалиция от партии или инициативен комитет подава
второ или следващо предложение за регистрация на нови застъпници до посочване на застъпници за всички избирателни секции в
съответния изборен район.
На ред 1 в графа „Към №“ се посочва поредният номер на първоначалното предложение на дадената партия, коалиция от
партии или инициативен комитет.
В регистъра се подреждат непосредствено едно след друго последователно регистърни листове за всяко подадено
предложение от дадена партия, коалиция от партии или инициативен комитет, както и 1 екземпляр от списъка на хартиен носител
към него.

3.

Към № , дата, час на постъпване
Списък на лицата, предложени за
регистрация като застъпници
Приложени документи

1
2.

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 27

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация – решение на РИК № ….
Удостоверения от № ........ до № ...........
от ...........2013 г.

Получени от..., дата

5.

6.

7.

8.

9.

По приложение

Към №

Дата

Час

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

Горният образец на страница трета се попълва, когато дадена партия, коалиция от партии или инициативен комитет
подава първо или следващо предложение за регистрация на заместващи застъпници на вече регистрирани такива за определени
избирателни секции в даден изборен район до достигане на една трета от броя на избирателните секции в изборния район.
На ред 1 в графа „Към №“ се посочва поредният номер на първоначалното предложение на дадената партия, коалиция от
партии или инициативен комитет.
В регистъра се подреждат непосредствено едно след друго последователно регистърни листове за всяко подадено
предложение за заместване на застъпници от дадена партия, коалиция от партии или инициативен комитет, както и 1 екземпляр
от списъка на хартиен носител към него. Регистърните листове за предложенията за заместване следват регистърните листове на
предложенията за първоначална регистрация на застъпници.

4.

3.

Към № по ред, дата, час на постъпване
Наименование на партия/коалиция от
партии/инициативен комитет,
която/който предлага за регистрация
заместващи застъпници на
регистрирани застъпници на
кандидатска листа
Списък на лицата, предложени за
регистрация като заместващи
застъпници
Приложени документи

1.
2.

БРОЙ 27
С Т Р. 1 5 5

Кандидатска листа на
партия/коалиция от
партии/инициативен
комитет
секция №

1. …………..…………………………
/собствено, бащино, фамилно име/
2. …………..…………………………
/собствено, бащино, фамилно име/
3. …………..…………………………
/собствено, бащино, фамилно име/
……………………………………..

Застъпници на кандидатската листа на
съответната партия/коалиция от
партии/инициативен комитет

№ на
удостоверение

156

№ по
ред

(по чл.29, ал.1, т.10а във вр. с чл.101 от Изборния кодекс)

РЕГИСТЪР за публикуване
на застъпници в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

ИЗБОРЕН РАЙОН № ............ - .............................

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 43

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 27

БРОЙ 27

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 7
Приложение № 44

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ИЗБОРЕН РАЙОН № ........../.....................................
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за застъпник

(по чл. 29, ал. 1, т. 10 на Изборния кодекс)

№........./................2013 г.
Районната

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

№ .............../............. 2013 г. ................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН .........................................., е регистриран(а) за застъпник на кандидатска листа
на ....................................................................................................................................
(партия/коалиция от партии/инициативен комитет)
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. и в изборния ден ще
упражнява правата си в секция № ………………….....…,
населено място ………....……, кметство ………………...……...….….………,
административен район…………………..., община …....…………............................,
изборен район № .........–……..………….............................

Председател:
Секретар:
Приложение № 45
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ИЗБОРЕН РАЙОН № ........../.....................................
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за заместващ застъпник

(по чл. 29, ал. 1, т. 10 и чл.101, ал.10 на Изборния кодекс)

№........./................2013 г.
Районната

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

№ .............../............. 2013 г. ................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН .........................................., е регистриран(а) като заместващ застъпник на
кандидатска листа на..........................................................................................................
(партия/коалиция от партии/инициативен комитет)

в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. и в изборния ден ще
упражнява правата си в секция № ………………….....…………...………,
населено място ………....……, кметство ………………...……...….….………,
административен район…………………..., община …....…………............................,
изборен район № .........–……..………….............................
Заместващият
застъпник
замества
..............................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на заместения застъпник )

Удостоверението на заместения застъпник е обезсилено.
Председател:
Секретар:

С Т Р.

158

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 27

Приложение № 46
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на партия
(по чл. 82, ал. 1, във вр. с чл. 166, ал. 1, т. 2, във вр. § 6, т. 9 от ДР от Изборния кодекс)
..................................................................................................................................................................................,
(пълно или съкратено наименование на партията според съдебната й регистрация)

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

Заявявам(е) за регистрация ...........................................................................................................................
(пълното или съкратено наименование на партията според съдебната й регистрация)

за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Заявявам/е за отпечатване върху бюлетината следното наименование на партията:

…………………………………………………………………………………………………………..
(пълното и/или съкратено наименование на партията)

Регистрацията на партията е подкрепена от
избиратели, съгласно приложения списък.

……… ( …………………….……………)

(с цифри)

(с думи)

Представям следните документи (чл. 82, ал. 1 и 3 от ИК):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Подпис/и:

………………………………………………………….
(представляващ/и партията/упълномощено/и лице/а)
Печат на партията

Заявлението за регистрация се представя в ЦИК по решение на централното ръководство на
партията (компетентно съгласно устава), не по-късно от 45 дни преди изборния ден.
Заявлението се подписва от лицето, представляващо партията според актуалната й съдебна
регистрация.
Когато партията се представлява от няколко лица, заявлението се подписва от всички
представляващи.
Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от
представляващия/те партията.
Към заявлението за регистрация партията представя:
1. заверен препис от решението на Софийския градски съд за вписване на партията в регистъра на
политическите партии;
2. удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от 13 март 2013 г. - датата
на обнародване на Указ № 57/13.03.2013 г. на президента на Република България;
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3. заверено от партията копие от първата и от съответната страница на 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. заверен от партията препис от решението на централното й ръководство, компетентно
съгласно устава й, за регистрация на партията за участие в изборите за народни представители
5. образец от подписа на представляващия/ите партията;
6. образец от печата на партията;
7. банков документ за внесен депозит по чл.79, ал.1 от ИК;
8. списък, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 7
000 избиратели, подкрепящи регистрацията;
9. удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии за
внесени финансови отчети на партията за всяка от последните три години, а за новорегистрираните
партии - от датата на съдебната им регистрация;
10. заверен от Софийския градски съд препис от устава;
11. удостоверение от съда за подадени заявления за спазване на изискванията на чл. 19а от Закона
за политическите партии;
12. удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната
кампания;
13. пълномощно от представляващото/щите партията лице/а, в случаите когато документите се
подават от упълномощено/и лице/а.

Приложение № 47
СПИСЪК
на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия
за участие в изборите за народни представители
(по чл. 82, ал. 3, т. 7 от Изборния кодекс)

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

за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Всеки избирател може да участва само в една подписка.
Подписаните даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с

произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

(Горният текст се изписва в началото на всеки лист преди полагане на подписите. Листовете се
номерират последователно.)

№

Име

ЕГН

Подпис

В графата „Име” се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на
избирателя.
Списъкът трябва да съдържа имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не помалко от 7000 избиратели, подкрепящи регистрацията.
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Приложение № 48

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на коалиция от партии
(по чл. 84, във вр. с чл. 166, ал. 1, т. 2, във вр. с § 6, т. 9 от ДР от Изборния кодекс)
..............................................................................................................................................................,

(пълното или съкратено наименование на коалицията 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
.....................................................................................................................................................

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

за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Пълното и/или съкратеното наименование на коалицията за отпечатване върху
бюлетината е .............................................................................................................................

(пълното и/или съкратено наименование на коалицията от партии според решението за образуването й)

Прилагам/е следните документи (чл. 84, ал. 2 и 4 от ИК):
........................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Съгласен/ни съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Подпис ……………………………………………..
(представляващ/и коалицията/
упълномощено/и лице/а)
Печат на коалицията (ако има такъв)
Заявлението за регистрация се представя в ЦИК не по-късно от 40 дни преди изборния ден.
Към заявлението за регистрация коалицията от партии представя:
1. удостоверение за регистрация в ЦИК 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 лицето, представляващо
инициативния комитет, открита не по-рано от датата на решението за създаване на инициативния
комитет, 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/те коалицията.

БРОЙ 27

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 1

Приложение № 49

ДО
РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
Изборен район № ……… - ………..…………
ЗАЯВЛЕНИЕ
от инициативен комитет
(по чл. 97 и § 6, т. 11 от ДР на Изборния кодекс)
1. ........................................................................................, ЕГН.........................................,
постоянен адрес .............................................................................................................................
2. ........................................................................................, ЕГН.........................................,
постоянен адрес .............................................................................................................................
3. ........................................................................................, ЕГН.........................................,
постоянен адрес...............................................................................................................................
...................................................................................................................…………………………
................................................................................................................................................
7. ........................................................................................, ЕГН.........................................,
постоянен адрес...............................................................................................................................
................................................................................................................................................
Заявяваме за регистрация инициативен комитет за издигане на независим кандидат
за народен представител в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., както
следва:
......................................................................................................., ЕГН ......................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
постоянен адрес ..............................................................................................................................
Представяме следните документи (чл. 97, ал. 8 от ИК):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, лице за контакти:
.....................................................................................
Съгласни сме личните ни данни да бъдат обработвани от ЦИК във връзка с
регистрацията на инициативния комитет за участие в изборите.
Подписи:
1.
............................................................
2.
............................................................
3.
............................................................
.............................................................
7
.............................................................

За издигане на независим кандидат за народен представител се създава инициативен комитет от
3 до 7 избиратели с постоянен адрес 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 РИК не по-късно от 40 дни преди
изборния ден заявление за регистрация, подписано от всички членове на инициативния комитет.
Към заявлението се прилагат:
1. решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го
представлява;
2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
3. декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на
условията по чл. 3 от ИК;
4. декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да
обработва и предоставя личните данни на включените в подписката за подкрепа на независимия кандидат
лица за други цели, освен предвидените в ИК;
5. удостоверение за новооткрита банкова сметка на името на лицето, представляващо
инициативния комитет, открита не по-рано от датата на решението за създаване на инициативния
комитет, която ще обслужва само предизборната кампания.

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

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация – решение на ЦИК № ….
Удостоверение № ........ от ...........2013 г.

Получено от партия, дата

3.

5.

6.

7.

8.

9.

Дата

Час
ДЪРЖАВЕН

При установяване на непълноти ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация.
Дадените указания за отстраняване на констатирани непълноти се отразяват в графата „Забележки”.
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4.

№ по ред, дата, час на постъпване
Партия

1.
2.

(по чл. 26, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс)

РЕГИСТЪР
на партиите за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 50

С Т Р.
ВЕСТНИК
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Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация – решение на ЦИК № ..............
Удостоверение № ........ от ...........2013 г.

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 ...........2013 г.
Получено от коалиция, дата

6.

7.

8.

9.

10.

11.

13.

14.

15.

16.

Час

Час

ВЕСТНИК

17.

12.

Дата

дата

ДЪРЖАВЕН

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”.

Приложени документи

5.

4.

Адрес, телефон, електронен адрес
и лице за контакти
Партии, участващи в състава на коалицията

3.

№

№ по ред, дата, час на постъпване
Коалиция

1.
2.

(по чл. 26, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 85, ал. 4 от Изборния кодекс)

Приложение № 51
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕГИСТЪР
на коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

БРОЙ 27
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Адрес, телефон, електронен адрес
и лице за контакти
Приложени документи

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация – решение на РИК № …..
Удостоверение № ........ от ...........2013 г.

Получено от инициативен комитет,
дата

3.

5.

6.

7.

8.

9.

Дата

час
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

При установяване на непълноти РИК 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”.

№

164

4.

№ по ред, дата, час на постъпване
Инициативен комитет

1.
2.

(по чл. 29, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс)

РЕГИСТЪР
на инициативните комитети за издигане на независими кандидати за народен представител за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
Изборен район № …………… - …………..

Приложение № 52

С Т Р.
БРОЙ 27

БРОЙ 27

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 5

Приложение № 53
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за регистрация на партия

(по чл. 26, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 82, ал. 1 от Изборния кодекс)

№.............../..................2013 г.

Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № ......…...... от
………….. 2013 г. партия ……………..……………….......…..………………………………...
(наименование на партията според регистрацията й в ЦИК)

е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Председател:
Секретар:
Приложение № 54

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за регистрация на коалиция от партии

(по чл. 26, ал. 1, т. 10, във връзка с чл. 84, ал. 1 от Изборния кодекс)

№..................../..................2013г.
Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № …........ от
…...……… 2013 г. коалиция ………………………........…………………………................…,
(наименование на коалицията от партии)

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

е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Председател:
Секретар:

С Т Р.
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Приложение № 55
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
Изборен район № ....... - ……………........
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за регистрация на инициативен комитет
(по чл. 29, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс)

№............/................2013 г.
Районната
избирателна
комисия
удостоверява,
че
с
№ .............../............... 2013 г. е регистриран инициативен комитет в състав:

Решение

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

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

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

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

за независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители
на 12 май 2013 г.
Председател:
Секретар:
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Приложение № 56
ДО
РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
Изборен район № ...... - …………………..........
ДЕКЛАРАЦИЯ

(по чл. 97, ал. 8, т.3, във връзка с чл. 3, ал. 1 от Изборния кодекс)

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

ЕГН ............................., № на л. к. или зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД
№ ............................, изд. на ………........................ от ......................, постоянен адрес
..........................................................................................................................................................,
член на инициативен комитет за издигане на ............................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
за кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 12 май
2013 г.
ДЕКЛАРИРАМ:
1. навършил съм 18 години;
2. не съм поставен под запрещение и не изтърпявам наказание лишаване от
свобода.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
............................... 2013 г.

Подпис:

Всеки член на инициативния комитет подписва отделна декларация. Декларациите на членовете
на инициативния комитет се представят със заявлението за регистрация в РИК.
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Приложение № 57
ДО
РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
Изборен район № ......... - ……………..............

ДЕКЛАРАЦИЯ

(по чл. 97, ал. 8, т.4 от Изборния кодекс)

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

ЕГН ............................., лична карта или зелен паспорт за гражданите по §9а от ПЗР на
ЗБЛД № ............................, изд. на........................ от ......................, постоянен адрес
..........................................................................................................................................................
член на инициативен комитет за издигане на ………………………………………………
(собствено, бащино и фамилно име)
за кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 12 май
2013 г.
Декларирам, че няма да обработвам и да предоставям личните данни на
включените в подписката лица за подкрепа на независимия кандидат 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 народни представители на 12 май 2013 г.
............................... 2013 г.

Подпис:

Всеки член на инициативния комитет подписва отделна декларация. Декларациите на членовете
на инициативния комитет се представят със заявлението за регистрация в РИК.
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Приложение № 58
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
от партия/коалиция от партии за промени в състава на коалиция от партии
(по чл. 85, ал. 1, 2 и 4, във връзка с § 6, т. 10 от ДР на 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/е за вписване в регистъра на коалициите от партии, регистрирани за участие в
изборите за народни представители на 12 май 2013 г., 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:
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….……………………………..
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакти:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/а/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Подпис/и: …………………………..…………….……….
(представляващ/и партията/коалицията/упълномощено/и лице/а)

Печат на партията или 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 40 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 40 дни преди изборния ден документите по чл.84, ал.4, т.1 от ИК.
В случай че една или повече партии напуснат коалицията от партии, нейната
регистрация се запазва, ако в състава й са останали най-малко две партии. Промените,
настъпили в състава на коалиция от партии, се отбелязват в регистъра на ЦИК след подаване
на заявление от лицето, представляващо партията, или от представляващите коалицията от
партии лица, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден. В същия срок ЦИК заличава от
наименованието на коалицията партиите, напуснали състава й.
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Приложение № 59

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за промени в състава на коалиция от партии

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

№..................../..................2013 г.

Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № … от ...…….…
2013 г. са вписани промени в състава на коалиция ……………………………………………
………..........….....................................................................………………………................…,
(наименование на коалицията от партии)

регистрирана за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. с решение
№……. от …...…… 2013 г., както следва:
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
Председател:
Секретар:
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Приложение № 60
ДО
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
Изборен район № ...... - …………………........
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за регистрация на кандидати за народни представители
(по чл. 108, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс)

от централното ръководство на партия/коалиция от партии ............................................
…………………………………………………………………………………………………….
(точно наименование на партията или коалицията от партии според регистрацията в ЦИК)

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

чрез ………………………………………………………………………………………………..

(трите имена на изрично упълномощеното лице, когато предложението се подписва от пълномощник)

Предлагам(е) Районната избирателна комисия да регистрира за участие в
изборите за народни представители на 12 май 2013 г., в изборен район № ....... ……............... издигнатите от ...................................................................... кандидати:
(партия/коалиция от партии)
1. ............................................................................................... ЕГН........................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
постоянен адрес .......................................................................................................................
2. ................................................................................................ЕГН ......................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
постоянен адрес ........................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Прилагам/е следните документи (по чл. 108, ал. 1 от ИК):
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Подпис: …………………………………………………..
…………………………………………………………….
(имената на представляващия/те партията/коалицията от
партии или изрично упълномощеното/ите лице/а)

Печат на политическата партия или коалицията от
партии (ако има такъв)
......................... 2013 г.
Към предложението партията (коалицията) прилага:
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1. решението на партията или коалицията от партии, взето от компетентния
съгласно устава на партията или решението за образуване на коалицията от партии
орган, за издигането и подреждането на кандидатите в кандидатската листа;
2. заявление от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от
предложилите ги партии или коалиции от партии;
3. декларация от кандидатите, че отговарят на условията на чл. 4, ал. 1 от ИК,
в която посочват своя постоянен адрес и ЕГН;
4. декларация по образец от кандидатите, че отговарят на условията по чл. 107,
ал. 1 от ИК (че са предложени за регистриране само от една партия или коалиция от
партии и най-много в два изборни района);
5. когато кандидатите се предлагат от името на коалиция от партии, се
прилага и решение за образуване на коалицията от партии, подписано от лицата,
представляващи партиите;
6. пълномощно на лицето/ата, изрично упълномощено/и да представляват
партията или коалицията от партии пред РИК в случаите, когато предложението и
документите се подписва и/или се подават от упълномощено/и лице/а.
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Приложение № 61
ДО
РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
Изборен район № ....... - ………………..............
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инициативен комитет за регистрация на независим кандидат
за народни представители
(по чл. 108, ал. 1 , т. 2 от Изборния кодекс)

Подписаният/та ........................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
представляващ/а инициативния комитет, регистриран с решение на РИК № ………… от
……………………:
предлагам Районната избирателна комисия да регистрира за участие в изборите за
народни представители на 12 май 2013 г. като независим кандидат:
........................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име),
ЕГН ...........................................,
постоянен адрес ..........................................................................................
Издигането на кандидата е подкрепено от ..................
избиратели, съгласно приложения списък.

(с цифри)

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

Прилагам следните документи (по чл. 108, ал. 1, т. 3, 4 и 5 и чл. 109, ал. 1 и 4 от
ИК):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................ 2013 г.
Подпис на представляващото
инициативния комитет лице:

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

Към предложението от името на инициативния комитет се прилагат:
1. банков документ за внесен депозит по чл.79, ал.1 от Изборния кодекс;
2. подписка с имената, ЕГН и подписите на не по-малко от 3 на сто (но не повече от
5000) от избирателите с постоянен адрес на територията на изборния район, подкрепящи
издигането на кандидатите. Подписите се полагат пред член на инициативния комитет;
3. заявление от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го
инициативен комитет;
4. декларация от кандидата, че отговаря на условията на чл.4, ал.1 от ИК, в която
посочва своя постоянен адрес и ЕГН;
5. декларация от кандидата, че отговаря на условията на чл.107, ал.4 от ИК.
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Приложение № 62

ДО
РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
Изборен район № ........ - ……………................
ДЕКЛАРАЦИЯ

(по чл. 108, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс)

Подписаният(ата) ................................................................................................,
роден(а) в гр. (с.) ................................................., ЕГН .....................................................,
постоянен адрес ..................................................................................................................,
лична карта/зелен паспорт за гражданите по §9а от ПЗР на ЗБЛД №
................................., издаден/а на ......................... от .............................., кандидат за
народен представител в изборен район № .......... - …………….................. .
ДЕКЛАРИРAМ,
че отговарям на условията по чл. 4, ал. 1 от ИК
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
.................................... 2013 г.

Подпис:
Приложение № 63

ДО
РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
Изборен район № ....... - ……………................
ДЕКЛАРАЦИЯ

(по чл. 108, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 107, ал. 1 от Изборния кодекс)

Подписаният(ата) ......................................................................................................,
роден(а) в гр. (с.) ................................................., ЕГН ..........................................................,
постоянен адрес ......................................................................................................................,
лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД
№ ................................., издаден/а на ......................... от .............................., кандидат за
народен представител в изборен район № ............ - ………................., издигнат от
……………………………………………………………………………………………
(политическа партия/коалиция от партии)
ДЕКЛАРИРAМ,
че отговарям на условията по чл. 107, ал. 1 от ИК.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
.................................... 2013 г.

Подпис:
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Приложение № 64

ДО
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
Изборен район № ...... - .................................
ДЕКЛАРАЦИЯ

(по чл. 108, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 107, ал. 4 от Изборния кодекс)

Подписаният(ата) ................................................................................................,
роден(а) в гр. (с.) ................................................., ЕГН .....................................................,
постоянен адрес ..................................................................................................................,
лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД
№ ................................., издаден/а на ......................... от ..................................................,
независим кандидат за народен представител в изборен район № ......... - …………….,
издигнат от инициативен комитет, регистриран с решение № ………… от
…………… на РИК,
ДЕКЛАРИРAМ,
че отговарям на условията по чл. 107, ал. 4 от ИК.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
.................................... 2013 г.

Подпис:

Приложение № 65

ДО
РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
Изборен район № ........ - ....................................

ЗАЯВЛЕНИЕ

(по чл. 108, ал.1, т.3 от Изборния кодекс)

Подписаният/ата ..............................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ..................................., постоянен адрес...........................................................................,
Заявявам, че съм съгласен/а да бъда регистриран/а като кандидат за народен
представител в изборен район № ....................... - ………….................. от името на
.....................................................................................................................................................
(партията/коалиция от партии, регистрирана с решение № …… от ………. 2013 г. на ЦИК или
инициативен комитет, регистриран с решение на РИК № ………… от …………………….2013 г.)

за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
.................................. 2013 г.
Подпис:
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Приложение № 66
ПОДПИСКА
на избирателите, подкрепящи издигането на кандидатурата на независим
кандидат за народен представител
(по чл.109, ал.1 и 2 от Изборния кодекс)

Подписаните, подкрепяме издигнатия от инициативен комитет, регистриран с
решение на РИК № …………… от …………………….. 2013 г. за независим кандидат за
народен представител от изборен район № …… - …...................................
.............................................................................….............………………………......……..
(собствено, бащино и фамилно име)

за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Всеки избирател може да участва само в една подписка.
Подписаните, даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани във
връзка с регистрацията на независимия кандидат за народен представител за участие в
изборите за народни представители на 12 май 2013 г..

(Горният текст се изписва в началото на всеки лист преди полагане на подписите. Листовете
се номерират последователно.)

№

Име

ЕГН

Постоянен
адрес

Подпис

Подпис на члена на
инициативен комитет,
пред когото е положен
подписът на избирателя

В графата „Име” се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на
избирателя.
Подписката трябва да съдържа имената, единния граждански номер, постоянен адрес и
саморъчен подпис на не по-малко от 3 на сто, но не повече от 5000 избиратели с постоянен адрес на
територията на изборния район, подкрепящи издигането на независим кандидат. Подписите се полагат
пред член на инициативния комитет.

2

1

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

4

ЕГН

5

Постоянен
адрес
6

Забележки

7

№ на
решението
за
регистрация

Пореден № на
вписване на
кандидатската
листа в
бюлетината за
гласуване
8

ДЪРЖАВЕН

Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в регистъра на Районната
избирателна комисия. Имената се изписват, както са изписани в декларациите по чл. 108, ал. 1, т. 4 и 5 от ИК. Когато от РИК са
дадени указания за отстраняване на констатирани пропуски в документацията, това се отразява в графата „Забележки”.
Поредността на вписване на съответната листа в бюлетината за гласуване се определя чрез общ жребий от Централната
избирателна комисия след приключването на регистрацията на кандидатските листи. Номерата на независимите кандидати следват
номерата в бюлетината на партиите и коалициите от партии съгласно поредността на регистрацията на независимия кандидат от
РИК.

Партия, коалиция от
партии или
инициативен комитет

Пореден №,
дата и час на
постъпване

Собствено, бащино и
фамилно име на
кандидатите за народни
представители

(по чл. 29 , ал. 1, т. 8 и чл. 108, ал. 3 от Изборния кодекс)

РЕГИСТЪР
на кандидатите народни представители в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
Изборен район № ................... - …….............

Приложение № 67

БРОЙ 27
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Приложение № 68
Избирателна секция №

ИЗБОРЕН РАЙОН № ......- .......................
ОБЩИНА .....................................................

АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН ...........................

НАСЕЛЕНО МЯСТО .................................

КМЕТСТВО ............................ СЕКЦИЯ № .........

СПИСЪК
за допълнително вписване на придружителите в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
(чл. 204, ал. 3 от ИК )

Долуподписаните придружители даваме съгласие личните ни данни да бъдат
обработвани във връзка с произвеждане на избори за народни представители на 12 май
2013 г.
№

Собствено,
бащино и
фамилно име

ЕГН

Постоянен
Адрес

Документ
за самоличност

Подпис
на
придружителя

Председател:
Секретар:
В този списък се вписват данните на придружителя, след като в графа „Забележки” на
избирателния списък срещу името на избирателя се впишат имената и единният граждански номер на
придружителя. ВАЖНО! Придружителите не се подписват в избирателния списък в това си
качество, а само в списъка за допълнително вписване на придружители.
Списъкът се подписва от председателя и секретаря на секционната избирателна комисия.
Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.
Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели.
Член на комисията, представител на партия, коалиция от партии или инициативен комитет,
застъпник или наблюдател не може да бъде придружител.
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Приложение № 69
Избирателна секция №

Изборен район № ………….. – ...................................., община …….….……................,
административен район ………………............., населено място .........................………,
кметство ……………….…., секция № ……....……

СПИСЪК
за допълнително вписване на придружителите в изборите за народни
представители на
12 май 2013 г. при гласуване с подвижна избирателна урна
(чл. 205, ал. 5 от ИК )

Долуподписаните придружители даваме съгласие личните ни данни да бъдат
обработвани във връзка с произвеждане на избори за народни представители на 12 май
2013 г.
№

Собствено,
бащино (ако е
приложимо) и
фамилно име

ЕГН/
личен
номер

Постоянен
адрес/адрес
на
пребиваване

Документ
за
самоличност

Подпис
на
придружителя

Председател: ……………………….
Секретар: …………………….
Членове: …………………….
……………………………
.......................................
............................................
В този списък член на подвижна СИК вписва данните на придружителя, след
като в графа „Забележки” на избирателния списък срещу името на избирателя се
впишат имената и единният граждански номер (личен номер) на придружителя,
както и причината за гласуване с придружител. ВАЖНО! Придружителите не се
подписват в избирателния списък в това си качество, а само в списъка за
допълнително вписване на придружители.
Списъкът се подписва от членовете на подвижната секционна избирателна
комисия, които обслужват подвижната избирателна урна.
Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.
Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели.
Член на комисията, представител на партия, коалиция от партии или
инициативен комитет, застъпник или наблюдател не може да бъде
придружител.
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Приложение № 70

ДЕКЛАРАЦИЯ
от избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението
(чл. 203, ал. 3 от ИК)

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

ЕГН............................, постоянен адрес/настоящ адрес (ако е подадено заявление по чл. 53,
ал. 1 от ИК) .....................................................................................................................................,
л.к./зелен паспорт за гражданите по §9а от ПЗР на ЗБЛД №......................................, изд. на
................................ от ...............................................
Декларирам, че не съм гласувал/а в изборите за народни представители на 12 май
2013 г. и няма да гласувам в друга избирателна секция.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
............................. 2013 г.

Декларатор:

Декларацията се подава от избирател с увреждане на опорно-двигателния апарат или на
зрението, когато гласува в секция, различна от секцията, в чийто избирателен списък е вписан.
Избирателят се вписва в допълнителния избирателен списък – Приложение № 2.
Декларацията се прилага към този списък и е неразделна част от него.

Приложение № 71
ДЕКЛАРАЦИЯ
от избиратели ученици и студенти – редовно обучение
(чл. 207, ал. 1, т. 3 от ИК )

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

ЕГН............................, постоянен адрес ..........................................................................................,
лична карта, изд. на ................................ от ....................................
Декларирам, че не съм гласувал/а в изборите за народни представители на 12 май
2013 г. и няма да гласувам в друга избирателна секция.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждането
на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Дата ........................2013 г.

Декларатор:

Декларацията се подава от избирател ученик или студент - редовно обучение, когато гласува в
избрана от него секция в населеното място, където се обучава, когато то е различно от населеното място по
постоянния му адрес, след представяне на лична карта и ученическа или студентска книжка, надлежно
заверена за съответната учебна година/семестър от учебно заведение със седалище в населеното място на
избирателната секция.
Избирателят се вписва в допълнителния избирателен списък- Приложение 2.
Декларацията се прилага към този списък и е неразделна част от него.
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Приложение № 72

ДЕКЛАРАЦИЯ
от лицата, заети в произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013
г. като членове на СИК или охрана на избирателни секции
(чл. 194 от ИК)

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

ЕГН............................, постоянен адрес ........................................................................................,
лична карта/зелен паспорт за гражданите по §9а от ПЗР на ЗБЛД № ……………...................,
издаден на ……………………….. от ………………………………
член на секционна избирателна комисия/охрана на избирателна секция №..........................., в
община ............................................, административен район ………………………………,
изборен район № ….. – ............................................
Декларирам, че не съм гласувал/а в изборите за народни представители на 12 май
2013 г. и няма да гласувам в друга избирателна секция.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Дата ...........................2013 г.

Декларатор:

Декларацията се подава от лицата, заети в произвеждане на изборите за народни представители
като членове на СИК или охрана на секции, когато гласуват в съответната секция, която е различна от
секцията, в чийто избирателен списък са вписани.
Лицата, които подават декларацията по чл. 194 от ИК, се вписват в допълнителната страница
на избирателния списък (под чертата), при условие, че отговарят на изискванията на чл. 3 от ИК.
Декларацията се прилага към избирателния списък за гласуване в изборите за народни
представители и е неразделна част от него.
Приложение № 73

ДЕКЛАРАЦИЯ
от избирател, живеещ извън Република България, който се намира в страната
в изборния ден на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(по чл. 57 от ИК)
от ............................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН............................, постоянен адрес .......................................................................................,
лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД № …………………., изд. на
…………………………… от .....................................................,
Декларирам, че не съм гласувал/а в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. и
няма да гласувам в друга избирателна секция.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Дата .....................2013 г.

Декларатор:

Декларацията се подава от избирател, живеещ извън Република България, който се
намира в страната в изборния ден, бил е заличен от избирателния списък за гласуване в
секцията си по постоянен адрес и който гласува в изборния ден в секцията по постоянния си
адрес.
Избирателят се вписва в допълнителната страница на основния избирателен списък
(под чертата) – Приложение № 1, ако не фигурира в списъка по чл. 187, ал. 1, т. 7 от ИК.
Декларацията се прилага към основния избирателен списък и е неразделна част от
него.
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Приложение № 74
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на избирателния списък
(по чл. 187, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс)

Днес, .............. 2013 г., в ................ часа секционната избирателна комисия в
избирателна секция № ............, населено място .........................................., кметство
............................., община ............................., адм. район …………………… изборен
район…..-…………………., получи от кмета на общината избирателния списък за
произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.:
1.

Начален брой избиратели
....................................................................

2.

Брой заличени избиратели
....................................................................

3.

Брой дописани избиратели
....................................................................

4.

Общ брой избиратели (т.1- т.2 + т.3)
....................................................................

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

(с думи)

(с цифри)

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

(с думи)

(с думи)

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

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

(с думи)

(с цифри)

Кмет на община/район/кметство или определено от него
със заповед длъжностно лице от общинската
администрация:
Определен от РИК неин член:
Председател на СИК:
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за
секционната избирателна комисия, за районната избирателна комисия и за общината
(района – в градовете с районно деление).
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Приложение № 75
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на избирателния списък в лечебни и здравни заведения,
почивни домове, домове за стари хора и други социални заведения
(по чл. 187, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 4 и чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Днес, .............. 2013 г., в ................ часа, секционната избирателна комисия в
избирателна секция № ............ в ......................................................................................................
(лечебно/здравно заведение/почивен дом/дом за стари хора/друго социално заведение)

населено място .........................................., кметство
................................, община
........................................., адм. район ………………., изборен район №…. - ............................
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 народни представители на 12 май
2013 г.:
Общ брой избиратели
1.

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

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

Ръководител на заведението/дома:
Определен от РИК неин член:
Председател на СИК:
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за секционната
избирателна комисия, за районната избирателна комисия и за ръководителя на заведението/дома.
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Приложение № 76

Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на избирателния списък на
плавателен съд под българско знаме

(по чл. 187, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 43, ал. 1 от Изборния кодекс)

Днес, .............. 2013 г., в ................ часа секционната избирателна комисия в
избирателна секция № ............, населено място ..........................................,
кметство
................................, община ........................................., адм. район ………………., изборен
район № …. - ......................, намираща се на плавателен съд под българско знаме
...........................................................................................................................................................
(име на плавателния съд)

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

като капитан на плавателния съд избирателния списък за произвеждане на избори за
народни представители на 12 май 2013 г.
Общ брой избиратели
1.

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

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

Подпис на капитана на плавателен съд ............................:
Определен от РИК неин член:
Председател на СИК:

Приложение № 77

Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за районната избирателна
комисия, секционната избирателна комисия и за капитана на плавателния съд.

Приложение № 77

Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на избирателния списък на СИК извън страната
(по чл. 189 във връзка с чл. 187, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс)

Днес, .............. 2013 г., в ................ часа секционната избирателна комисия извън
страната в избирателна секция № ............ държава ..................................... населено място
........................................, получи от ръководителя на българското дипломатическо/консулско
представителство
или
от
оправомощен
от
него
представител
……………………………………………………………………………………………………..
(собствено, бащино и фамилно име)

избирателния списък за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май
2013 г.
Общ брой избиратели
1.

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

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

Ръководител на българското дипломатическо/
консулско представителство/
оправомощен от него представител:
Председател на СИК:
Секретар на СИК:
Протоколът се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра – по един за секционната
избирателна комисия и за ръководителя на българското дипломатическо/консулско представителство.
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Приложение № 78

Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на избирателния списък в местата за изтърпяване на
наказанието лишаване от свобода и за задържане
(по чл. 187, ал. 3 във връзка ал. 1, т. 4 и чл. 45, ал. 1 от Изборния кодекс)

Днес, .............. 2013 г., в ............ часа секционната избирателна комисия в избирателна
секция № ............ населено място ............................, кметство ............................, община
.............................., адм. район ………………., изборен район…….-………………….. 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 народни представители на 12 май
2013 г.
Общ брой избиратели
1.

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

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

(с думи)

Подпис на ръководителя на място за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за
задържане:
Определен от РИК неин член:
Председател на СИК:
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по Приложение
един за секционната
№ 79
избирателна комисия, за районната избирателна комисия и за ръководителя на мястото за изтърпяване на
наказанието лишаване от свобода и за задържане.

.

Приложение № 79

Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на списъка за гласуване с подвижна избирателна урна
(по чл. 187, ал. 3 във вр. с ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс)

Днес, .............. 2013 г., в ................ часа, подвижната секционна избирателна комисия в
избирателна секция № ............................, кметство ........................, община .............................,
адм. район ………………, изборен район …..-……………….. получи от кмета на общината
списъка за гласуване с подвижна избирателна урна за изборите за народни представители
на 12.05.2013 г.
Брой избиратели ...................................................

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

(с думи)

(с цифри)

Кмет на община/район/кметство или определено от него
със заповед длъжностно лице от общинската
администрация:
Определен от РИК неин член:
Председател на подвижната СИК:

Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за подвижната секционна
избирателна комисия, за районната избирателна комисия и за общината (района – в градовете с районно
деление).

С Т Р.

186

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 27

Приложение № 80
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали

(по чл. 187, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 1, 2, 5 –8, 10-13, 14а и 15 и ал. 4 от Изборния кодекс)

Днес, ................... 2013 г., в .............. часа, секционната избирателна комисия в избирателна
секция № .........., населено място ................................................., кметство ................................, община
......................................, адм. район ……………….., изборен район……-………………… получи от
общинската администрация и от РИК следните изборни книжа и материали за произвеждане на
изборите за народни представители на 12.05.2013 г.
1.

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

2.

Бюлетини за гласуване, запечатани по определения от
ЦИК начин:
.......................................................................................

(брой с думи)

(брой с думи)

3.

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

4.

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

(брой с думи)

(брой с думи)

5.

Формуляр на списък за вписване на застъпниците
………………………………………………………….

6.

Формуляр на списък за вписване на представителите на
партии, коалиции от партии и инициативни комитети

7.

Формуляр на списък за вписване на наблюдателите
…………………………………………………………

8

Формуляр на списък на лицата, получили ксерокопие от
подписания протокол на СИК за установяване на
резултатите от гласуването
…………………………………………………………

9.

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

(брой с думи)

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

(брой с думи)

.................
(с цифри)

................
(с цифри)

................
(с цифри)

................
(с цифри)

………

(с цифри)

………..
(с цифри)

……………..
(с цифри)

…………..
(с цифри)

(брой с думи)

(брой с думи)

10.

11.

................
(с цифри)

Два формуляра на протокола на секционната 1.Фабричен №……..…………..
избирателна комисия за установяване на резултатите от
гласуването, всеки запечатан в отделен плик, по начин, 2.Фабричен № ………………..
който позволява да се види само фабричният им номер.
Формуляри на чернови на протокола на секционната
избирателна комисия:
.......................................................................................
(брой с думи)

.................
(с цифри)
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12.
13.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Протокол за маркиране на печата на секционната
избирателна комисия.
Образци на декларации на избиратели с увреждане на
опорно-двигателния апарат или на зрението по чл. 203,
ал. 3 от ИК:
.......................................................................................
(брой с думи)

14.

Образци на декларации по чл. 207, ал. 1, т. 3 от ИК за
избиратели ученици и студенти
.......................................................................................
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1 брой

.................
(с цифри)

.................
(с цифри)

(брой с думи)

15.

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

16.

17.

.................
(с цифри)

Образци на декларациите по чл. 57, изр. 2 от ИК
........................................................................................

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

Отличителни знаци на членовете на СИК

…………

(брой с думи)

………………………………………………………………………
(брой с думи)

(с цифри)

(с цифри)

18. Печат на секционната избирателна комисия - 1 брой.

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

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

С Т Р.

188

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Приложение № 81
Избирателна секция №

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

Днес …… 2013 г., в ……….. часа, председателят на секционната избирателна
комисия/подвижна секционна избирателна комисия в избирателна секция № ……………….,
населено
място
……………………….,
кметство
…………………,
община
………………………… адм. район………………, изборен район ……-………………. при
откриване на изборния ден, маркира по уникален начин печата на СИК, с който се
подпечатват бюлетините за гласуване и изборните книжа в изборите за народни
представители. Печатът има следния отпечатък:

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

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

Секретар

…………………
4. ………………
5. ………………
6. ………………

Протоколът се съставя от всички секционни избирателни комисии.
Протоколът се подписва от всички членове на секционната избирателна комисия/подвижната секционна
избирателна комисия.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 8 9

Приложение № 82
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали на
капитана на плавателен съд, плаващ под българско знаме

(по чл. 188 във връзка с чл. 187, ал. 1, т. 1, 2, 6 – 6г, 8, 10, 11, 12, 14а и 15 от Изборния кодекс)

Днес, ................... 2013 г., в .............. часа ...............................................................................,
(собствено, бащино, фамилно име)

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

плаващ под българско знаме получи от определен/и с решение на РИК неин член/ове следните
изборни книжа и материали за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013
г.:
1.

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

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

2.

Бюлетини за гласуване, запечатани по определения от
ЦИК начин:
.......................................................................................

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

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

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

(брой с думи)

(брой с думи)

3.

(брой с думи)

4.

Формуляр на списък за вписване на застъпниците
......................................................................................

5.

Формуляр на списък за вписване на представителите на
партии, коалиции от партии и инициативни комитети

6.

Формуляр на списък за вписване на наблюдателите
………………………………………………………

7.

(брой с думи)

…………………………………………………………
(брой с думи)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

……….
(с цифри)

………..
(с цифри)

(брой с думи)

………..
(с цифри)

Формуляр на списък на лицата, получили ксерокопие от
подписания протокол на СИК
……………………………………………………………

…………
(с цифри)

(брой с думи)

8.

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

9.

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

10.

Протокол за маркиране на печата на секционната
избирателна комисия.

.................
(с цифри)

1 брой

С Т Р.

11.

190

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Отличителни знаци на членовете на СИК
……………………………………………..
(брой с думи)
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………………
(с цифри)

12. Печат на секционната избирателна комисия - 1 брой.

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

13. Техника и консумативи и други помощни и технически материали:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Определен/и с решение на РИК неин член/ове:
Капитан на плавателен съд …………………………………………………,
плаващ под българско знаме:

(име на плавателния съд)

Протоколът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за районната
избирателна комисия и за капитана на плавателния съд.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9 1

Приложение № 83

Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали на
секционна избирателна комисия на плавателен съд, плаващ под българско знаме
(по чл. 188 във връзка с чл. 187, ал. 1, т. 1, 2, 6 – 6г, 8, 10, 11, 12, 14а и 15 от Изборния кодекс)

Днес, ................... 2013 г., в .............. часа секционната избирателна комисия на плавателен
съд, плаващ под българско знаме ………………….…………………………………………………….,
(име на плавателния съд)

получи от ........................................................................................................................................................
(собствено,

бащино, фамилно име)

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

на плавателния съд)

плаващ под българско знаме следните книжа и материали за произвеждане на избори за народни
представители на 12 май 2013 г.
1.

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

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

2.

Бюлетини за гласуване, запечатани по определения от
ЦИК начин:
.......................................................................................

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

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

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

(брой с думи)

(брой с думи)

3.

(брой с думи)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

4.

Формуляр на списък за вписване на застъпниците
......................................................................................

5.

Формуляр на списък за вписване на представителите на
партии, коалиции от партии и инициативни комитети

6.

Формуляр на списък за вписване на наблюдателите
…………………………………………………………..

………..
(с цифри)

7.

Формуляр на списък на лицата, получили ксерокопие от
подписания протокол на СИК
……………………………………………………………

…………
(с цифри)

(брой с думи)

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

(брой с думи)

……….
(с цифри)

………..
(с цифри)

(брой с думи)

8.

9.

Два формуляра на протокола на секционната 1.Фабричен №……..…………..
избирателна комисия за установяване на резултатите от
гласуването, всеки в запечатан плик:
2.Фабричен № ………………..
Формуляри на чернови на секционен протокол за
установяване на резултатите от гласуването:
.......................................................................................
(брой с думи)

.................
(с цифри)

С Т Р.

192

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

10.

Протокол за маркиране на печата на секционната
избирателна комисия.

11.

Отличителни знаци на членовете на СИК
…………………………………………………………..
(брой с думи)
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1 брой
………………
(с цифри)

12. Печат на секционната избирателна комисия – 1 брой.

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

13. Техника и консумативи и други помощни и технически материали:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Председател на СИК:
Капитан на плавателен съд
плаващ под българско знаме: …………………………
(име на капитана)

Протоколът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за секционната
избирателна комисия и за капитана на плавателния съд.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9 3

Приложение № 84
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали на
секционна избирателна комисия за гласуване извън страната

(по чл. 189 във връзка с чл. 187, ал. 1, т. 1, 2, 5, 6, 6б – 6г, 8, 10 – 13, 14а и 15 от Изборния кодекс)

Днес, ................... 2013 г., в .............. часа секционната избирателна комисия извън страната в
избирателна секция № ............
държава ..................................... населено място
........................................, получи от ръководителя на българското дипломатическо/консулско
представителство или от оправомощен от него представител …………………………………………
(собствено, бащино и фамилно име)

следните изборни книжа и материали за произвеждане на изборите за народни представители на 12
май 2013 г.:
1.

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

2.

Бюлетини за гласуване, запечатани по определения от
ЦИК начин:
.......................................................................................

(брой с думи)

(брой с думи)

3.

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

4.

Формуляр на списък за вписване на представителите на
партии и коалиции от партии

5.

Формуляр на списък за вписване на наблюдателите
…………………………………………………………

6.

Формуляр на списък на лицата, получили ксерокопие от
подписания протокол на СИК за установяване на
резултатите от гласуването
……………………………………………………………….

……………………………………………………………………
(брой с думи)

(брой с думи)

.................
(с цифри)

................
(с цифри)

................
(с цифри)

………..
(с цифри)

……………..
(с цифри)

…………..
(с цифри)

(брой с думи)

7.

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

8.

Формуляри на чернови на протокола на секционната
избирателна комисия:
.......................................................................................
(брой с думи)

9.

Протокол за маркиране на печата на секционната
избирателна комисия.

10.

Образци на декларациите по чл. 44, ал. 5, изр. 1-во от
ИК:
.............................................................................................
(брой с думи)

.................
(с цифри)

1 брой

.................
(с цифри)

С Т Р.

11.
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Отличителни знаци на членовете на СИК

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

12. Печат на секционната избирателна комисия – 1 брой.

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

13. Техника и консумативи и други помощни и технически материали:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Ръководител на българското дипломатическо/
консулско представителство/
оправомощен от него представител:
Председател на СИК:
Секретар на СИК:

Протоколът се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра – по един за секционната
избирателна комисия и за ръководителя на българското дипломатическо или консулско
представителство.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Приложение № 85

Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на книжа и материали на
подвижна секционна избирателна комисия
(по чл. 187, ал. 3 във вр. с ал. 2 от Изборния кодекс)

Днес, ................... 2013 г., в .............. часа, подвижната секционна избирателна комисия в
избирателна секция № .........., населено място ........................................, кметство ................................,
община ………………., адм. район ………………., изборен район № .........-............................., получи
от общинската администрация и от РИК следните книжа и материали за произвеждане на избори на
народни представители на 12 май 2013 г.
1.

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

2.

Бюлетини за гласуване, запечатани по определения от
ЦИК начин:
.......................................................................................

(брой с думи)

(брой с думи)

3.

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

4.

5.

Формуляр на списък за вписване на застъпниците

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

Формуляр на списък за вписване на представителите на
партии, коалиции от партии и инициативни комитети
.....................................................................................

.................
(с цифри)

................
(с цифри)

................
(с цифри)

…………
(с цифри)

………….
(с цифри)

(брой с думи)

6

7.

Формуляр на списък за вписване на наблюдателите

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

Формуляр на списък на лицата, получили ксерокопие от
подписания протокол за съответния вид избор
....................................................................................
(брой с думи)

8.

9.
10.

11.

Два формуляра на протокола на секционната
избирателна комисия за установяване на резултатите от
гласуването, всеки запечатан в отделен плик, по начин,
който позволява да се види само фабричният им номер.
Формуляри на чернови на протокола на СИК за
установяване на резултатите от гласуването:
.......................................................................................
(брой с думи)

Протокол за маркиране на печата на ПСИК
Отличителни знаци на членовете на ПСИК
...................................................................................
(брой с думи)

………….
(с цифри)

…………
(с цифри)

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

.................
(с цифри)

1 брой

………..
(с цифри)
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12. Печат на подвижната секционната избирателна комисия – 1 брой.

(Печатът на ПСИК 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 ПСИК. Пликът с печата се поставя в торбата с бюлетините и
останалите книжа и материали.)

13. Техника и консумативи и други помощни и технически материали:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Кмет на община/район/кметство или определено от него със заповед
длъжностно лице от общинската администрация:
Определен от РИК неин член:
Председател на ПСИК:
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за подвижната
секционна избирателна комисия, за районната избирателна комисия и за общината (района – в
градовете с районно деление).
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Приложение № 86

Секционният протокол е в четири идентични екземпляра,
изработен на четирипластова индигирана хартия и е защитен с
полиграфическа защита. Образецът се одобрява от ЦИК.

ПРОТОКОЛ
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№

Изборен район

община

адм. район

секция

за избиране на НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
на 12 май 2013 г.
населено място ………………….………… кметство ….….………..……….
община ………………… административен район ……….………….………
изборен район ……………………………………..………...
Днес, ……………… 2013 г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ в състав:
Председател: …………………………………………………..……..………
Заместник-председател: …………………………………………………......
Секретар: ………………………………………………………………....…
Членове: 1. …………………………… 2. .………..………………..……..
3. …………………..……….. 4. …………………………….......
5. …………………..……….. 6. …………………………….......
на основание чл. 213 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за установяване на
резултатите от гласуването за народни представители в секцията.
Изборът започна в ……… часа на ................... 2013 г. 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 качеството, в което присъстват)

ЧАСТ І

Попълва се преди отваряне на избирателната урна

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии,
коалиции от партии и независими кандидати за народни
представители
…………………………………….............................................
……………………………..
(с думи)
(с цифри)
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 187, ал. 1 от
ИК, вписани в т. 2 протокола по чл. 187, ал. 3 от ИК –
Приложение № 80 от изборните книжа
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
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1. Брой на избирателите според избирателния списък при
предаването му на СИК
…………………………………….............................................
(с думи)

………………………
(с цифри)

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

…………………………
(с цифри)

Впишете числото по т. 4 от протокола за приемане на избирателния списък – Приложение № 74 от
изборните книжа

Пребройте и впишете само избирателите, вписани под чертата на избирателния списък в изборния ден

3. Брой на избирателите, вписани в допълнителния избирателен
списък в изборния ден
…………………………………….............................................
(с думи)

…………………………
(с цифри)

КОНТРОЛА – числото по тази точка трябва да е равно на сумата от числата по т. 6, букви „а“, „б“ и „в“

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

…………………………
(с цифри)

КОНТРОЛА – числото по т. 4 трябва да е равно на числото по т. 10 и да е по-малко или равно на сумата
от числата по т. 1, 2 и 3.

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА УРНАТА:
Приложение към избирателните списъци
5. Приложения към избирателния списък:
а) декларации по чл. 194 от ИК от лицата, заети в
произвеждането на изборите като членове на СИК и охрана на
съответната секция – Приложение № 72 от изборните книжа
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
б) декларации по чл. 57 от ИК – Приложение № 73 от изборните
книжа
……………………………
…………………………………………………………………
(с цифри)
(с думи)
в) удостоверения по чл. 48б, ал. 1 от ИК – Приложение № 14 от
изборните книжа
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
6. Приложения към допълнителния избирателен списък:
а) декларации по чл. 203, ал. 3 от ИК – Приложение № 70 от
изборните книжа
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
б) декларации по чл. 207, ал. 1, т. 3 от ИК - Приложение № 71 от
изборните книжа
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
в) удостоверения за гласуване на друго място (чл. 206 във връзка
с чл. 49 от ИК) - Приложение № 18 от изборните книжа
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
КОНТРОЛА - Сумата от числата по т. 6, букви „а“, „б“ и „в“ трябва да е равна на числото по т. 3

Други участващи лица
7. Брой на придружителите:
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а) вписани в графа „Забележки“ в избирателния списък
…………………………………………………………………
(с думи)
б) вписани в Списъка за допълнително вписване на
придружителите
…………………………………………………………………
(с думи)
8. Брой на лицата, присъствали в изборните помещения в
изборния ден и при установяване на изборните резултати
а) брой застъпници, вписани в Списъка на застъпниците
…………………………………………………………………
(с думи)
б) брой на представители на политическа партия, коалиция от
партии и инициативен комитет, вписани в Списъка за вписване
на представителите
…………………………………………………………………
(с думи)
в) брой на наблюдателите, вписани в Списъка за вписване на
наблюдателите
…………………………………………………………………
(с думи)
9. Бюлетини извън урната
а) брой на неизползваните бюлетини
…………………………………………………………………
(с думи)
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи
(за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и
увредени механично при откъсване от кочана и станали
неизползваеми)
…………………………………………………………………
(с думи)
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 180 от ИК
…………………………………………………………………
(с думи)
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 181 от ИК
…………………………………………………………………
(с думи)
д) брой на сгрешените бюлетини по чл. 201, ал. 3 от ИК
…………………………………………………………………
(с думи)
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……………………………
(с цифри)
……………………………
(с цифри)

……………………………
(с цифри)

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

……………………………
(с цифри)

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

След като впишете броят на бюлетините по т. 9, букви „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“, опаковайте ги в отделни
пакети, надпишете пакетите и ги отстранете от мястото за броене!

ЧАСТ ІІ
Попълва се след попълване на част І и отстраняване на всички вещи и книжа от масата, с
изключение на черновата от протокола и отваряне на избирателната урна
СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА УРНА, СИК УСТАНОВИ:
10. Брой на намерените в избирателната урна бюлетини
…………………………………………………………………
…………………………
(с думи)
(с цифри)
КОНТРОЛА – Числото по т. 10 трябва да е равно на сумата от числата по т. 12 и т. 13

11. Брой намерени в урната недействителни гласове (бюлетини),
както следва:
а) бюлетини, които не са по установен образец;
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…………………………
(с цифри)

…………………………………………………………………
(с думи)
б) бюлетини върху които има изписани специални символи, като
букви, цифри или други знаци);
…………………………………………………………………
(с думи)
в) бюлетини по установен образец, в които не е отразен със знак
„Х“ и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя;
…………………………………………………………………
(с думи)
г) бюлетини по установен образец, в които не отразен вотът на
избирателя;
…………………………………………………………………
(с думи)
д) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“ или друг
знак и с химикал, пишещ със син цвят или друг цвят, вот на
избирателя за две или повече кандидатски листи;
…………………………………………………………………
(с думи)
е) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“, който
засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се
установи еднозначно волята на избирателя;
…………………………………………………………………
(с думи)
ж) бюлетини по установен образец, които не съдържат два броя
печата на съответната секционна избирателна комисия.
…………………………………………………………………
(с думи)
12. Недействителни гласове – сумата от числата по т. 11, букви
„а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и „ж“.
....................................................................................................
(с думи)

…………………………
(с цифри)

13. Брой на действителните гласове (броят на действителните
гласове е равен на броя на бюлетините по установения образец,
съдържащи два печата на гърба на съответната СИК, върху
които вотът на избирателя е отбелязан със знак „Х“ с химикал,
пишещ със син цвят, само в едно от квадратчетата за гласуване)
…………………………………………………………………
(с думи)

…………………………
(с цифри)

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

…………………………
(с цифри)

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

КОНТРОЛА – Числото по т. 12 трябва да е равно на сумата от числата по букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“,
„е“ и „ж“ от т. 11.

КОНТРОЛА – Числото по т. 10 трябва да е равно на сумата от числата по т. 12 и т. 13

14. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ
ЛИСТИ
№ Наименование на партия/коалиция
БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
от партии и/или имената на
с думи
с цифри
независим/и кандидат/и
1. ...........................................
……………
……………
2.

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

……………

……………

...

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

……………

……………

КОНТРОЛА – Числото по т. 13 трябва да е равно на сумата от числата по т. 14.
Поредността на изписване е според поредността на номерата на кандидатските листи в бюлетината.
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В. Протокол по реда на чл. 215в, ал. 4 от ИК на СИК с описани в него споровете за
действителността на гласовете, взетите по тях решения и бележките и възраженията 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.
Протоколът по чл. 215в, ал. 4 от ИК, както и текстовете на особените мнения се прилагат и са неразделна
част от протокола на СИК)

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

Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка:
……………………………………………………………………………………………………………
Този протокол беше съставен в четири еднообразни екземпляра.
Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по
тях, представляващи неразделна част от този протокол:
……………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Брой на поправките, извършени преди обявяването на протокола и заверени на
съответните места с означението “поправка” и с подписите на всички членове на СИК:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …....... 2013 г.
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. Член на СИК,
който откаже да подпише този протокол се наказва с глоба от 1000 лв. Неподписването на протокола от член на
комисията не го прави недействителен.

При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително да провери
дали са спазени следните условия:

1. Числото по т. 4 трябва да е равно или по-малко от сумата на числата по т. 1, 2 и 3.
2. Числото по т. 4 трябва да е равно на числото по т. 10.
3. Числото по т. 10 трябва да е равно на сумата от числата по т. 12 и т. 13.
4. Числото по т. 13 трябва да е равно на сумата от числата по т. 14.
5. Числото по т. 3 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6, букви „а“, „б“ и „в“.
6. Числото по т. 12 трябва да е равно на сумата от числата по букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и „ж“ от т. 11.

Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На
всяко страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният номер
на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола.
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Приложение № 87

Секционният протокол е в четири идентични екземпляра,
изработен на четирипластова индигирана хартия и е защитен с
полиграфическа защита. Образецът се одобрява от ЦИК.

ПРОТОКОЛ
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
за избиране на НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
на 12 май 2013 г.
държава ….….………..………., населено място ………………….…………
Днес, ……………… 2013 г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ в състав:
Председател: …………………………………………………..……..………
Заместник-председател: …………………………………………………......
Секретар: ………………………………………………………………....…
Членове: 1. …………………………… 2. .………..………………..……..
3. …………………..……….. 4. …………………………….......
5. …………………..……….. 6. …………………………….......
на основание чл. 213 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за установяване на
резултатите от гласуването за народни представители в секцията.
Изборът започна в ……… часа местно време на ................... 2013 г. и завърши в ………
часа местно време 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 представители на партии, коалиции от партии, наблюдатели и
журналисти, както следва:
………………………………………………………................................…………………….………...
(посочват се имената им и качеството, в което присъстват)

ЧАСТ І

Попълва се преди отваряне на избирателната урна

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
А. Брой на политическите партии и коалициите от партии,
регистрирали кандидатски листи
…………………………………….............................................
……………………………..
(с думи)
(с цифри)
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 187, ал. 1 от
ИК, вписани в т. 2 протокола по чл. 187, ал. 3 от ИК –
Приложение № 84 от изборните книжа
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
1. Брой на избирателите, включени в избирателния списък при
предаването му на СИК
…………………………………….............................................
………………………
(с думи)
(с цифри)

Впишете числото от протокола за приемане на избирателния списък – Приложение №77 от изборните
книжа

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

…………………………
(с цифри)

Пребройте и впишете само избирателите, вписани под чертата на избирателния списък в изборния ден

3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи
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в избирателния списък, включително и подписите под чертата
…………………………………….............................................
(с думи)

С Т Р. 2 0 3

…………………………
(с цифри)

КОНТРОЛА – числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 8 и да е по-малко или равно на сумата
от числата по т. 1 и 2.

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА УРНАТА:
Приложение към избирателния списък
4. Декларации по чл. 44, ал. 5 от ИК (Приложение № 22 от
изборните книжа)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
КОНТРОЛА – числото по т. 2 трябва да е равно на числото по т. 4

Други участващи лица
5. Брой на придружителите:
а) вписани в графа „Забележки“ в избирателния списък
…………………………………………………………………
(с думи)
б) вписани в Списъка за допълнително вписване на
придружителите
…………………………………………………………………
(с думи)
6. Брой на лицата, присъствали в изборните помещения в
изборния ден и при установяване на изборните резултати:
а) брой на представителите на политическите партии и коалиции
от партии, вписани в Списъка за вписване на представителите
…………………………………………………………………
(с думи)
б) брой на наблюдателите, вписани в Списъка за вписване на
наблюдателите
…………………………………………………………………
(с думи)
7. Бюлетини извън урната:
а) брой на неизползваните бюлетини
…………………………………………………………………
(с думи)
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи
(за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и
увредени механично при откъсване от кочана и станали
неизползваеми)
…………………………………………………………………
(с думи)
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 180 от ИК
…………………………………………………………………
(с думи)
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 181 от ИК
…………………………………………………………………
(с думи)
д) брой на сгрешените бюлетини по чл. 201, ал. 3 от ИК
…………………………………………………………………
(с думи)

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

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

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

След като впишете броят на бюлетините по т. 7, букви „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“, опаковайте ги в отделни
пакети, надпишете пакетите и ги отстранете от мястото за броене!

ЧАСТ ІІ
Попълва се след попълване на част І и отстраняване на всички вещи и книжа от масата, с
изключение на черновата от протокола и отваряне на избирателната урна
СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА УРНА, СИК УСТАНОВИ:
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8. Брой на намерените в избирателната урна бюлетини
…………………………………………………………………
(с думи)
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…………………………
(с цифри)

КОНТРОЛА – Числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 10 и т. 11

9. Брой намерени в урната недействителни гласове (бюлетини),
както следва:
а) бюлетини, които не са по установен образец;
…………………………………………………………………
(с думи)
б) бюлетини върху които има изписани специални символи, като
букви, цифри или други знаци);
…………………………………………………………………
(с думи)
в) бюлетини по установен образец, в които не е отразен със знак
„Х“ и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя;
…………………………………………………………………
(с думи)
г) бюлетини по установен образец, в които не отразен вотът на
избирателя;
…………………………………………………………………
(с думи)
д) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“ или друг
знак и с химикал, пишещ със син цвят или друг цвят, вот на
избирателя за две или повече кандидатски листи;
…………………………………………………………………
(с думи)
е) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“, който
засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се
установи еднозначно волята на избирателя;
…………………………………………………………………
(с думи)
ж) бюлетини по установен образец, които не съдържат два броя
печата на съответната секционна избирателна комисия.
…………………………………………………………………
(с думи)
10. Недействителни гласове – сумата от числата по т. 9, букви
„а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и „ж“.
....................................................................................................
(с думи)

…………………………
(с цифри)

11. Брой на действителните гласове (броят на действителните
гласове е равен на броя на бюлетините по установения образец,
съдържащи два печата на гърба на съответната СИК, върху
които вотът на избирателя е отбелязан със знак „Х“ с химикал,
пишещ със син цвят, само в едно от квадратчетата за гласуване)
…………………………………………………………………
(с думи)

…………………………
(с цифри)

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

…………………………
(с цифри)

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

КОНТРОЛА – Числото по т. 10 трябва да е равно на сумата от числата по букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“,
„е“ и „ж“ от т. 9.

КОНТРОЛА – Числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 10 и т. 11

12. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ, РЕГИСТРИРАЛИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
№ Наименование на
с думи
с цифри
партията/коалицията от партии
1.

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

……………

……………

2.

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

……………

……………

...

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

……………

……………
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КОНТРОЛА – Числото по т. 11 трябва да е равно на сумата от числата по т. 12.
Поредността на изписване е според поредността на номера на политическата партия/коалицията от
партии в бюлетината.

В. Протокол по реда на чл. 215в, ал. 4 от ИК на СИК с описани в него споровете за
действителността на гласовете, взетите по тях решения и бележките и възраженията 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.
Протоколът по чл. 215в, ал. 4 от ИК, както и текстовете на особените мнения се прилагат и са неразделна
част от протокола на СИК)

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

Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка:
……………………………………………………………………………………………………………
Този протокол беше съставен в четири еднообразни екземпляра.
Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по
тях, представляващи неразделна част от този протокол:
……………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Брой на поправките, извършени преди обявяването на протокола и заверени на
съответните места с означението “поправка” и с подписите на всички членове на СИК:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Подписите в протокола се положиха в ……….. часа местно време на …....... 2013 г.
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. Член на СИК,
който откаже да подпише този протокол се наказва с глоба от 1000 лв. Неподписването на протокола от член на
комисията не го прави недействителен.

При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително да провери
дали са спазени следните условия:

1. Числото по т. 3 трябва да е равно или по-малко от сумата на числата по т. 1 и 2.
2. Числото по т. 2 трябва да е равно на числото по т. 4.
3. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 8.
4. Числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 10 и т. 11.
5. Числото по т. 11 трябва да е равно на сумата от числата по т. 12.
6. Числото по т. 10 трябва да е равно на сумата от числата по букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и „ж“ от т. 9.

Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На
всяко страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният номер
на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола.
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Приложение № 88

Протоколът на РИК е в три идентични екземпляра,
изработен на трипластова индигирана хартия и е
защитен с полиграфическа защита. Всеки екземпляр
е на един лист с обособени страници. Образецът се
одобрява от ЦИК.

ПРОТОКОЛ
на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
на 12 май 2013 г.
Изборен район № …. - ……………………….
Днес, …………….. 2013 г. в …………… часа, РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

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

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

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

14. ………………………….

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

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

15. ………………………….

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

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

16. …………………………

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

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

17. ……………………........

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

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

на основание чл. 235 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за определяне на
резултатите от гласуването за народни представители в изборния район.
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)
ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА
ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА:
А. Брой на регистрираните кандидатски листи на
партии, коалиции от партии и независими кандидати за
народни представители
…………………………………….............................................
(с думи)
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 187,
ал. 1 от ИК, вписани в т. 2 на протоколите по чл. 187, ал. 3 от
ИК (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
В. Брой на секциите в изборния район
…………………………………….............................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

……………………………
(с цифри)
……………………………..
(с цифри)
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Г. Брой на секциите, предали протокол
…………………………………….............................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ
ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
1. Брой на избирателите според избирателните списъци при
предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от
протоколите на СИК)
…………………………………….............................................
………………………
(с думи)
(с цифри)
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници
(под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата
от числата по т. 2 от протоколите на СИК)
…………………………
…………………………………….............................................
(с цифри)
(с думи)
3. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци,
вписани в изборния ден (сумата от числата по т. 3 от
протоколите на СИК)
…………………………………….............................................
…………………………
(с думи)
(с цифри)
4. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи
в избирателните списъци, включително и подписите в
допълнителните страници (под чертата), както и тези от
допълнителните избирателни списъци (сумата от числата по т. 4
от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
…………………………
(с думи)
(с цифри)
КОНТРОЛА – числото по т. 4 трябва да е равно на числото по т. 10 и да е по-малко или равно на сумата
от числата по т. 1, 2 и 3.

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА УРНИТЕ:
Приложение към избирателните списъци
5. Приложения към избирателния списък:
а) декларации по чл. 194 от ИК от лицата, заети в
произвеждането на изборите като членове на СИК и охрана на
съответната секция (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от
протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
б) декларации по чл. 57 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква
„б“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
……………………………
(с цифри)
в) удостоверения по чл. 48б, ал. 1 от ИК (сумата от числата по т.
5, буква „в“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
……………………………
(с цифри)
6. Приложения към допълнителния избирателен списък:
а) декларации по чл. 203, ал. 3 от ИК (сумата от числата по т. 6,
буква „а“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
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……………………………
(с цифри)

б) декларации по чл. 207, ал. 1, т. 3 от ИК (сумата от числата по
т. 6, буква „б“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
……………………………
(с цифри)
в) удостоверения за гласуване на друго място (чл. 206 във връзка
с чл. 49 от ИК) (сумата от числата по т. 6, буква „в“ от
протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
КОНТРОЛА - Сумата от числата по т. 6, букви „а“, „б“ и „в“ трябва да е равна на числото по т. 3

Други участващи лица
7. Брой на придружителите:
а) вписани в графа „Забележки“ в избирателния списък (сумата
от числата по т. 7, буква „а“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
б) вписани в Списъка за допълнително вписване на
придружителите (сумата от числата по т. 7, буква „б“ от
протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
8. Брой на лицата, присъствали в изборните помещения в
изборния ден и при установяване на изборните резултати
а) брой застъпници, вписани в Списъка на застъпниците (сумата
от числата по т. 8, буква „а“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
б) брой на представители на политическа партия, коалиция от
партии и инициативен комитет, вписани в Списъка за вписване
на представителите (сумата от числата по т. 8, буква „б“ от
протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
в) брой на наблюдателите, вписани в Списъка за вписване на
наблюдателите (сумата от числата по т. 8, буква „в“ от
протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
9. Бюлетини извън урната
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 9,
буква „а“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи
(сумата от числата по т. 9, буква „б“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 180 от ИК (сумата
от числата по т. 9, буква „в“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 181 от ИК (сумата
от числата по т. 9, буква „г“ от протоколите на СИК)

……………………………
(с цифри)

……………………………
(с цифри)

……………………………
(с цифри)

……………………………
(с цифри)

……………………………
(с цифри)

……………………………
(с цифри)
……………………………
(с цифри)
……………………………
(с цифри)
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…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
д) брой на сгрешените бюлетини по чл. 201, ал. 3 от ИК (сумата
от числата по т. 9, буква „д“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ УРНИ:
10. Брой на намерените в избирателната урна бюлетини
(сумата от числата по т. 10 от протоколите на СИК)
…………………………
…………………………………………………………………
(с цифри)
(с думи)
11. Брой намерени в урната недействителни гласове
(бюлетини), както следва:
а) бюлетини, които не са по установен образец
(сумата от числата по т. 11, буква „а“ от протоколите на
СИК);
…………………………………………………………………
…………………………
(с думи)
(с цифри)
б) бюлетини върху които има изписани специални символи,
като букви, цифри или други знаци) (сумата от числата по т.
11, буква „б“ от протоколите на СИК);
…………………………………………………………………
…………………………
(с думи)
(с цифри)
в) бюлетини по установен образец, в които не е отразен със
знак „Х“ и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на
избирателя (сумата от числата по т. 11, буква „в“ от
протоколите на СИК);
…………………………
…………………………………………………………………
(с цифри)
(с думи)
г) бюлетини по установен образец, в които не отразен вотът
на избирателя (сумата от числата по т. 11, буква „г“ от
протоколите на СИК);
…………………………………………………………………
…………………………
(с думи)
(с цифри)
д) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“ или
друг знак и с химикал, пишещ със син цвят или друг цвят, вот
на избирателя за две или повече кандидатски листи (сумата от
числата по т. 11, буква „д“ от протоколите на СИК);
…………………………………………………………………
…………………………
(с думи)
(с цифри)
е) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“,
който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може
да се установи еднозначно волята на избирателя (сумата от
числата по т. 11, буква „е“ от протоколите на СИК);
…………………………
…………………………………………………………………
(с цифри)
(с думи)
ж) бюлетини по установен образец, които не съдържат два
броя печата на съответната секционна избирателна комисия
(сумата от числата по т. 11, буква „ж“ от протоколите на
СИК).
…………………………
…………………………………………………………………
(с цифри)
(с думи)
12. Недействителни гласове (сумата от числата по т. 12 от
протоколите на СИК).
....................................................................................................
…………………………
(с думи)
(с цифри)
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КОНТРОЛА – Числото по т. 12 трябва да е равно на сумата от числата по т. 11, букви „а“, „б“, „в“, „г“,
„д“, „е“ и „ж“

13. Брой на действителните гласове (сумата от числата по т.
13 от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)

…………………………
(с цифри)

КОНТРОЛА – Числото по т. 10 трябва да е равно на сумата от числата по т. 12 и т. 13

14. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ
ЛИСТИ
БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
с думи
с цифри

№ Наименование на партия/коалиция
от партии или имената на
независим/и кандидат/и
1. ...........................................

……………

……………

2.

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

……………

……………

3.

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

……………

……………

...

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

……………

……………

КОНТРОЛА – Числото по т. 13 трябва да е равно на сумата от числата по т. 14.
Поредността на изписване е според поредността на номерата на кандидатските листи в бюлетината.

Д. Брой протоколи по реда на чл. 215в, ал. 4 от ИК на СИК с описани в него споровете
за действителността на гласовете, взетите по тях решения и бележките и възраженията на
членове на комисията по взетите решения (сумата от числата по буква „Д“ от протоколите
на СИК):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..........................
(отбелязва се по кои точки от протокола са споровете, взети ли са по тях решения и има ли особени мнения)

Е. Брой на протоколите за предаване на сгрешени формуляри на протоколи на СИК
(Приложение № 90 от изборните книжа)
…………………………………………………….
………………..
(с думи)
(с цифри)
Ж. Брой на предадените сгрешени формуляри на протоколи от СИК на РИК
…………………………………………………….
………………..
(с думи)
(с цифри)
След откриване на изборния ден и при отчитане на резултатите от гласуването в РИК
постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(Посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението и взето ли е решение от РИК.
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 изборния район бяха произведени при следната обстановка:
……………………………………..…………………………………………………………
………………………………………..………………………………………………………
Този протокол се състави 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 обявяване на протокола и заверени на
съответните места с означението “поправка” и с подписите на всички членове на РИК:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …………….. 2013 г.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Протоколът се подписва от всички членове на районната 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. Член на РИК, който откаже да подпише този протокол се наказва с глоба от 2000 лв.
Неподписването на протокола от член на комисията не го прави недействителен.

При определяне на изборните резултати РИК трябва задължително да провери
спазването на следните условия:

1. Числото по т. 4 трябва да е равно или по-малко от сумата на числата по т. 1, 2 и 3.
2. Числото по т. 4 трябва да е равно на числото по т. 10.
3. Числото по т. 10 трябва да е равно на сумата от числата по т. 12 и 13.
4. Числото по т. 13 трябва да е равно на сумата от числата по т. 14.
5. Числото по т. 3 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6, букви „а“, „б“ и „в“.
6. Числото по т. 12 трябва да е равно на сумата от числата по т. 11, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и „ж“ .

Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се
номерира. На всяко страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и
фабричният номер на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи
ориентацията на протокола.
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Приложение № 89
Решението се съставя в три екземпляра и
е неразделна част от протокола на РИК
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ИЗБОРЕН РАЙОН № ….. - ……………….
РЕШЕНИЕ
за определяне за избран независим кандидат за народен представител
Днес, ...................................... 2013 г., в .......... часа, Районната избирателна комисия
на основание чл. 29, ал. 1, т. 16 и чл. 235, ал. 3 от Изборния кодекс въз основа на данните
от протоколите на СИК и протокола на РИК
РЕШИ:
Определя за избран/и за народен/ни представител/и в изборен район № …. .................,
г-н/г-жа ..........................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН .........................................., издигнат от ……………………………………………………,
(наименование на инициативния комитет)

получил ............. действителни гласове. Районна избирателна квота ……………………….,
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Независимият кандидат се определя за избран, когато получените от него действителни гласове
са не по-малко от районната избирателна квота за съответния многомандатен избирателен район,
определена с решение на РИК.

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетото решение:
...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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 РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………………………

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………….......……….

СЕКРЕТАР:…………………………………....
ЧЛЕНОВЕ:
4. ……………………………………………..…
5. ……………………………………………..…
6. ……………………………………………..…
7. ……………………………………………..…
8. …………………………………………….….
9. ………………………………..….………...…
10. ………………………………………….….

11. ……………………………………………...
12. ……………….….………………………….
13. ……………………..…………………………
14. ………………………..………………………
15. ………………………….…………………….
16. …………………....….……………………….
17. …………………………………………….…
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Приложение № 90
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване на сгрешени и приемане на нов формуляр на протокол
на СИК/Подвижна СИК
(по чл. 211, ал. 4 във връзка с ал. 3 и чл. 176, ал. 5 от Изборния кодекс)

Днес, ................... 2013 г., в .............. часа секционната избирателна комисия в избирателна
секция № ........................, населено място……………………, кметство ..........................................,
община ................................, административен район …………………….., изборен район № ...... ..............................., предаде на районната избирателна комисия сгрешен/и формуляр/и на протокол за
установяване на резултатите от гласуването за народни представители на 12 май 2013 г. и получи от
районната избирателна комисия нов формуляр на протокол за установяване на резултатите от
гласуването за народни представители на 12 май 2013 г.
Сгрешен/и формуляр/и на протокол на
СИК/подвижна СИК за установяване на
1.
резултатите от гласуването за народни 1
представители на 12 май 2013 г.
2
Нов формуляр на протокол за
2. установяване на резултатите
от
гласуването за народни представители
на 12 май 2013 г.

Фабричен № на сгрешения/те формуляр/и

Фабричен № на новия формуляр:

Забележка: ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Председател на СИК/Подвижна СИК:
Определен от РИК неин член:
Протоколът се изготвя в два екземпляра за СИК/ПСИК и за РИК в следните случаи:
1. Когато секционната избирателна комисия сгреши при попълването само на единия от
формулярите на протокола, същият се предава на районната избирателна комисия при предаване на
протокола с резултатите от гласуването. Фабричният номер на сгрешения формуляр се сравнява с
фабричния номер, описан в протокола по чл. 187, ал. 3 от ИК за предаването и приемането на
изборните книжа от СИК. За предаването на сгрешения формуляр се съставя протокол. Попълва се
само ред 1 от таблицата, като се посочва номерът на сгрешения формуляр.
2. Когато и двата формуляра на протокола са сгрешени, унищожените протоколи се връщат в
районната избирателна комисия. При предаване на протоколите се сверяват фабричните им номера с
номерата на протоколите, вписани в протокола за предаването и приемането на изборните книжа по
чл. 187, ал. 3 от ИК, фабричните им номера се вписват на ред 1 от таблицата и се съставя
настоящият протокол. В този случай СИК/ПСИК получава нов протокол, фабричният номер на който
се вписва на ред 2 от таблицата.
В „Забележка“ се описва констатацията, когато се установи разлика във фабричния/ите
номер/а на протокола/ите, вписан/и в протокола за предаването и приемането на изборните книжа по
чл. 187, ал. 3 от ИК и върнатите протоколи.
Протоколът се подписва от председателя на СИК/ПСИК и от определен с решение на
районната избирателна комисия неин член, предложени от различни партии и коалиции от партии.
Екземплярът от протокола за РИК и сгрешените протоколи се предават на областната
администрация по реда на чл. 29, ал. 1, т. 19 от ИК.
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Приложение № 91

Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали на
СИК/Подвижна СИК за съхранение в областната администрация
(по чл. 233, ал. 7 и 8 и чл. 176, ал. 5 от Изборния кодекс)

Днес, ................... 2013 г., в .............. часа секционната избирателна
комисия/подвижната СИК в избирателна секция № .........................., населено място
................................................., кметство .............................., община
................................,
административен район ............................., изборен район №… - .....................................,
предаде за съхранение в областната администрация на област .............................: следните
изборни книжа и материали от изборите за народни представители, произведени на 12 май
2013 г.
1. Запечатана торба с поставени в нея бюлетините и
останалите книжа и материали на СИК/ПСИК, получени по
реда на чл. 187, ал. 1 и 2 от ИК
..................................................................................................
(брой с думи)
2. Плик с екземпляра от протокола на СИК/ПСИК,
предназначен за съхранение в областната администрация,
протокола по чл. 187, ал. 3 от ИК и протокола за предаване
на сгрешен/и формуляр/и от протокола на СИК/ПСИК (ако е
съставен такъв). Пликът се запечатва при съставянето на
този протокол.
..................................................................................................
(брой с думи)

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

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

Забележка: …………………………………………………………………………………………
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 областната администрация, и останалите книжа
и материали се предават от членовете на СИК, предали протоколите в РИК, на комисия в състав, определен по реда за
определяне на СИК. В състава на комисията се включва и представител на областнатаа администрация. Протоколът се
съставя и подписва в два еднообразни екземпляра - по един за секционната избирателна комисия и за областта.
Видът и размерът на торбите се определя с решение на ЦИК. Изборните книжа и материали за изборите за
народни представители се съхраняват от областната администрации по реда на чл. 233, ал. 8 от ИК.
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Приложение № 92

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали на РИК
на Централната избирателна комисия
(по чл. 241, ал. 3 от Изборния кодекс)
Днес, ................... 2013 г., в .............. часа Районната избирателна комисия № ….. –
................................ предаде на Централната избирателна комисия:
1. Протокол на районната избирателна комисия за изборите за
народни представители (неразпластен)
2. Решение на районната избирателна комисия за определяне за
избран/и независим/и кандидат/и за народен/ни представител/и –
неразпластено (чл. 235, ал. 3 ИК)

1 брой
1 брой

(представя се само когато РИК определя избран/и независим/и кандидат/и)

3. Екземпляри от протоколи на секционните избирателни
комисии, предназначени за ЦИК
..............................................................................................
(брой с думи)
4. Копия на разписките , съдържащи числовите данни от
протоколите на СИК (по чл. 233, ал. 6 от ИК)
.............................................................................................
(брой с думи)
5. Копие от компютърната разпечатка на данните за протокола и
за решението на районната избирателна комисия за изборите за
народни представители, предоставени от изчислителния пункт
..........................................................................................
(брой с думи)
6. Технически носители с числови данни от обработката на
протоколите на СИК (два броя)
................................................................................................
(брой с думи)

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

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

Представители на РИК: ....................................................................................
Представители на ЦИК: ..........................................................................
РИК предава на ЦИК материалите по чл. 241, ал. 1 от ИК не по-късно от 48 часа от получаване
на последния протокол на СИК в района.
Решение на РИК по т. 2 се представя само когато РИК определя избран/и независим/и
кандидат/и.
Протоколът се подписва в два идентични екземпляра – за РИК и за ЦИК.

Приложение № 93
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за избран народен представител
№ .................................../ ..........................2013 г.
(по чл. 26, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 235, ал. 3 от Изборния кодекс)

Централната избирателна комисия удостоверява, че с решение №............
от ............................ 2013 г. на Районна избирателна комисия, изборен район
............................................................ № ...............................
г-н/г-жа .............................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН ............................., е избран/а за народен представител в многомандатен
изборен район ............................................ № ....... в изборите за народни
представители, произведени на 12 май 2013 г.

Председател:
Секретар:
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Приложение № 94
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за избран народен представител
№ .................................../ ..........................2013 г.
(по чл. 26, ал. 2, т. 2 от Изборния кодекс)

Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение №............
от ............................ 2013 г. на Централната избирателна комисия
г-н/г-жа .............................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН ............................., е избран/а за народен представител в листата на
......................................................................................................................................
(партия/коалиция от партии)

в многомандатен изборен район .......................................................... № ..............
в изборите за народни представители, произведени на 12 май2013 г.

Председател:
Секретар:
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ХХХХХХХХХХ, изборен район № ХХ
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
(пълно и/или съкратено
наименование на партията или
коалицията от партии, посочено в
заявлението за регистрация в ЦИК,
с изписани преди наименованието
съответни абревиатури ПП или КП)

....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
(пълно и/или съкратено
наименование на партията или
коалицията от партии, посочено в
заявлението за регистрация в ЦИК,
изписани преди наименованието
съответни абревиатури ПП или КП)

1
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Приложение № 95

1. .....................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата)

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

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

1. .....................................................................

2

(собствено, бащино и фамилно име на кандидата)

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

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

……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
....................................................
....................................................
..................................................
(наименование на инициативния
комитет с изписана преди
наименованието абревиатура ИК)

Х

....................................................- независим

(собствено, бащино и фамилно име на кандидата)

……………………………………………………………………………………………………….
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 партии, коалиции от партии и инициативни комитети се отделят един от
друг с празен ред и плътна черна хоризонтална линия.
На реда за партиите или коалициите от партии се изписват последователно отляво надясно:
- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията от партии, посочено в
заявлението за регистрация в ЦИК с добавени съответни абревиатури ПП или КП;
- квадратче за поставяне на знак „Х“, отразяващ волята на избирателя, в което е изписан поредният
номер на партията или коалицията от партии според жребия в ЦИК;
- имената на кандидатите, заемащи първите три места в кандидатската листа на партията или
коалицията от партии.
Поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите от партии се определят от ЦИК чрез
жребий и са еднакви за цялата страна и за гласуването извън страната. Когато партия или коалиция от партии

С Т Р.

218

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 27

не е регистрирала кандидатска листа в съответния изборен район, в бюлетината не се изписва нейният пореден
номер и не се оставя празен ред.
Номерата на независимите кандидати следват номерата на партиите и коалициите от партии
съгласно поредността на регистрацията на независимия кандидат в РИК.
На реда на независимия кандидат се изписват последователно отляво надясно:
- наименованието на инициативния комитет с изписана преди наименованието абревиатура ИК;
- квадратче за поставяне на знак „Х“, отразяващ волята на избирателя, в което е изписан поредният
номер на независимия кандидат.
- имената на независимия кандидат, след които се изписва означение „независим”.
На гърба на бюлетината се отбелязват две места за поставяне на печата на съответната секционна
избирателна комисия.

Приложение № 96
БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА
................................................................................................................................
...............................................................................................................................

1

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

2

(пълно и/или съкратено наименование на партията или коалицията от партии, посочено в
заявлението за регистрация в ЦИК, с изписани преди наименованието съответни
абревиатури ПП или КП)

(пълно и/или съкратено наименование на партията или коалицията от партии, посочено в
заявлението за регистрация в ЦИК, с изписани преди наименованието съответни
абревиатури ПП или КП)

……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
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 партии и/или коалиции от партии се отделят един от друг с
празен ред и плътна черна хоризонтална линия.
На гърба на бюлетината се отбелязват две места за поставяне на печата на
съответната секционна избирателна комисия.
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Приложение № 97

Образец на кочан с бюлетините при избори за
народни представители
(чл. 26, ал. 1, т. 16 от Изборния кодекс)

Кочан представлява прикрепени заедно 50 (петдесет) броя бюлетини за
гласуване за народни представители по начин, който позволява да се разлистват и
откъсват, без да се повреждат.
Приложение № 98
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 154, ал. 1 от Изборния кодекс
Подписаният(ата) ........................................................................................................,
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН .............................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД
№ ......................., издаден на .................. от ...................., постоянен адрес .................. ....... ....... ........
............................................................................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
направеното от мен дарение на:
...........................................................................................................................................
(политическа партия/коалиция от партии/инициативен комитет)
представляващо ....................................................................................................................
в размер на .................................. лв. е със следния произход:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране
на неверни обстоятелства.
.............. 2013 г.

Декларатор:

.......................................
(подпис)

Декларацията се подава пред политическа партия/коалиция от партии/инициативен
комитет, в полза на която/който се прави дарението.
Декларацията се подава от всяко физическо лице – български гражданин, общият размер
на даренията на което към политическа партия/коалиция от партии/инициативен комитет,
надхвърля размера на една минимална работна заплата.
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Приложение № 99
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 154, ал. 2 от Изборния кодекс
Подписаният(ата) ............................................................................................................................,
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН .............................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД
№ ......................., издаден на .................. от ...................., постоянен адрес .................. ....... ....... ........
............................................................................
в качеството ми на
кандидат
член на инициативен комитет
на ...........................................................................................................................................
(политическа партия/ коалиция от партии/ инициативен комитет)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
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.
........................ 2013 г.

Декларатор:
.......................................
(подпис)

Декларацията се подава от всеки кандидат или член на инициативен комитет –
български гражданин, когато общият размер на средствата, с които е финансирал кампанията
на политическа партия/коалиция от партии/инициативен комитет, надхвърля размера на една
минимална работна заплата.
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Приложение № 100
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 154, ал. 3 от Изборния кодекс
Подписаният(ата) ........................................................................................................,
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН .............................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД
№ ......................., издаден на .................. от ...................., постоянен адрес .................. ....... ....... ........
............................................................................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
движимите/недвижимите вещи:
1. ...................................................................................................
2. ...................................................................................................
...................................................................................................
предоставени от мен за безвъзмездно ползване на
...........................................................................................................................................
(политическа партия/ коалиция от партии/ инициативен комитет)
във връзка с предизборната кампания за изборите за народни представители на 12 май 2013 г. са
моя собственост.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране
на неверни обстоятелства.
.................. 2013 г.

Декларатор:
.......................................
(подпис)

Декларацията се подава от всяко физическо лице – български гражданин, предоставило
имущество за временно и безвъзмездно ползване.
Декларира се всяка вещ с индивидуализиращите й белези, например: лек автомобил – марка,
регистрационен номер; недвижим имот – вид, адрес; технически устройства – вид, марка.
2509
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

Определя кмета на общината да удостовери
верността на информацията, съдържаща се в
анализите за правното състояние на обектите
за приватизация.

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 42
от 28 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 във
връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 ЗПСК Общинският
съвет – гр. Пазарджик, реши:
Дава съгласие за откриване на процедура за
продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, който се използва
за стопански цели, а именно поземлен имот с
идентификатор 55155.503.56 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик,
одобрени със Заповед № РД-18-97 от 28.10.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК София,
последно изменение със Заповед № КД-14-13-376
от 21.04.2009 г. на началника на СГКК Пазарджик, съгласно скица № 1415 от 11.02.2013 г. на
СГКК Пазарджик, с административен адрес:
гр. Пазарджик, п. к. 4400, ул. Генерал Гурко 5,
с площ от 3645 кв. м, трайно предназначение
на територията: урбанизирана; начин на трайно
ползване: за друг обществен обект, комплекс,
ведно със сграда с идентификатор 55155.503.56.1,
съгласно скица № 1417 от 11.02.2013 г., по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97
от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК София, последно изменение със Заповед
№ КД-14-13-376 от 21.04.2009 г. на началника на
СГКК Пазарджик, разположена в поземлен имот
с идентификатор 55155.503.56, с административен
адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул.
Генерал Гурко 5, със застроена площ 1258 кв. м,
брой етажи: 2, с изба, предназначение: друг
вид обществена сграда, масивна конструкция,
построена през 1961 г., за който поземлен имот
съгласно действащия застроителен регулационен
план на гр. Пазарджик е отреден УПИ II-157,
158 за КОО и за паркинг в кв. 2254 по плана на
гр. Пазарджик, при съседи: поземлени имоти
с идентификатори: 55155.503.9521, 55155.503.57,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 3061 от 25.02.2013 г.
Овластява кмета на общината да проведе
процедурите по реда на чл. 2 от Наредбата за
възлагането извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със
следприватизационния контрол, включително
процесуално представителство, приета с ПМС
№ 160 от 2009 г., за възлагане извършването на
дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол,
включително процесуално представителство,
както и да подпише съответните договори за
възлагането на тези дейности.

2273

Председател:
Х. Харалампиев

25. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 148, ал. 3 и 4 и чл. 145, ал. 2
ЗУТ обявява, че заместник-министърът на регио
налното развитие и благоустройството е издал
разрешение за строеж № РС-12 от 28.02.2013 г. на
Държавно предприятие „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“ за строеж: Реконструкция и електрификация на железопътната
линия Димитровград – Свиленград. Фаза 4.2.: Реконструкция и електрификация на железопътната
отсечка Харманли – Свиленград (от км 266+000
в междугарието Симеоновград – Харманли до км
297+750 в междугарието Свиленград – граница с
Република Гърция), включително гарите Харманли
и Свиленград и всички гари и спирки между тях,
с приблизителна дължина на железния път 34 км.
Участък: Междугарие Любимец – Свиленград от
км 287+450 до км 294+700, намиращ се на територията на общини Любимец и Свиленград, област
Хасково, с допуснато предварително изпълнение
по реда на чл. 60 АПК. Предварителното изпълнение може да се обжалва пред Административния
съд – Хасково, в 3-дневен срок от съобщаването му
в „Държавен вестник“ чрез МРРБ. На основание
чл. 149, ал. 4 ЗУТ във връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК
разрешението за строеж подлежи на обжалване от
заинтересуваните лица пред Административния
съд – Хасково, в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
2355
21. – Академията на МВР обявява конкурс
за заемане на академичната длъжност професор
в област на висшето образование 9. Сигурност
и отбрана (9.1. Национална сигурност), научна
специалност „Организация и управление извън
сферата на материалното производство“, учебни дисциплини „Информационно-аналитична
дейност“, „Стратегически анализ“, „Вътрешна
сигурност“ и „Медии и вътрешна сигурност“ в
катедра „Управление“ към факултет „Полиция“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи: в Академията на МВР, п.к.
555, тел. 98 29 222.
2281
3. – С т о п а н с к а т а а к а д е м и я „ Д . А . Це нов“ – Свищов, обявява конкурси за академични
длъжности: професор в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки;
професионално направление 3.8. Икономика;
научна специалност 05.02.06 Статистика и демография – един за нуждите на катедра „Математика
и статистика“, със срок 2 месеца; доцент в област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки; професионално направление 3.8.
Икономика; научна специалност 05.02.05 Финанси,
парично обръщение, кредит и застраховка (социално подпомагане) – един за нуждите на катедра
„Застраховане и социално дело“, със срок 3 месеца
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от датата на обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в отдел „Докторантура и
академично израстване“, тел. 0631/66-362.
2170
11. – Техническият у ниверситет – София,
обявява конкурси за: доцент по професионално
направление 5.3 Комуникационна и компютърна
техника, специалност „Компютърни технологии в
нематериалната сфера“ към катедра „Програмиране и компютърни технологии“ – ФКСУ; главен
асистент по професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника, специалност
„Технология на електронното производство“ към
катедра „Технологии и мениджмънт на комуникационни системи“ – ФТК, всички със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Техническия университет – София – в
съответните факултетни канцеларии: ФКСУ – каб.
1443а, тел. 965 25 13; ФТК – каб. 1254, тел. 965 22 72.
2385
7. – Институтът за държавата и правото при
БАН – София, обявява конкурс за академичната
длъжност главен асистент по Международно право
и международни отношения от област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.6. Право,
за нуждите на секция „Международноправни
науки“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в ИДП, София,
ул. Сердика 4, ет. 3.
2314
6. – Националният природонаучен музей при
БАН – София, обявява конкурс за професор по
професионално направление 4.3. Биологически
науки, научна специалност 01.06.03. Ботаника
за нуждите на отдел „Ботаника“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в деловодството на Националния
природонаучен музей – БАН, бул. Цар Освободител 1, 1000 София.
2246
140. – Институтът по зеленчукови култури
„Марица“ – Пловдив, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност „професор“ в професионално
направление 6.2. Растителна защита, научна специалност „Растителна защита“ със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в института, Пловдив 4003, ул.
Брезовско шосе 32, тел. 032/952296.
2222
25. – Институтът по рибарство и аквакултури – Пловдив, към ССА – София, обявява конкурс
за заемане на академичната длъжност „професор“
по научна специалност 04.02.12 Рибовъдство, рибно
стопанство и промишлен риболов, професионално
направление 6.3. Животновъдство, област на вис
ше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна
медицина със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в секретариата
на института – 4003 Пловдив, ул. Васил Левски
248, тел. 032/956-033.
2227

СЪДИЛИЩА
А дминистративният съд – Пазард ж ик, ІІ
състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест, подаден от Стефан
Янев – прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик, против Решение № 11 от 31.01.2013 г. на
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Общинския съвет – гр. Пазарджик, с което решение поземлен имот с идентификатор 55155.505.1050
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Пазарджик е обявен от публична в частна
общинска собственост. По протеста е образувано
адм. дело № 178/2013 г. по описа на съда, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 20.03.2013 г. от 9,30 ч.
2311
Административният съд – Пазарджик, IV
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест
на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик, против Решение № 10 от 31.01.2013 г.
на Общинския съвет – гр. Пазарджик, взето
по протокол № 1 от 31.01.2013 г. По протеста е
образувано адм. дело № 177/2013 г. по описа на
Административния съд – Пазарджик. Същото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 09.04.2013 г. от 10 ч.
2310
Разградският окръжен съд призовава кредиторите на „Мария Цонкова“ – ООД, ЕИК 114633127
(в несъстоятелност) – „Риал България“ – ООД,
София, ЕИК 130973613, Н АП – София, ЕИК
131063188, „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД,
Софи я, ЕИК 831558413, ЕТ „Реп убликанска
промишленост – Илка Илиева“ – Плевен, ЕИК
040004501, „Къчевски“ – ЕООД, с. Гривица, ЕИК
114510644, да се явят в съда на 19.03.2013 г. в 14 ч.
като ответници по ч.т.д. № 25/2013 г., заведено от
„Мария Цонкова“ – ООД, Плевен, ЕИК 114633127,
и от „Филидор – Бруствеер – Хенем“ – ЕООД,
Русе, ЕИК 202436048, на основание чл. 679, ал. 1
ТЗ. Ответниците да посочат съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2350
Бургаският районен съд, гражданска колегия,
ХL състав, призовава Жанета Недялко Жейнова
и Катерина Недялко Жейнова, и двете с неизвестен адрес, да се явят в съда на 8.05.2013 г. в
13,30 ч. като ответници по гр. д. № 6080/2012 г.,
заведено от Мара Ц. Торозова и Стефан С. Торозов. Ответниците да посочат съдебни адреси, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2349
Горнооряховският районен съд уведомява ответника Ибрахим Бен Тижани Лабиди, роден на
29.01.1971 г., жител на Тунис, че има образувано
гр. д. № 165/2013 г. по описа на съда със страни:
Ася Юриева Маринова, майка и законен представител на малолетния Усема Лабиди – ищец, и
Ибрахим Бен Тижани Лабиди – ответник, с основание на иска чл. 143, ал. 2 СК и иск по чл. 149
СК, че насрочва съдебното заседание по делото
за 18.04.2013 г. в 10 ч. за връчване на ответника
на преписи от искова молба и приложенията.
2387
Търговищкият окръжен съд, търговско отделение, обявява че с определение № 45 от
1.03.2013 г. на основание чл. 679, ал. 2 ТЗ по
т. д. № 19/2013 г. насрочва производство в открито съдебно заседание на 26.03.2013 г. в 9 ч.
за отмяна на решение по т. 1 от дневния ред на
общото събрание на кредиторите на „Еър Пропърти Девелопмънт“ – АД (в несъстоятелност),
Търговище, проведено на 21.01.2013 г.
2174
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Българският енергиен форум въз основа на
решение на управителния съвет допълва дневния
ред на обявеното общо събрание на 24.04.2013 г.
(ДВ, бр. 19 от 2013 г.) с нова точка 4. приемане
на промени в устава на сдружението.
2308
3. – Управителният съвет на сдружение „Училищно настоятелство „П. Ю. Тодоров“ при 126
ОУ, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо отчетно-изборно събрание на 29.04.2013 г.
в 18 ч. в София, бул. България 43, сградата на
126 Основно училище „Петко Ю. Тодоров“, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружение „Училищно настоятелство „П. Ю.
Тодоров“; 2. отчет за финансовото състояние
и приемане на бюджет за 2013 г.; 3. приемане
на нови членове на сдружението; 4. промяна в
състава на управителния съвет на сдружението;
5. приемане на нов устав на сдружението; 6.
приемане на насоки за развитие на сдружение
„Училищно настоятелство „П. Ю. Тодоров“; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2328
10. – Управителният съвет на Регионално
сдружение на общини „Център“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 2 и 3 от устава свиква
общо събрание на 25.04.2013 г. в 14 ч. в сградата
на „Автомотор корпорация“ – гр. Божурище,
бул. Европа 157, при следния дневен ред: 1. отчет
за 2012 г. за дейността на управителния съвет:
2. одобряване на годишния финансов отчет; 3.
приемане на бюджета за 2013 г.; 4. обсъждане редовното участие в заседания на членовете на УС;
5. разни. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 16,
ал. 4 от устава при липса на кворум събранието
ще се проведе в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
2317
Йорданка Цвяткова Ганчева – ликвидатор
на сдружение „Биота“ – в ликвидация, Варна,
на основание чл. 26 във връзка с чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 22.04.2013 г. в 10,30 ч. на адреса на управление
на сдружението във Варна, ул. Хан Омуртаг 20,
ет. 3, ап. 12, при следния дневен ред: 1. приемане
на началния баланс на сдружението; 2. приемане
на годишното приключване на сдружението; 3.
освобождаване от отговорност на ликвидатора;
4. други във връзка с чл. 270 ТЗ и чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ; 5. разни. Общото събрание ще се състои от делегати, то е законно, ако присъстват
делегати, представляващи повече от половината
от членовете на сдружението. Началото на регистрацията на делегатите е в 9,30 ч. Писмените
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материали, свързани с дневния ред на общото
събрание, се предоставят безплатно на адреса на
управление на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден 1 час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред.
2348
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза АСКБ „Тракиец“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 28.04.2013 г. в 10 ч. в
конферентната зала на стадион „Христо Ботев“
в Пловдив, бул. Източен 10, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността и финансов отчет на
сдружението за 2011 г. и 2012 г.; 2. прекратяване
на членство на членове на сдружението; 3. приемане на нови членове в сдружението; 4. освобождаване и избор на нов УС и КС; 5. промени
в устава на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2325
6. – Управителният съвет на СНЦ „Ски клуб
Разлог“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 23.04.2013 г. в 18 ч. в Разлог,
ул. Охрид 16А, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността и финансовия отчет
на сдружението за 2012 г.; 2. освобождаване на
членове на сдружението, управителния и контролния съвет и приемане на нови членове на
сдружението, управителния и контролния съвет;
3. обсъждане и приемане на промени в устава на
сдружението; 4. обсъждане на организационни и
финансови въпроси; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2326
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб Поповица“,
с. Поповица, община Садово, област Пловдив,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 39, ал. 1,
т. 1 от устава свиква редовно общо събрание на
сдружението на 29.04.2013 г. в 16 ч. в с. Поповица,
община Садово, област Пловдив, ул. 17-та № 8,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за
дейността на управителния съвет за 2012 г.; 2.
приемане на бюджет, структура и щат на сдружението за 2013 г.; 3. приемане на нови членове;
4. промяна на вида на извършваната дейност на
сдружението от частна полза в извършване на
дейност в обществена полза; 5. промени в устава; 6. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 17 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
2327
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