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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.;
изм., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г.,
бр. 70 от 2004 г., бр. 88, 92, 95, 102, 103 и 105
от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42,
80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93
от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г.,
бр. 38, 50, 60, 99 и 103 от 2012 г., бр. 15, 23, 66
и 109 от 2013 г. и бр. 11 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 6, ал. 1 изречение второ се изменя
така: „Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ води регистър на моторните
превозни средства към лицензите на Общността и лицензите за извършване на превоз
на пътници или товари на територията на
Република България.“
§ 2. В чл. 7 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създават изречение второ и
трето: „За всяко моторно превозно средство,
с което превозвачът извършва дейността,
министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията или оправомощени
от него длъжностни лица издават съответно
заверено копие на лиценза на Общността
или удостоверение за обществен превоз на
моторно превозно средство. Завереното копие
и удостоверението се издават, ако моторното
превозно средство е с българска регистрация
и превозвачът е доказал финансова стабилност за него по реда, определен с наредбата
по ал. 3.“
2. В ал. 7 след думите „Република България“
се добавя „за което превозвачът представя
декларация по образец, определен с наредбата
по ал. 3“.
§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 числото „5“ се заменя с „10“.
2. В ал. 3 числото „5“ се заменя с „10“.

§ 4. В чл. 9, ал. 1, т. 2 след думите „чл. 11“
се добавя „ал. 1“.
§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Когато се установи, че вследствие на
промяна на показателя за финансова стабилност, определен с наредбата по чл. 7, ал. 3,
броят на издадените заверени копия на лиценза на Общността или на удостоверенията
за обществен превоз на моторно превозно
средство е по-голям от броя на автомобилите
с българска регистрация, с които превозвачът
извършва дейността и/или за които може да
докаже финансова стабилност, министърът на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията или оправомощено от него лице
с писмена заповед отнема съответния брой
заверени копия на лиценза на Общността
или удостоверения за обществен превоз на
моторно превозно средство.“
§ 6. В чл. 12а, ал. 2 числото „5“ се заменя
с „8“.
§ 7. В чл. 17 се създава ал. 8:
„(8) Област ни я т у п рави тел разрешава
разширение на общинската транспортна схема в съседни общини при необходимост от
ежедневни работни пътувания в рамките на
една икономическа агломерация.“
§ 8. В чл. 24, ал. 2 числото „10“ се заменя
с „15“.
§ 9. В чл. 24а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Разрешението по ал. 1 се издава на
превозвач, който е регистриран по реда на
този закон и няма задължения за данъци
или осигурителни вноски, освен когато са
отсрочени или разсрочени по законов ред.
Изискването за липса на задължения се отнася и за водача, извършващ таксиметрови
превози от името на регистриран превозвач
за своя сметка.“
2. В ал. 3 думите „12 месеца“ се заменят
с „три години“.
3. В ал. 5 след думата „определят“ се добавя
„минимални и“.
§ 10. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. индивидуален или колективен билет,
карта или абонаментна карта (на хартиен
или електронен носител) – при превоз по
автобусни линии;“.
2. В ал. 2 накрая се добавя „или картата“.
3. Създават се ал. 3, 4 и 5:
„(3) За превозите, извършени с трамваен и
тролейбусен транспорт и метро, се използват
превозните документи по този раздел.
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(4) При превоз по автобусни линии превозните документи по ал. 1, т. 1 може да се
издават от друго лице, което не е превозвач,
в случаите на сключен договор с превозвача
за издаване на превозни документи от името
на превозвача или от възложителя на превоза.
(5) Лицето по ал. 4 може да бъде община
или общинско предприятие, физическо или
юридическо лице, регистрирано като търговец по реда на Търговския закон, или лице,
регистрирано като търговец по съответното
законодателство на държава – ч ленка на
Европейския съюз, или на държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство.“
§ 11. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За превози по автобусни линии се
използват превозни документи:
1. билети, издадени по реда на Наредба
№ Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на
продажби в търговските обекти чрез фискални
устройства (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм.,
бр. 7 и 79 от 2007 г., бр. 77 от 2009 г., бр. 49
от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 7, 27, 54,
78 и 102 от 2012 г., бр. 40 от 2013 г., Решение
№ 5079 на Върховния административен съд
от 2013 г. – бр. 93 от 2013 г.; изм., бр. 111 от
2013 г.) от:
а) електронни касови апарати с фискална
памет;
б) фискални принтери;
в) фискални устройства, вградени в автомати за самообслужване, като билетът се
издава на хартиен носител;
г) интегрирани автоматизирани системи за
управление на търговската дейност;
2. билети – бланкови, листови и ролни,
издадени по реда на Наредбата за условията
и реда за отпечатване и контрол върху ценни
книжа (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм., бр. 38
от 1995 г., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г.;
изм. и доп., бр. 54 от 2008 г. и бр. 22 от 2011 г.);
3. електронни билети;
4. карти и абонаментни карти на хартиен
носител, издадени по реда на Наредбата за
условията и реда за отпечатване и контрол
върху ценни книжа;
5. карти и абонаментни карти на електронен носител.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Превозните документи по ал. 1 съдържат най-малко следните реквизити:
1. за превози по градски линии:
а) наименование на издателя на превозния
документ;
б) надпис „Билет за пътуване“, съответно
„Карта за пътуване“;
в) номер на билета/картата;
г) превозна цена;
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д) дата на издаване на билета – за превозните документи по ал. 1, т. 1;
2. за превози по междуселищни линии:
а) наименование на издателя на превозния
документ;
б) надпис „Билет за пътуване“, съответно
„Карта за пътуване“;
в) номер на билета/картата;
г) превозна цена;
д) дата на издаване на билета – за превозните документи по ал. 1, т. 1;
е) маршрут;
ж) отстъпка от превозната цена за случаите, предвидени в закон или в подзаконов
нормативен акт;
з) датата на пътуване и часа на тръгване – за
превозните документи по ал. 1, т. 1 и 2;
и) номер на мястото на пътника – за превозните документи по ал. 1, т. 1 и 2;
3. за превози по международни линии:
а) наименование на издателя на превозния
документ;
б) надпис „Билет за пътуване“;
в) номер на билета;
г) превозна цена;
д) дата на издаване на билета – за превозните документи по ал. 1, т. 1;
е) маршрут;
ж) отстъпка от превозната цена за случаите, предвидени в закон или в подзаконов
нормативен акт;
з) датата на пътуване и часа на тръгване;
и) номер на мястото на пътника.“
3. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Превозната цена на листови и ролни
билети, карти и абонаментни карти на хартиен
носител, издавани по реда на Наредбата за
условията и реда за отпечатване и контрол
върху ценни книжа, е трайно вписан при
отпечатването реквизит.
(4) Продажбите на превозните документи
по ал. 1, т. 3 и 5 се регистрират и отчитат по
реда на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските
обекти чрез фискални устройства.“
4. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 5 и 6.
§ 12. В чл. 106а се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 се създава буква „д“:
„д) превоз по автобусна линия, за която превозвачът не е сключил договор с възложителя
за възлагането є по чл. 19, ал. 5 – до заплащане на парична гаранция или до заплащане
на наложената с наказателно постановление
глоба за извършеното нарушение;“
б) създава се т. 6:
„6. временно спиране на дейността на превозвача по извършване на обществен превоз
на пътници или товари:
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а) при смърт или при невъзможност ръководителят на транспортната дейност да
изпълнява възложената му работа поради
болест, довела до трайна неработоспособност – до отстраняване на несъответствието,
но не повече от три месеца;
б) когато ръководителят на транспортната
дейност е престанал да отговаря на изискванията за добра репутация или за професионална компетентност – до отстраняване на
несъответствието, но не повече от един месец;
в) когато превозвачът е п рестана л да
отговаря на изискванията за финансова стабилност или за установяване на територията
на Република България – до отстраняване на
несъответствието, но не повече от три месеца.“
2. В ал. 2 се създава т. 5:
„5. отнемане на заверените копия на лиценза на Общността – в случаите по ал. 1, т. 6.“
§ 13. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създават т. 43, 44, 45, 46, 47 и 48:
„43. „Билет“ е превозен документ за еднократно пътуване с едно превозно средство или
за комбинирано пътуване за определено време.
44. „Карта“ е превозен документ за няколко
еднократни пътувания.
45. „Електронен билет“ е превозен документ,
който се издава от електронна система и се
изпраща в електронен формат на пътника след
заплащане стойността на билета при превози
по междуселищни или международни линии
или може да бъде зареден в карта на електронен носител след заплащане на стойността
и се таксува чрез валидатор при превози по
градски линии.
46. „Абонаментна карта на хартиен носител“ e персонализиран или неперсонализиран
превозен документ за един пътник за многократно пътуване, без ограничение, в рамките
на маршрута и срока на валидност, издава се
за определен период от време.
47. „Абонаментна карта на електронен
носител“ е персонализиран или неперсонализиран превозен документ за един пътник
за многократно пътуване, без ограничение, в
рамките на маршрута и срока на валидност,
който се таксува чрез валидатор.
48. „Икономическа агломерация“ е територия, която с устройствен план, концепция
или схема за пространствено развитие е определена преимуществено за индустриална
или бизнес зона.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. Лицензите на Общността и лицензите
за извършване на обществен превоз на пътници
и товари на територията на Република България, издадени до влизането в сила на този
закон, запазват действието си до изтичането
на срока, за който са издадени.
§ 15. Разрешенията за таксиметров превоз
на пътници, издадени до влизането в сила на
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този закон, запазват действието си до изтичането на срока, за който са издадени.
§ 16. Параграфи 10, 11, § 12, т. 1, буква
„а“ и § 13 – относно § 1, т. 43, 44, 45, 46 и 47,
влизат в сила от 1 юли 2014 г.
Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 9 юли 2014 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
4854

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо
сътрудничество
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 35 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Павел Алексеев Христов за член
на постоянната делегация на Народното съб
рание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество.
Решението е прието от 42-то Народно
събр ание на 16 юли 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
4891

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 35 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Цецка Цачева Данговска
като член и заместник-ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в
Интерпарламентарния съюз.
2. Избира Димитър Борисов Главчев за
член и заместник-ръководител на постоянната
делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз.
Решението е прието от 42-то Народно
събр ание на 16 юли 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
4892
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207
ОТ 18 ЮЛИ 2014 Г.

за приемане на Правилник за устройството
и дейността на Министерството на вътрешните работи
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Правилник за
устройството и дейността на Министерството
на вътрешните работи.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Отменя се Правилникът за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 126 на
Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 47
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2007 г., бр. 44
и 91 от 2008 г., бр. 1 и 68 от 2009 г., бр. 5, 8,
40 и 90 от 2010 г., бр. 7, 19, 48, 51, 58, 63 и 97
от 2011 г., бр. 12 и 60 от 2012 г., бр. 70, 82, 90,
108 и 110 от 2013 г. и бр. 10 и 36 от 2014 г.).
(2) Договорите, сключени на основание
чл. 181 от отменения правилник по ал. 1, запазват действието си съгласно уговорените в
тях условия.
§ 2. В Правилника за прилагане на Закона
за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ,
бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 4 от 2001 г.
и бр. 62 от 2005 г.) навсякъде в текста думите
„Граничната полиция“ се заменят с „Главна
дирекция „Гранична полиция“ на Министерството на вътрешните работи“.
§ 3. В Правилника за прилагане на Закона
за военната полиция, приет с Постановление
№ 238 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ,
бр. 63 от 2011 г.), в чл. 10 се правят следните
изменения:
1. В ал. 2 думите „чл. 59“ се заменят с
„чл. 68“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Полицейската регистрация се снема
сл у жебно и ли след писмено мот иви рано
искане на регистрираното лице или на неговите наследници в случаите и по реда на
чл. 68, ал. 6 от Закона за Министерството на
вътрешните работи.“
§ 4. В Правилника за прилагане на Закона за държавната финансова инспекция,
приет с Постановление № 198 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 65 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 20 от 2008 г., бр. 30 от
2009 г. и бр. 92 от 2011 г.), навсякъде в текста
думите „дирекция „Координация на борбата
с правонарушенията, засягащи финансовите
интереси на Европейските общности“ се заменят с „дирекция „Защита на финансовите
интереси на Европейския съюз (АФКОС)“.
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§ 5. В Правилника за прилагане на Закона
за защита от домашното насилие, приет с Постановление № 113 на Министерския съвет от
2010 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 47 от 2012 г. и бр. 50 от 2014 г.), в чл. 7,
ал. 3 думите „чл. 56“ се заменят с „чл. 65“.
§ 6. В Правилника за прилагане на Закона
за пътищата, приет с Постановление № 245 на
Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 98
от 2000 г.; изм. и доп., бр. 42 и 62 от 2001 г.,
бр. 18, 54 и 93 от 2006 г., бр. 79 от 2008 г.,
бр. 13 и 45 от 2009 г. и бр. 60 от 2012 г.), се
правят следните изменения:
1. В чл. 17, ал. 3:
а) в т. 1 думите „Национална агенция „Пътна инфраструктура“ се заменят с „Агенция
„Пътна инфраструктура“ и думите „Главна
дирекция „Национална полиция“ се заменят
с „Главна дирекция „Охранителна полиция“;
б) в т. 2 думите „Национална агенция
„Пътна инфраструктура“ се заменят с „Агенция „Пътна инфраструктура“ и думите „отдел
„Пътна полиция“ при Столичната дирекция
на вътрешните работи или“ се заменят със
„звено „Пътна полиция“;
в) в т. 3 думите „отдел „Пътна полиция“ при
Столичната дирекция на вътрешните работи
или“ се заменят със „звено „Пътна полиция“.
2. В правилника навсякъде думите „Национална агенция „Пътна инфраструктура“ се
заменят с „Агенция „Пътна инфраструктура“.
§ 7. В Правилника за прилагане на Закона за
развитието на академичния състав в Република
България, приет с Постановление № 202 на
Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 75
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2011 г., бр. 9
от 2012 г. и бр. 62 от 2013 г.), в чл. 13б, ал. 2
след думите „дирекция „Миграция“ се добавя
„в Главна дирекция „Гранична полиция“.
§ 8. В Правилника за прилагане на Закона
за чужденците в Република България, приет
с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2011 г.; изм.
и доп., бр. 41, 62 и 110 от 2013 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6, ал. 1 думите „сектори/групи
„Миграция“ при Столичната дирекция на
вътрешните работи (СДВР) или в областните
дирекции на Министерството на вътрешните
работи (ОДМВР)“ се заменят с „териториалните звена на дирекция „Миграция“ при
Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП)
на Министерството на вътрешните работи“.
2. В чл. 10, ал. 2 думите „сектори/групи
„Миграция“ при СДВР/ОДМВР“ се заменят с
„териториални звена на дирекция „Миграция“.
3. В чл. 11, ал. 1 думите „дирекция „Миграция“ – МВР, СДВР или ОДМВР“ се заменят с
„дирекция „Миграция“ или в териториалните
є звена“.
4. В чл. 12:
а) в а л. 1 д у м и т е „ди рек ц и я „Миг рация“ – МВР, СДВР или ОДМВР“ се заменят с
„дирекция „Миграция“ или в териториалните
є звена“;
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б) в а л. 4 д у ми те „ди рек ц и я „Миг рация“ – МВР, директорите на СДВР/ОДМВР
или оправомощените от тях длъж ностни
лица“ се заменят с „дирекция „Миграция“
или началниците на териториалните є звена“;
в) в ал. 5 думите „директорите на СДВР/
ОДМВР или оправомощените от тях длъжностни лица“ се заменят с „началниците на териториалните звена на дирекция „Миграция“;
г) в а л. 6 д у м и т е „ д и рек ц и я „М и г рация“ – МВР“ се заменят с „дирекция „Миграция“.
5. В чл. 13:
а) в а л. 1 д у м и т е „д и рек ц и я „М и г рация“ – МВР, СДВР или в ОДМВР“ се заменят
с „дирекция „Миграция“ или в териториалните є звена“;
б) в а л. 3 д у ми те „ди рек ц и я „Миг рация“ – МВР, директорите на СДВР/ОДМВР
или оправомощените от тях длъж ностни
лица“ се заменят с „дирекция „Миграция“
или началниците на териториалните є звена“.
6. В чл. 14, ал. 1 думите „дирекция „Миграция“ – МВР, СДВР или в ОДМВР“ се заменят
с „дирекция „Миграция“ или в териториалните є звена“.
7. В чл. 29б навсякъде абревиатурата „МВР“
се заличава.
8. В чл. 32б навсякъде абревиатурата „МВР“
се заличава.
9. В чл. 34, ал. 1 думите „дирекция „Миграция“ – МВР или в ОДМВР“ се заменят с
„дирекция „Миграция“ или в териториалните
є звена“.
10. В чл. 39 навсякъде абревиатурата „МВР“
се заличава.
11. В чл. 44 навсякъде абревиатурата „МВР“
се заличава.
12. В чл. 46 думите „сектори/групи „Миграция“ при ОДМВР“ се заменят с „териториалните звена на дирекция „Миграция“.
13. В чл. 47:
а) в а л. 1 д у м и т е „д и рек ц и я „М и г рация“ – МВР, СДВР или в ОДМВР“ се заменят
с „дирекция „Миграция“ или в териториалните є звена“;
б) в ал. 2 и 7 абревиатурата „МВР“ се
заличава.
14. В чл. 48 думите „дирекция „Миграция“ – МВР, СДВР или в ОДМВР“ се заменят
с „дирекция „Миграция“ или в териториалните є звена“.
15. В чл. 49:
а) в а л. 1 д у м и т е „д и рек ц и я „М и г рация“ – МВР, СДВР или в ОДМВР“ се заменят
с „дирекция „Миграция“ или в териториалните є звена“;
б) в ал. 2 абревиатурата „МВР“ се заличава.
16. В чл. 50, ал. 1 думите „дирекция „Миграция“ – МВР, СДВР или в ОДМВР“ се заменят
с „дирекция „Миграция“ или в териториалните є звена“.
17. В чл. 51:
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а) в а л. 1 д у м и т е „ди рек ц и я „Миг рация“ – МВР или в ОДМВР“ се заменят с
„дирекция „Миграция“ или в териториалните
звена“;
б) в ал. 4 и 5 думите „сектори/групи „Миграция“ при ОДМВР“ се заменят с „териториалните звена на дирекция „Миграция“;
в) в ал. 6 и 7 абревиатурата „МВР“ се
заличава.
18. В чл. 52, ал. 3 думите „сектори/групи
„Миграция“ при ОДМВР“ се заменят с „териториалните звена на дирекция „Миграция“.
19. В чл. 57:
а) в а л. 1 д у м и т е „ди рек ц и я „Миг рация“ – МВР, директорите на СДВР или ОДМВР
или оправомощените от тях длъж ностни
лица“ се заменят с „дирекция „Миграция
или началниците на териториалните є звена“;
б) в ал. 2 думите „Директорите на ОДМВР
или оправомощените от тях длъжностни лица“
се заменят с „Началниците на териториалните
звена на дирекция „Миграция“, а абревиатурата „МВР“ се заличава.
20. В чл. 69, ал. 2 абревиатурата „МВР“
се заличава.
21. В чл. 74:
а) в ал. 1, 2 и 3 абревиатурата „МВР“ се
заличава;
б) в ал. 4 думите „чл. 72“ се заменят с
„чл. 85“.
22. В чл. 76, ал. 2 абревиатурата „МВР“
се заличава.
23. В допълнителните разпоредби, в § 1
думите „дирекция „Миграция“ – МВР и сектори/групи „Миграция“ при СДВР/ОДМВР“
се заменят с „дирекция „Миграция“ и териториалните є звена“.
§ 9. В Правилника за прилагане на Указ
№ 2242 за свободни зони, приет с Постановление № 55 на Министерския съвет от 1987 г.
(обн., ДВ, бр. 86 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 23 и
72 от 1991 г., бр. 15, 127 и 149 от 1998 г., бр. 52
от 2006 г., бр. 45 от 2009 г. и бр. 7 от 2011 г.),
в чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „съответните областни
дирекции на Министерството на вътрешните
работи или“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „чл. 91д“ се заменят с
„чл. 128“.
§ 10. В Правилника за организацията и
дейността на Националния съвет по наркотичните вещества, приет с Постановление № 10
на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ,
бр. 8 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2004 г.,
бр. 78 и 96 от 2005 г., бр. 49 от 2006 г., бр. 45
и 93 от 2009 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 7, 31 и 87
от 2011 г., бр. 60 от 2012 г. и бр. 62 и 70 от
2013 г.), в чл. 3, т. 12 думите „Главна дирекция
„Национална полиция“ се заменят с „Главна
дирекция „Криминална полиция“.
§ 11. В Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция
„Пътна инфраструктура“, приет с Постановле-
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ние № 295 на Министерския съвет от 2009 г.
(обн., ДВ, бр. 100 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102
от 2010 г., бр. 52, 83 и 97 от 2011 г., бр. 14, 22,
60 и 81 от 2012 г. и бр. 93 от 2013 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 17, т. 33, буква „е“ думите „Главна
дирекция „Национална полиция“ се заменят
с „Главна дирекция „Охранителна полиция“.
2. В чл. 33, ал. 2, т. 18 думите „Главна
дирекция „Национална полиция“ се заменят
с „Главна дирекция „Охранителна полиция“.
§ 12. В Правилника за организацията на
дейността на Съвета за координация в борбата
с правонарушенията, засягащи финансовите
интереси на Европейския съюз, приет с Постановление № 214 на Министерския съвет
от 2012 г. (ДВ, бр. 71 от 2012 г.), навсякъде
думите „дирекция „Координация на борбата
с правонарушенията, засягащи финансовите
интереси на Европейския съюз (АФКОС)“ се
заменят с „дирекция „Защита на финансовите
интереси на Европейския съюз (АФКОС)“.
§ 13. В Правилника за издаване на българските лични документи, приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2010 г.
(обн., ДВ, бр. 12 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 42
от 2010 г., бр. 51 от 2011 г., бр. 60 от 2012 г. и
бр. 31 от 2013 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 7, ал. 1, т. 10 думите „дирекция
„М и г ра ц и я“ (ДМ) – МВР, и л и в звената
„Миграция“ при СДВР/ОДМВР“ се заменят
с „дирекция „Миграция“ в Главна дирекция
„Гранична полиция“ на МВР (ДМ – ГДГП)
или в териториалните є звена“.
2. В чл. 8:
а) в ал. 1, т. 7 думите „в ДМ – МВР, или
в звената „Миграция“ при СДВР/ОДМВР“ се
заменят с „в ДМ – ГДГП или в териториалните є звена“;
б) в ал. 2:
аа) в т. 4 думите „в ДМ – МВР или в звената
„Миграция“ при СДВР/ОДМВР“ се заменят с
„в ДМ – ГДГП или в териториалните є звена“;
бб) в т. 5 навсякъде думите „ДМ – МВР“
се заменят с „ДМ – ГДГП“.
3. В чл. 17, ал. 1 думите „ДМ – МВР, или
в звената „Миграция“ при СДВР/ОДМВР“ се
заменят с „ДМ – ГДГП или в териториалните
є звена“.
4. В чл. 40:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1 думите „ДМ – МВР, или в звената
„Миграция“ при СДВР/ОДМВР“ се заменят с
„ДМ – ГДГП или в териториалните є звена“ и
навсякъде думите „ДМ – МВР, или от звената
„Миграция“ при СДВР/ОДМВР“ се заменят с
„ДМ – ГДГП или от териториалните є звена“;
бб) в т. 2 думите „ДМ – МВР, или в звената „Миграция“ при СДВР/ОДМВР“ се заменят с „ДМ – ГДГП или в териториалните
є звена“, а думите „ДМ – МВР“ се заменят
с „ДМ – ГДГП“;
вв) в т. 3 думите „ДМ – МВР, или в звената
„Миграция“ при СДВР/ОДМВР“ се заменят с
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„ДМ – ГДГП или в териториалните є звена“ и
навсякъде думите „ДМ – МВР, или от звената
„Миграция“ при СДВР/ОДМВР“ се заменят с
„ДМ – ГДГП или от териториалните є звена“;
б) в ал. 2:
аа) в изречение второ думите „ДМ – МВР,
или в звената „Миграция“ при СДВР/ОДМВР“
се заменят с „ДМ – ГДГП или в териториалните є звена“;
бб) в изречения четвърто и пето думите
„ДМ – МВР, или от звената „Миграция“ при
СДВР/ОДМВР“ се заменят с „ДМ – ГДГП
или от териториалните є звена“;
в) в ал. 3:
аа) в изречение трето думите „ДМ – МВР,
или в звената „Миграция“ при СДВР/ОДМВР“
се заменят с „ДМ – ГДГП или в териториалните є звена“;
бб) в изречение четвърто д у мите
„ДМ – МВР“ се заменят „ДМ – ГДГП“;
г) в ал. 4:
аа) в изречение второ думите „ДМ – МВР,
или в звената „Миграция“ при СДВР/ОДМВР“
се заменят с „ДМ – ГДГП или в териториалните є звена“;
бб) в изречение трето и четвърто думите
„ДМ – МВР, или от звената „Миграция“ при
СДВР/ОДМВР“ се заменят с „ДМ – ГДГП
или от териториалните є звена“.
5. В чл. 40а:
а) в ал. 1 думите „ДМ – МВР или в звената
„Миграция“ при СДВР/ОДМВР“ се заменят с
„ДМ – ГДГП или в териториалните є звена“;
б) в ал. 2 думите „ДМ – МВР“ се заменят
„ДМ – ГДГП“.
6. В чл. 43 думите „ДМ – МВР, или в звената
„Миграция“ при СДВР/ОДМВР“ се заменят с
„ДМ – ГДГП или в териториалните є звена“.
7. В чл. 43а думите „ДМ – МВР, или в
звената „Миграция“ при СДВР/ОДМВР“ се
заменят с „ДМ – ГДГП или в териториалните
є звена“.
8. В чл. 53, ал. 1 думите „ДМ – МВР“ се
заменят с „ДМ – ГДГП“.
9. В чл. 54:
а) в ал. 1, т. 5 думите „ДМ – МВР, или от
звената „Миграция“ при СДВР/ОДМВР“ се
заменят с „ДМ – ГДГП или от териториалните є звена“;
б) в ал. 3 думите „ДМ – МВР“ се заменят
с „ДМ – ГДГП“.
§ 14. В Правилника за организацията и
дейността на Междуведомствената комисия
за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, приет с Постановление № 58 на
Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 28
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2011 г., бр. 32 и
75 от 2012 г., бр. 62 от 2013 г. и бр. 25 от 2014 г.),
в чл. 37, ал. 2 думите „областното управление“
се заменят с „регионалната дирекция“.
§ 15. В Правилника за приютите за временно настаняване и центровете за закрила и
помощ на жертвите на трафика на хора (ДВ,
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бр. 19 от 2004 г.), в чл. 15, изречение първо
думите „полицейските органи при условията
на чл. 81а от Закона за Министерството на
вътрешните работи или от дружества, получили разрешение за осъществяване на частна охранителна дейност по реда на чл. 81б
от същия закон“ се заменят с „дружества,
получили лиценз за осъществяване на частна охранителна дейност съгласно Закона за
частната охранителна дейност“.
§ 16. В Устройствения правилник на Държавна агенция „Технически операции“, приет
с Постановление № 247 на Министерския
съвет от 2013 г. (ДВ, бр. 94 от 2013 г.), в чл. 4
се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „чл. 199, ал. 3, т. 1“ се
заменят с „чл. 177, ал. 2, т. 1“.
2. В ал. 3 думите „чл. 200“ се заменят с
„чл. 177, ал. 3“, а думите „чл. 199, ал. 3, т. 1“
се заменят с „чл. 177, ал. 2, т. 1“.
§ 17. В Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие“, приет с Постановление
№ 151 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ,
бр. 55 от 2012 г.), навсякъде думите „дирекция
„Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на
Европейския съюз (АФКОС)“ се заменят с
„дирекция „Защита на финансовите интереси
на Европейския съюз (АФКОС)“.
§ 18. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни
мрежи и информационни системи“, приет с
Постановление № 232 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 15 и 56 от 2010 г., бр. 40 и 54 от 2011 г.,
бр. 22, 28 и 92 от 2012 г. и бр. 70 от 2013 г.), в
чл. 12, ал. 3, т. 8 думите „от дирекция „Защита
на средствата за връзка“ на Министерството
на вътрешните работи“ се заличават.
§ 19. В Постановление № 18 на Министерския съвет от 2003 г. за създаване на Съвет за
координация в борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 13 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 49 от 2003 г., бр. 95 от 2004 г., бр. 60
и 93 от 2006 г., бр. 37, 47, 57 и 79 от 2008 г.,
бр. 39, 71, 97 и 101 от 2009 г., бр. 5, 31 и 90
от 2010 г., бр. 7 и 54 от 2011 г., бр. 60 и 71
от 2012 г. и бр. 65 от 2013 г.), в чл. 9 думите
„дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси
на Европейския съюз (АФКОС)“ се заменят с
„дирекция „Защита на финансовите интереси
на Европейския съюз (АФКОС)“.
§ 20. В Постановление № 212 на Министерския съвет от 2000 г. за определяне на
лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за
лечебните заведения и на техните специфични функции (обн., ДВ, бр. 84 от 2000 г.; изм.
и доп., бр. 7 и 18 от 2001 г., бр. 2 от 2002 г.,
бр. 13 от 2003 г., бр. 96 от 2005 г., бр. 24 и 68
от 2008 г. и бр. 18 от 2013 г.) в чл. 1, ал. 3 се
правят следните изменения:
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1. В т. 1 думите „правилника за неговото
прилагане“ се заменят с „Правилника за устройството и дейността на Министерството
на вътрешните работи“.
2. В т. 2 думите „Правилника за прилагане
на Закона за Министерството на вътрешните
работи“ се заменят с „Правилника за устройството и дейността на Министерството на
вътрешните работи“.
3. В т. 4 думите „правилника за неговото
прилагане“ се заменят с „Правилника за устройството и дейността на Министерството
на вътрешните работи“.
4. В т. 5 думите „със Закона за Министерството на вътрешните работи и с правилника за неговото прилагане“ се заменят
с „Правилника за устройството и дейността
на Министерството на вътрешните работи“.
5. В т. 8 думата „медицинска“ се заменя
с „долекарска“.
6. В т. 9 думата „научно-учебна“ се заменя
с „научно-приложна и учебна“.
7. В т. 10 думата „бойна“ се заменя с „отбранителна“.
§ 21. В Постановление № 215 на Министерския съвет от 2012 г. за създаване на Национален съвет по превенция на престъпността
(обн., ДВ, бр. 72 от 2012 г.; изм., бр. 62 от
2013 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 3:
а) в т. 12 думите „Главна дирекция „Национална полиция“ се заменят с „Главна
дирекция „Криминална полиция“;
б) създава се т. 12а:
„12а. директорът на Главна дирекция „Охранителна полиция“ на Министерството на
вътрешните работи;“.
2. В чл. 6, ал. 2 думите „сектор „Координация на превантивните и миграционни
политики“ в“ се заличават.
§ 22. 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 за
програмния период 2007 – 2013 г. (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., бр. 60
от 2012 г., бр. 27 и 65 от 2013 г. и бр. 10 и 42
от 2014 г.), в чл. 25, ал. 6 думите „дирекция
„Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на
Европейския съюз (АФКОС)“ се заменят с
„дирекция „Защита на финансовите интереси
на Европейския съюз (АФКОС)“.
§ 23. В Постановление № 267 на Министерския съвет от 2012 г. за създаване на Съвет за
защита на интелектуалната собственост (обн.,
ДВ, бр. 84 от 2012 г.; изм., бр. 70 от 2013 г.),
в чл. 3, ал. 3, т. 16 думите „Главна дирекция
„Национална полиция“ се заменят с „Главна
дирекция „Криминална полиция“.
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§ 24. В Постановление № 180 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Съвет за координация и обмен на информация
между органите, осъществяващи контрол на
пазара на стоки (обн., ДВ, бр. 65 от 2005 г.;
изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 40 от 2006 г.,
бр. 62 от 2007 г., бр. 71 от 2008 г., бр. 45 и 93
от 2009 г., бр. 52 и 88 от 2011 г. и бр. 60 от
2012 г.), в чл. 3, ал. 2, т. 11 думите „Главна
дирекция „Национална полиция“ се заменят
с „Главна дирекция „Криминална полиция“.
§ 25. В Постановление № 3 на Министерския съвет от 2014 г. за изпълнението на
държавния бюджет на Република България за
2014 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2014 г.; изм. и доп.,
бр. 18, 25, 30, 31, 34, 36, 37, 44, 45, 47 и 57 от
2014 г.) в приложение № 5 към чл. 5, в т. 9
числото „940 043 000“ се заменя с „940 123 199“.
§ 26. В Наредбата за условията и реда за
създаване на ведомствени военновременни
запаси на Министерството на вътрешните
работи, приета с Постановление № 183 на
Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ,
бр. 65 от 2007 г.; изм., бр. 5 от 2010 г. и бр. 50
от 2011 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 5, ал. 2 думите „отдел „Отбранително-мобилизационна подготовка“ – Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ (ООМП – ГДПБЗН)“ се заменят
с „дирекция „Отбранително-мобилизационна
подготовка“ (ДОМП)“.
2. В § 1 от допълнителните разпоредби т. 8
се изменя така:
„8. „Структури на МВР“ са структурите на
МВР по смисъла на чл. 37, ал. 1 и 2 от Закона
за Министерството на вътрешните работи.“
3. На вся к ъде в нар едбат а д у м и т е
„ООМП – ГДПБЗН“, „Отдел „ОМП – ГДПБЗН“
и „нача л н и к а на ООМ П – ГД П Б ЗН“ с е
заменят съответно с „ДОМП“, „Дирекция
„Отбранително-мобилизационна подготовка“
и „директора на ДОМП“.
§ 27. В Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности
по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз, приета с
Постановление № 285 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 97 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 5 и 90 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г. и
бр. 6 от 2012 г.), в чл. 3, т. 3 думите „дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на
Европейския съюз (АФКОС)“ се заменят с
„дирекция „Защита на финансовите интереси
на Европейския съюз (АФКОС)“.
§ 28. В Наредбата за реда за разпореждане
с жилища, ателиета и гаражи, предоставени
за управление на Министерството на вътрешните работи, приета с Постановление № 15
на Министерския съвет от 2013 г. (ДВ, бр. 8
от 2013 г.), в чл. 14, ал. 1 думите „чл. 9“ се
заменят с „чл. 37“.
§ 29. В Наредбата за условията и реда за
функциониране на Националната система за
ранно предупреждение и оповестяване на ор-

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

ганите на изпълнителната власт и населението
при бедствия и за оповестяване при въздушна
опасност, приета с Постановление № 48 на
Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 20 от
2012 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 5, т. 2 думите „областното управление „Пожарна безопасност и защита на
населението“ (ОУПБЗН)“ се заменят с „регионалната дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“ (РДПБЗН)“.
2. В § 2 от преходните и заключителните
разпоредби думите „и с чл. 52г, ал. 2, т. 10
от Закона за Министерството на вътрешните
работи“ се заличават.
3. Навсякъде в наредбата думите „началника на съответното ОУПБЗН“, „ОУПБЗН“,
„началниците на съответните ОУПБЗН“ и
„съответното ОУПБЗН“ се заменят съответно с „директора на съответната РДПБЗН“,
„РДПБЗН“, „директорите на съответните
РДПБЗН“ и „съответната РДПБЗН“.
§ 30. В Наредбата за условията и реда за
издаване на визи и определяне на визовия
режим, приета с Постановление № 198 на
Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 55 от
2011 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 20, ал. 1, т. 2 думите „дирекция
„Миграция“ на Министерството на вътрешните работи (МВР) или директорите на Столична дирекция „Вътрешни работи“/областните
дирекции на Министерството на вътрешните
работи (СДВР/ОДМВР)“ се заменят с „дирекция „Миграция“ в Главна дирекция „Гранична
полиция“ на Министерството на вътрешните
работи (МВР) или началниците на териториалните є звена“.
2. В приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 навсякъде думите „Звено „Миграция“ – СДВР/
ОДМВР“ се заменят с „Териториално звено
на дирекция „Миграция“.
3. В приложение № 4 към чл. 17, ал. 3 думите „Звено „Миграция“ – СДВР/ОДМВР“ се
заменят с „Териториално звено на дирекция
„Миграция“.
4. В приложение № 5 към чл. 17, ал. 4 думите „Звено „Миграция“ – СДВР/ОДМВР“ се
заменят с „Териториално звено на дирекция
„Миграция“.
5. В приложение № 6 към чл. 17, ал. 5 думите „Звено „Миграция“ – СДВР/ОДМВР“ се
заменят с „Териториално звено на дирекция
„Миграция“.
§ 31. В Наредбата за реда за достъп до Националната визова информационна система на
Република България и до Визовата информационна система на Европейския съюз, приета с
Постановление № 129 на Министерския съвет
от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.; изм. и
доп., бр. 51 и 60 от 2012 г. и бр. 70 от 2013 г.),
се правят следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 3, т. 4 думите „дирекция
„Миграция“ и на звената „Миграция“ при
областните дирекции на МВР (ОДМВР) и
Столичната дирекция на вътрешните работи
(СДВР) към МВР“ се заменят с „дирекция
„Миграция“ в ГДГП на МВР“.
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2. В чл. 3, ал. 1, т. 1 думите „дирекция
„Миграция“ на МВР и на звената „Миграция“
при ОДМВР и СДВР“ се заменят с „дирекция
„Миграция“ в ГДГП на МВР“.
3. В чл. 4, т. 4 думите „дирекция „Миграция“ и на директорите на ОДМВР и СДВР“
се заменят с „ГДГП“.
4. В чл. 7 след думата „страната“ се добавя
„и в граничната зона“ и думите „дирекция
„Миграция“ на МВР, на звената „Миграция“
при ОДМВР и СДВР и на ГДГП на МВР за
проверки в граничната зона“ се заменят с
„ГДГП на МВР и дирекция „Миграция“ в
ГДГП на МВР“.
5. В чл. 10:
а) точка 2 се изменя така:
„2. Главна дирекция „Криминална полиция“ (ГДКП);“
б) в т. 3 думите „и Столичната дирекция
на вътрешните работи“ се заличават.
6. В чл. 15 т. 4 се изменя така:
„4. дирекция „Миграция“ в ГДГП на МВР;“.
7. В чл. 16 т. 4 се изменя така:
„4. дирекция „Миграция“ в ГДГП на МВР;“.
8. В чл. 25, ал. 2, т. 2 думите „дирекция
„Миграция“ и в звената „Миграция“ при
ОДМВР и СДВР“ се заменят с „дирекция
„Миграция“ в ГДГП на МВР“.
§ 32. В Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се
правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от
1999 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2000 г.; изм. и доп.,
бр. 83 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г., бр. 19 от
2002 г., бр. 10 от 2003 г., бр. 21 от 2004 г., бр. 1
и 81 от 2006 г., бр. 1 и 15 от 2007 г., бр. 20 от
2008 г., бр. 12, 16, 67 и 84 от 2009 г., бр. 2 от
2010 г., бр. 14 от 2011 г., бр. 16 от 2012 г., бр. 33
от 2013 г. и бр. 17 от 2014 г.), в чл. 1, ал. 8,
т. 9 думите „по чл. 234, ал. 3 и обезщетенията
по чл. 204, ал. 4, чл. 212, ал. 4, чл. 247, 252,
254 и 255 и сумите по чл. 203, ал. 5, чл. 204,
ал. 1, 2, 3 и 5, чл. 208, ал. 1, чл. 210, чл. 212,
ал. 6, чл. 214, чл. 215, ал. 2, чл. 216 и чл. 252,
ал. 5“ се заменят с „чл. 214, ал. 4 и чл. 215,
ал. 4 и обезщетенията по чл. 236, чл. 189,
ал. 6, чл. 228, чл. 234, чл. 237 и чл. 238 и
сумите по чл. 180, ал. 6, чл. 181, ал. 1, 2 и 3,
чл. 182, ал. 1, чл. 184, ал. 1, чл. 186, чл. 189,
ал. 8, чл. 191, чл. 192, ал. 2 и чл. 193“.
§ 33. В Наредбата за условията и реда за
съхраняване и унищожаване на наркотични
вещества, растения и прекурсори, както и за
вземане на представителни проби от тях, приета с Постановление № 28 на Министерския
съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 18 от 2006 г.;
изм., бр. 36 от 2011 г.), в чл. 3, ал. 1, т. 1 думите „Столичната дирекция на вътрешните
работи и на“ се заличават.
§ 34. В Наредбата за реда за създаване и
организиране на дейността на доброволните
формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни
ситуации и отстраняване на последиците от
тях, приета с Постановление № 123 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 50 от 2012 г.),
се правят следните изменения:
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1. В чл. 6, ал. 4 думите „Столичното управление (СУПБЗН) или в областните управления за пожарна безопасност и защита на
населението (ОУПБЗН)“ се заменят с „регионалните дирекции за пожарна безопасност
и защита на населението (РДПБЗН)“.
2. Навсякъде в наредбата думите „СУ/
ОУПБЗН“ се заменят с „РДПБЗН“.
§ 35. В Наредбата за условията, реда за
получаване и размерите на възнагражденията
на доброволците за обучение и за изпълнение
на задачи за защита при бедствия, приета с
Постановление № 143 на Министерския съвет
от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 58 от 2008 г.; изм.
и доп., бр. 7 от 2011 г. и бр. 16 от 2013 г.), в
чл. 1, ал. 2 думите „съответното областно
управление“ се заменят със „съответната
регионална дирекция“.
§ 36. В Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите
училища на Република България (обн., ДВ,
бр. 40 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2004 г.,
бр. 47 от 2005 г., бр. 79 от 2009 г. и бр. 62 от
2013 г.) навсякъде в наредбата след думите
„дирекция „Миграция“ се добавя „в Главна
дирекция „Гранична полиция“.
§ 37. В Наредбата за отсрочване на запасни
и техника-запас от повикване във въоръжените
сили при мобилизация, приета с Постановление № 114 на Министерския съвет от 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 47 от 2013 г.; доп., бр. 34 от
2014 г.), в чл. 4, ал. 1, т. 3 думите „чл. 91з от
Закона за Министерството на вътрешните
работи“ се заменят с „глава четвърта, раздел
III от Закона за защита при бедствия“.
§ 38 . В Наредбата за ус т ройс т во т о и
безопасната експлоатация на нефтопроводи
и нефтопродуктопроводи, приета с Постановление № 312 на Министерския съвет от
2004 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 40 и 93 от 2006 г.,
бр. 46 от 2007 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 32, 45 и
93 от 2009 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г.,
бр. 103 от 2012 г., бр. 24 от 2013 г. и бр. 50
от 2014 г.), в чл. 102, ал. 4 думите „звената
по пожарна безопасност и спасяване в съответната областна дирекция на МВР или в
Столичната дирекция на вътрешните работи“
се заменят с „регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението
в Главна дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“ на Министерството
на вътрешните работи“.
§ 39. В Наредбата за условията и реда за
осъществяване на дейностите, свързани с
оръжията, боеприпасите, взривните вещества
и пиротехническите изделия и контрола над
тях във и от Въоръжените сили на Република
България, приета с Постановление № 278 на
Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 96
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 13 и 63 от 2011 г.,
бр. 60 от 2012 г. и бр. 49 от 2013 г.), в чл. 85,
ал. 2 думите „Главна дирекция „Национална полиция“ се заменят с „Главна дирекция
„Охранителна полиция“.
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§ 40. В Наредбата за излезлите от употреба
моторни превозни средства, приета с Постановление № 11 на Министерския съвет от 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 7 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 95
от 2013 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 16, ал. 1, т. 2 думите „Столичната дирекция на вътрешните работи или“ се
заличават.
2. В чл. 27, ал. 5 думите „Главна дирекция
„Национална полиция“ се заменят с „Главна
дирекция „Охранителна полиция“.
3. В чл. 28, ал. 1 думите „Главна дирекция
„Национална полиция“ се заменят с „Главна
дирекция „Охранителна полиция“.
§ 41. В Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета
с Постановление № 325 на Министерския
съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.;
попр., бр. 3 и 9 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 82
от 2008 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г. и
бр. 18 от 2012 г.), в чл. 54 думите „чл. 91б,
ал. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 127н от Правилника
за прилагане на Закона за Министерството на
вътрешните работи“ се заменят с „чл. 62 и 71
от Правилника за устройството и дейността
на Министерството на вътрешните работи“.
§ 42. В Наредбата за изиск вани ята за
реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили,
маркирането и почистването му, както и за
третирането и транспортирането на отпадъци,
съдържащи полихлорирани бифенили, приета
с Постановление № 50 на Министерския съвет
от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 24 от 2006 г.; изм.,
бр. 53 от 2008 г. и бр. 29 от 2011 г.), в чл. 22,
ал. 3 думите „районната служба за пожарна и
аварийна безопасност“ се заменят с „районна
служба за пожарна безопасност и защита на
населението на Министерството на вътрешните работи“.
§ 43. В Тарифа № 14 за таксите, които се
събират в системата на Министерството на
регионалното развитие и Министерството на
инвестиционното проектиране и от областните
управители, приета с Постановление № 175
на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ,
бр. 94 от 1998 г.; попр., бр. 110 от 1998 г.; изм.
и доп., бр. 55 от 1999 г., бр. 41 от 2000 г., бр. 99
от 2001 г., бр. 99 от 2002 г., бр. 114 от 2003 г.,
бр. 20, 107 и 108 от 2004 г., бр. 98 и 105 от
2005 г., бр. 77 от 2006 г., бр. 13 от 2007 г., бр. 95
от 2008 г., бр. 35 от 2011 г., бр. 18 от 2012 г.,
бр. 13 от 2013 г. и бр. 10 от 2014 г.), в чл. 31,
ал. 3, т. 1 думите „областни управления“ се
заменят с „регионални дирекции“.
§ 44. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
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за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат устройството на Министерството на вътрешните
работи (МВР), управлението и дейностите
на структурите и общата щатна численост
на Министерството на вътрешните работи.
Чл. 2. (1) За осъществяване на политиките
по превенция, противодействие на престъпността, опазване на обществения ред, защита
на националната сигурност, граничен контрол,
регулиране на миграционните процеси, защита
на финансовите интереси на Европейския съюз,
пожарна безопасност и защита на населението
МВР извършва следните основни дейности:
1. оперативно-издирвателна;
2. охранителна;
3. разследване на престъпления;
4. осигуряване на пожарна безопасност и
защита при пожари, бедствия и извънредни
ситуации;
5. информационна;
6. контролна;
7. административнонаказателна и предоставяне на администрат ивни услуги.
(2) Структурите на МВР при осъществяване
на дейностите си могат да използват пътни
превозни и помощни средства.
(3) Видовете средства, които се обозначават
със светлинна и/или звукова сигнализация или
с надпис с наименованието на структурата
или други опознавателните знаци, и мястото
на поставянето им се определят от министъра
на вътрешните работи.
Г л а в а

в т о р а

УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ
Раздел І
Устройство
Чл. 3. (1) Основни структури на МВР са:
1. главните дирекции;
2. областните дирекции;
3. дирекциите;
4. административните дирекции.
(2) Структури на МВР са и Специализираният отряд за борба с тероризма (СОБТ),
Академията на МВР (АМВР) и научноизследователските и научно-приложните институти.
Чл. 4. Главните дирекции на МВР са:
1. Главна дирекция „Криминална полиция“;
2. Главна дирекция „Охранителна полиция“;
3. Главна дирекция „Гранична полиция“;
4. Главна дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“.
Чл. 5. (1) В Главна дирекция „Криминална полиция“ (ГДКП) може да се създават
дирекции, отдели, сектори и други звена от
по-нисък ранг в зависимост от функциите и
дейността є.
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(2) В ГДКП се създават дирекция „Противодействие на криминалната престъпност“,
дирекция „Противодействие на икономическата престъпност“ и дирекция „Разследване“, в
които може да се създават отдели, сектори
и други звена от по-нисък ранг в зависимост
от функциите и дейността им.
Чл. 6. (1) В Главна дирекция „Охранителна
полиция“ (ГДОП) може да се създават дирекции, отдели, сектори и други звена от по-нисък
ранг в зависимост от функциите и дейността є.
(2) В ГДОП се създават дирекция „Опазване на обществения ред и контрол на пътното
движение“, дирекция „Превенция“ и дирекция
„Жандармерия“.
(3) В дирекция „Опазване на обществения
ред и контрол на пътното движение“ в ГДОП
и в дирекция „Превенция“ в ГДОП може да
се създават отдели, сектори и други звена от
по-нисък ранг в зависимост от функциите и
дейността им.
(4) В дирекция „Жандармерия“ в ГДОП
може да се създават териториални звена,
отдели, сектори и други звена от по-нисък
ранг, които се ръководят от директора на
дирекцията и не се включват в структурата
на областните дирекции.
(5) Териториалните звена на дирекция
„Жандармерия“ в ГДОП са зоналните жандармерийски управления.
(6) Районите на действие на зоналните
жандармерийски управления се определят със
заповед на министъра на вътрешните работи
по предложение на директора на ГДОП.
Чл. 7. (1) В Главна дирекция „Гранична
полиция“ (ГДГП) може да се създават дирекции, отдели, сектори и други звена от по-нисък
ранг в зависимост от функциите и дейността є.
(2) В Главна дирекция „Гранична полиция“
се създават териториални звена, които се ръководят от директора на главната дирекция и
не се включват в структурата на областните
дирекции.
(3) Териториалните звена на ГДГП са регионалните дирекции „Гранична полиция“
(РДГП), в които могат да се създават гранични
полицейски управления (ГПУ), бази гранично-полицейск и кораби (БГПК), гранични
контролно-пропускателни пунктове (ГКПП),
сектори и други звена от по-нисък ранг.
(4) Зоните на действие на РДГП се определят със заповед на министъра на вътрешните
работи по предложение на директора на ГДГП.
(5) В ГДГП се създават дирекция „Граничен контрол“, дирекция „Противодействие на
престъпността през държавната граница“ и
дирекция „Миграция“.
(6) В дирекция „Граничен контрол“ в ГДГП
и дирекция „Противодействие на престъпност
та през държавната граница“ в ГДГП може
да се създават отдели, сектори и други звена
от по-нисък ранг в зависимост от функциите
и дейността им.
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(7) В дирекция „Миграция“ в ГДГП може
да се създават териториални звена, отдели,
сектори и други звена от по-нисък ранг, които
се ръководят от директора на дирекцията и
не се включват в структурата на областните
дирекции и регионалните дирекции „Гранична
полиция“.
(8) Районите на действие на териториалните звена на дирекция „Миграция“ в ГДГП
се определят със заповед на министъра на
вътрешните работи по предложение на директора на ГДГП.
(9) В ГДГП се създава Специализиран отряд
„Въздушно наблюдение“ (СОВН).
(10) В СОВН в ГДГП може да се създават
териториални звена, сектори и други звена
от по-нисък ранг, които се ръководят от началника на СОВН в ГДГП и не се включват
в структу рата на областните дирекции и
регионалните дирекции „Гранична полиция“.
(11) Районите на действие на териториалните звена на СОВН в ГДГП се определят със
заповед на министъра на вътрешните работи
по предложение на директора на ГДГП.
(12) Структурата и наименованието на териториалните звена на дирекция „Миграция“
в ГДГП и СОВН в ГДГП се определят с щата.
Чл. 8. (1) В Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН)
може да се създават дирекции, отдели, сектори
и други звена от по-нисък ранг в зависимост
от функциите и дейността є.
(2) В ГДПБЗН се създават териториални
звена, които се ръководят от директора на
главната дирекция и не се включват в структурата на областните дирекции.
(3) Териториалните звена на ГДПБЗН са
регионалните дирекции „Пожарна безопасност
и защита на населението“ (РДПБЗН), в които
може да се създават отдели, сектори, районни служби „Пожарна безопасност и защита
на населението“ (РСПБЗН) и други звена от
по-нисък ранг.
(4) Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Софияград се нарича „Столична дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“.
(5) В РСПБЗН може да се създават сектори, групи и участъци „Пожарна безопасност
и защита на населението“ (УПБЗН).
(6) Районите на действие на териториалните
звена на ГДПБЗН се определят със заповед
на министъра на вътрешните работи по предложение на директора на ГДПБЗН.
(7) В ГДПБЗН се създават дирекция „Оперативни дейности“ и дирекция „Критична
инфраструктура, превенция и контрол“, в
които може да се създават отдели, сектори
и други звена от по-нисък ранг в зависимост
от функциите и дейността им.
(8) В ГДПБЗН се създава център за професионална квалификация.
Чл. 9. (1) В областните дирекции на МВР
може да се създават отдели, сектори, районни
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управления (РУ), участъци и други звена от
по-нисък ранг в зависимост от задачите и
дейността им.
(2) Областната дирекция на МВР в София-град се нарича Столична дирекция на
вътрешните работи (СДВР).
(3) Районите на действие на областните
дирекции на МВР се определят с акт на
Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи.
Чл. 10. (1) В Специализирания отряд за
борба с тероризма може да се създават отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг
в зависимост от функциите и дейността му.
(2) В СОБТ се създават териториални звена,
които се ръководят от командира на СОБТ и
не се включват в структурата на областните
дирекции.
(3) Структурата и наименованието на териториалните звена на СОБТ се определят с
щата на отряда.
(4) Районите на действие на териториалните
звена се определят със заповед на министъра
на вътрешните работи по предложение на
командира на СОБТ.
Чл. 11. (1) Дирекциите в МВР са:
1. дирекция „Български документи за самоличност“ (ДБДС);
2. дирекция „Дежурен център на Министерството на вътрешните работи“ (ДДЦМВР);
3. д и рек ц и я „За щ и та на фи на нсови т е
интереси на Европейския съюз (АФКОС)“
(ДАФКОС);
4. дирекция „Инспекторат“ (ДИ);
5. дирекция „Комуникационни и информационни системи“ (ДКИС);
6. дирекция „Координация и информационно-аналитична дейност“ (ДКИАД);
7. дирекция „Международно оперативно
сътрудничество“ (ДМОС);
8. дирекция „Национална система 112“
(ДНС112);
9. дирекция „Сигурност на Министерството
на вътрешните работи“ (ДСМВР);
10. дирекция „Специална куриерска служба“ (ДСКС).
(2) Административни дирекции в МВР са:
1. дирекция „Информация и архив“ (ДИА);
2. дирек ци я „Меж д у народни проек ти“
(ДМП);
3. дирекция „Международно сътрудничество“ (ДМС);
4. дирекция „Отбранително-мобилизационна подготовка“ (ДОМП);
5. дирекция „Планиране и управление на
бюджета“ (ДПУБ);
6. дирекция „Правно-нормативна дейност“
(ДПНД);
7. дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността“ (ДПВО);
8. дирекция „Управление на собствеността
и социални дейности“ (ДУССД);
9. дирекция „Човешки ресурси“ (ДЧР).
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Чл. 12. (1) В дирекциите и административните дирекции могат да се създават териториални звена, отдели, сектори и други звена
от по-нисък ранг в зависимост от функциите
и дейността им.
(2) Териториалните звена се ръководят
от съответния директор и не се включват в
структурата на областните дирекции.
(3) Структурата и наименованието на териториалните звена на дирекциите се определят
с щата на съответната дирекция.
(4) Районите на действие на териториалните
звена се определят със заповед на министъра
на вътрешните работи по предложение на
съответния директор.
(5) Териториалните звена на ДНС 112 са
районни центрове 112.
(6) Създаването и закриването на районните
центрове 112 се извършва от Министерския
съвет.
(7) В ДУССД се създават звено „Ведомствена служба по трудова медицина“, звено
„Държавен здравен контрол“ и звено „Централно патентно бюро“.
(8) В ДМОС се създават звена, които са
националните точки за контакт по линия на
Международната организация на криминална
полиция Интерпол – Национално централно
бюро „Интерпол“, на Европол – Национално
звено „Европол“, и на Шенгенската информационна система (ШИС) – Бюро „СИРЕНЕ“
(SIRENE – Supplementary Information Request
at the National Entries).
Чл. 13. (1) За осигуряване на дейностите на
АМВР за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“, както и за образователната и научна
степен „доктор“ и професионалното обучение
се създават основни звена, обслужващи звена
и филиали в съответствие с изискванията на
Закона за висшето образование, Закона за
развитието на академичния състав в Република България, Закона за Министерството на
вътрешните работи (ЗМВР) и подзаконовите
нормативни актове по прилагането му.
(2) Към АМВР могат да се създават центрове за специализация и професионална
подготовка.
Чл. 14. (1) Научноизследователски и научно-приложни институти в МВР са:
1. Медицински институт (МИ) на МВР;
2. Нау чноизследователски инстит у т по
криминалистика и криминология (НИКК);
3. Институт по психология (ИП).
(2) В научноизследователските и научноприложните институти могат да се създават
териториални звена, отдели, сектори, лаборатории, научни секции и други звена от
по-нисък ранг в зависимост от функциите и
дейността им.
Чл. 15. В МВР се създават Звено за вътрешен одит и Звено за материални проверки.
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Раздел ІІ
Управление
Чл. 16. (1) Главните дирекции се ръководят
от директори, които:
1. осъществяват общото и непосредственото
ръководство, като ръководят, планират, организират и отговарят за дейността на главните
дирекции;
2. изпълняват заповедите на министъра на
вътрешните работи, заместник-министрите
и на главния секретар на МВР и се отчитат
пред тях;
3. организират и отговарят за ползването на
автоматизираните информационни фондове,
изграждат и управляват неавтоматизираните
информационни фондове в главните дирекции;
4. управляват човешките ресурси в главните дирекции;
5. осъществяват оперативното взаимодействие на ръководените от тях главни дирекции
с други структури на МВР, други органи на
държавна власт и на местно самоуправление
съобразно функционалната си компетентност;
6. осъществяват сътрудничество със съответните служби на други държави, международни органи и организации;
7. отговарят за управлението на предо
ставените на главните дирекции имоти и
вещи – държавна собственост;
8. налагат административни наказания
и прилагат принудителни административни
мерки в предвидените от закон случаи;
9. представляват юридическото лице.
(2) При изпълнение на функциите си директорите на главните дирекции могат да се
подпомагат от заместник-директори, които
изпълняват функции по управление, възложени им със заповед на съответния директор.
(3) В изпълнение на правомощията си директорите и заместник-директорите по ал. 1
и 2 издават заповеди.
Чл. 17. (1) Дирекциите, включени в структурата на главните дирекции, се ръководят
от директори, които:
1. осъществяват общото и непосредственото ръководство, като ръководят, планират,
организират и отговарят за дейността на
подчинените им звена;
2. организират изпълнението на задачите,
поставени от горестоящите им органи;
3. отговарят пред директора на главната
дирекция за дейността на ръководените от тях
дирекции, а пред неговите заместници – съобразно възложените им функции;
4. осъществяват взаимодействие с други
структури на МВР, с други органи на държавна
власт и на местно самоуправление съобразно
функционалната си компетентност;
5. отговарят за стопанисването на предо
ставените на дирекциите имоти и вещи – държавна собственост;
6. налагат административни наказания
и прилагат принудителни административни
мерки в предвидените от закон случаи.
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(2) При изпълнение на функциите си директорите могат да се подпомагат от заместник-директори, които изпълняват функции
по управление, възложени им със заповед на
съответния директор.
(3) В изпълнение на функциите си директорите и заместник-директорите по ал. 1 и 2
издават заповеди.
Чл. 18. (1) Областните дирекции на МВР
се ръководят от директори, които:
1. осъществяват общото и непосредственото ръководство, като ръководят, планират,
организират и отговарят за дейността на областните дирекции;
2. организират изпълнението на заповедите,
поставени от горестоящите им органи;
3. отчитат се за цялостната си дейност
пред министъра на вътрешните работи, заместник-министрите и главния секретар на
МВР и пред директорите на ГДКП и ГДОП
по направление на дейност;
4. осъществяват оперативното взаимодействие с други структури на МВР;
5. организират и отговарят за ползването на
автоматизираните информационни фондове,
изграждат и управляват неавтоматизираните информационни фондове в областните
дирекции;
6. отговарят за управлението на предо
ставените на областните дирекции имоти и
вещи – държавна собственост;
7. управляват човешките ресурси в областните дирекции;
8. осъществяват оперативно взаимодействие с други органи на държавна власт и на
местно самоуправление;
9. съвместно с други органи на държавна
власт и на местно самоуправление създават
екипи за изпълнение на основните дейности
на МВР;
10. координират действията на структурите
на МВР при бедствия, аварии и други извънредни ситуации, възникнали на територията
на областните дирекции;
11. налагат административни наказания
и прилагат принудителни административни
мерки в предвидените от закон случаи;
12. представляват юридическото лице.
(2) При изпълнение на функциите си директорите на областните дирекции могат да
се подпомагат от заместник-директори, които
изпълняват функции по управление, възложени им със заповед на съответния директор.
(3) В изпълнение на правомощията си директорите и заместник-директорите по ал. 1
и 2 издават заповеди.
Чл. 19. (1) Специализираният отряд за борба
с тероризма се ръководи от командир, който:
1. осъществява общото и непосредственото
ръководство, като ръководи, планира, организира и отговаря за дейността на отряда;
2. организира изпълнението на заповедите,
поставени от горестоящите му органи;
3. отчита се за дейността си на министъра
на вътрешните работи и на главния секретар;
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4. управлява човешките ресурси на СОБТ;
5. осъществява оперативното взаимодействие с други структури на МВР;
6. организира и отговаря за ползването на
автоматизираните информационни фондове,
изгражда и управлява неавтоматизираните
информационни фондове в СОБТ;
7. отговаря за стопанисването на предо
ставените на СОБТ имоти и вещи – държавна
собственост;
8. осъществява оперативно взаимодействие
с други органи на държавна власт и на местно
самоуправление.
(2) В изпълнение на функциите си командирът издава заповеди.
(3) При изпълнение на функциите си командирът може да се подпомага от заместник-командир, който изпълнява функции по
управление, възложени му със заповед на
командира.
Чл. 20. (1) Дирекциите и административните дирекции се ръководят от директори, които:
1. осъществяват общото и непосредственото ръководство, като ръководят, планират,
организират и отговарят за дейността на съответната дирекция;
2. организират изпълнението на заповедите,
поставени от горестоящите им органи;
3. отчитат се за дейността си пред министъра
на вътрешните работи, заместник-министрите
и главния секретар на МВР;
4. управляват човешките ресурси на дирекциите;
5. организират и отговарят за ползването на
автоматизираните информационни фондове,
изграждат и управляват неавтоматизираните
информационни фондове в дирекциите;
6. отговарят за стопанисването на предо
ставените на дирекциите имоти и вещи – държавна собственост;
7. осъществяват взаимодействие с други
структури на МВР, с други органи на държавна
власт и на местно самоуправление съобразно
функционалната си компетентност;
8. налагат административни наказания
и прилагат принудителни административни
мерки в предвидените от закон случаи.
(2) Директорите на ДУССД и ДМП, освен
функциите по ал. 1:
1. отговарят за управлението на предоставените на дирекциите имоти и вещи – държавна
собственост;
2. представляват юридическото лице.
(3) При изпълнение на функциите си директорите могат да се подпомагат от заместник-директори, които изпълняват функции
по управление, възложени им със заповед на
съответния директор.
(4) В изпълнение на функциите си директорите и заместник-директорите по ал. 1 и 3
издават заповеди.
Чл. 21. (1) Академията на МВР се ръководи
от академичен съвет и ректор.
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(2) Академичният съвет е колективен орган
за ръководство на учебната и научната дейност
на академията, чиито функции се определят
с правилника по чл. 47, ал. 3 ЗМВР.
(3) В Академията на МВР се избира общо
събрание, чийто състав и функции се определят
с правилника по чл. 47, ал. 3 ЗМВР.
(4) Ректорът е пряк ръководител на служителите на академията, на курсантите и на
служителите, изпратени на обучение от други
структури, за изпълнението на задълженията
им, свързани с учебния процес, реда и дисциплината в академията, като:
1. определя дневния ред на академичния
съвет;
2. решава всички въпроси, свързани с
приемането, отписването и преместването
на курсанти;
3. изпълнява други функции, произтичащи от нормативните актове, отнасящи се до
науката и висшето образование, прилагани в
съответствие със ЗМВР и с актовете по прилагането му, или възложени му от министъра
на вътрешните работи.
(5) Освен функциите по ал. 4 ректорът:
1. осъществява общото и непосредственото
ръководство, като ръководи, планира, организира и отговаря за дейността на академията;
2. организира изпълнението на заповедите,
поставени от горестоящите му органи;
3. отчита се за дейността си пред министъра
на вътрешните работи, заместник-министрите
и главния секретар на МВР;
4. управлява човешките ресурси на АМВР;
5. организира и отговаря за ползването на
автоматизираните информационни фондове,
изгражда и управлява неавтоматизираните
информационни фондове в АМВР;
6. отговаря за управлението на предоставените на АМВР имоти и вещи – държавна
собственост;
7. осъществява взаимодействие с други
структури на МВР, с други органи на държавна власт и на местното самоуправление
съобразно функционалната си компетентност;
8. представлява юридическото лице.
(6) Ректорът е хабилитирано лице и се назначава от министъра на вътрешните работи.
(7) Съставът на академичния съвет се определя от министъра на вътрешните работи
по предложение на ректора на академията.
(8) В изпълнение на функциите си по ал. 4
и 5 ректорът издава заповеди.
Чл. 22. (1) Медицинският институт на МВР
се ръководи от директор, който е хабилитирано лице с призната медицинска специалност.
(2) Директорът на МИ на МВР е директор и
на Многопрофилната болница за активно лечение – Централна клинична база, в гр. София.
(3) Директорът на МИ:
1. осъществява общото и непосредственото
ръководство, като ръководи, планира, организира и отговаря за дейността на института;
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2. организира изпълнението на заповедите,
поставени от горестоящите му органи;
3. отчита се за дейността си пред министъра на вътрешните работи и пред заместникминистрите;
4. организира и отговаря за ползването на
автоматизираните информационни фондове,
изгражда и управлява неавтоматизираните
информационни фондове в МИ;
5. отговаря за управлението на предо
ставените на МИ имоти и вещи – държавна
собственост;
6. управлява човешките ресурси и отговаря
за подбора, подготовката, повишаването на
квалификацията и ефективното използване
на научните кадри;
7. осъществява взаимодействието с други
структури на МВР, с други органи на държавна власт и на местно самоуправление и
юридически лица съобразно функционалната
си компетентност;
8. отговаря за научноизследователската,
научно-приложната и учебната дейност в МИ
в областта на медицинската наука;
9. организира и ръководи участието на МИ
в научния обмен чрез издаване на научна
литература, научни бюлетини и рекламноинформационни материали за дейността на
МИ, публикуване на научни трудове и презентации в печатни и електронни издания
и участие на служителите на МИ в научни
конференции, симпозиуми, семинари и други
форуми в страната и чужбина;
10. представлява юридическото лице.
(4) При изпълнение на функциите си директорът може да се подпомага от заместник-директори, които изпълняват функции
по управление, възложени им със заповед на
директора.
(5) В изпълнение на функциите си директорът и заместник-директорите издават заповеди.
Чл. 23. (1) При управлението на МИ директорът се подпомага от медицински съвет,
който е колективен орган с консултативни
функции. Съставът и организацията на дейността на медицинския съвет се определят
от директора на МИ съгласно изискванията
на Закона за лечебните заведения.
(2) За осъществяване на научноизследователската, научно-приложната и учебната
дейност директорът на МИ се подпомага
от научно-учебен съвет, който е колективен
орган с консултативни функции. Съставът и
организацията на дейността на научно-учебния съвет се определят от директора на МИ
в съответствие със Закона за развитие на
академичния състав в Република България.
(3) В МИ могат да се създават и други
съвети и комисии с консултативни функции
в съответствие с изискванията на Закона за
лечебните заведения.
Чл. 24. Болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация се ръководят
от управители, които са пряко подчинени на
директора на МИ и имат функциите по чл. 30.
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Чл. 25. (1) Научноизследователският институт по криминалистика и криминология
и Институтът по психология се ръководят от
директори, които:
1. осъществяват общото и непосредственото ръководство, като ръководят, планират,
организират и отговарят за дейността на
институтите;
2. организират изпълнението на заповедите,
поставени от горестоящите им органи;
3. отчитат се за дейността си пред министъра на вътрешните работи и заместникминистрите;
4. организират и отговарят за ползването на
автоматизираните информационни фондове,
изграждат и управляват неавтоматизираните
информационни фондове в институтите;
5. отговарят за стопанисването на предо
ставените на институтите имоти и вещи – държавна собственост;
6. управляват човешките ресурси и отговарят за подбора, подготовката, повишаването
на квалификацията и ефективното използване
на научните кадри;
7. осъществяват взаимодействието с други структури на МВР и с други органи на
държавна власт и на местно самоуправление
съобразно функционалната си компетентност;
8. отговарят за научноизследователската,
нау чно-приложната и у чебната дейност в
институтите;
9. организират и ръководят участието на
институтите в научния обмен чрез издаване на научна литература, научни бюлетини
и рекламно-информационни материали за
дейността на ръководените институти, публикуване на научни трудове и презентации в
печатни и електронни издания и участие на
служителите на ръководените институти в
научни конференции, симпозиуми, семинари
и други форуми в страната и чужбина.
(2) При изпълнение на функциите си директорите могат да се подпомагат от заместник-директори, които изпълняват функции
по управление, възложени им със заповед на
съответния директор.
(3) В изпълнение на функциите си директорите и заместник-директорите по ал. 1 и 2
издават заповеди.
Чл. 26. (1) Районното управление в областната дирекция на МВР се ръководи от
началник, който е пряко подчинен на директора на областната дирекция.
(2) Участъкът се ръководи от началник,
който е пряко подчинен на началника на
районното управление.
(3) Началниците по ал. 1 и 2:
1. осъществяват общото и непосредственото ръководство, като ръководят, планират,
организират и отговарят за дейността на
подчинените им звена;
2. организират изпълнението на задачите,
поставени от горестоящите им органи;
3. отговарят за дейността на ръководените
от тях звена пред директора на областната
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дирекция и пред неговите заместници – съобразно възложените им функции, съответно
пред началника на районното управление;
4. осъществяват взаимодействие на съответната територия с други структури на МВР,
с други органи на държавна власт и на местно
самоуправление съобразно функционалната
си компетентност;
5. отговарят за стопанисването на предо
ставените на управленията и участъците имоти
и вещи – държавна собственост;
6. налагат административни наказания
и прилагат принудителни административни
мерки в предвидените от закон случаи.
(4) В изпълнение на функциите си по ал. 3
началниците по ал. 1 и 2 издават заповеди.
Чл. 27. (1) Районните служби „ПБЗН“ се
ръководят от началник, който е пряко подчинен на директора на РДПБЗН.
(2) Участъкът се ръководи от началник,
който е пряко подчинен на началника на
районната служба „ПБЗН“.
(3) Началниците по ал. 1 и 2:
1. осъществяват общото и непосредственото ръководство, като ръководят, планират,
организират и отговарят за дейността на
подчинените им звена;
2. организират изпълнението на задачите,
поставени от горестоящите им органи;
3. отговарят за дейността на ръководените
от тях звена пред директора на РДПБЗН и
пред неговите заместници – съобразно възложените им функции, съответно пред началника
на районната служба;
4. осъществяват взаимодействие на съответната територия с други структури на МВР,
с други органи на държавна власт и на местно
самоуправление съобразно функционалната
си компетентност;
5. отговарят за стопанисването на предо
ставените на службите и на участъците имоти
и вещи – държавна собственост;
6. налагат административни наказания
и прилагат принудителни административни
мерки в предвидените от закон случаи.
(4) В изпълнение на функциите си по ал. 3
началникът по ал. 1 издава заповеди.
Чл. 28. (1) Граничните полицейски управления, базите гранично-полицейски кораби
и СОВН се ръководят от началници, които:
1. осъществяват общото и непосредственото ръководство, като ръководят, планират,
организират и отговарят за дейността на
подчинените им звена;
2. организират изпълнението на задачите,
поставени от горестоящите им органи;
3. отговарят пред директорите на ГДГП и
РДГП за дейността на ръководените от тях
звена, а пред техните заместници – съобразно
възложените им функции;
4. осъществяват взаимодействие на съответната територия с други структури на МВР,
с други органи на държавна власт и на местно
самоуправление съобразно функционалната
си компетентност;
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5. отговарят за стопанисването на предо
ставените на подчинените им звена имоти и
вещи – държавна собственост;
6. налагат административни наказания
и прилагат принудителни административни
мерки в предвидените от закон случаи.
(2) Териториалните звена на дирекция
„Миграция“ в ГДГП се ръководят от началници, които:
1. осъществяват общото и непосредственото ръководство, като ръководят, планират,
организират и отговарят за дейността на
подчинените им звена;
2. организират изпълнението на задачите,
поставени от горестоящите им органи;
3. отговарят пред директора на дирекция
„Миграция“ в ГДГП за дейността на ръководените от тях звена, а пред неговите заместници – съобразно възложените им функции;
4. осъществяват взаимодействие на съответната територия с други структури на МВР,
с други органи на държавна власт и на местно
самоуправление съобразно функционалната
си компетентност;
5. отговарят за стопанисването на предо
ставените на подчинените им звена имоти и
вещи – държавна собственост;
6. налагат административни наказания
и прилагат принудителни административни
мерки в предвидените от закон случаи.
(3) В изпълнение на функциите си началниците по ал. 1 и 2 издават заповеди.
Чл. 29. (1) Зоналните жандармерийски
управления на дирекция „Жандармерия“ в
ГДОП се ръководят от началници, които:
1. осъществяват общото и непосредственото
ръководство, като ръководят, планират, организират и отговарят за дейността на зоналните
жандармерийски управления;
2. организират изпълнението на задачите,
поставени от горестоящите им органи;
3. отговарят пред директора на дирекция
„Жандармерия“ в ГДОП за дейността на ръководените от тях зонални жандармерийски
управления;
4. осъществяват взаимодействие на съответната територия с други структури на МВР,
с други органи на държавна власт и на местно
самоуправление съобразно функционалната
си компетентност;
5. отговарят за стопанисването на предо
ставените на зоналните жандармерийски управления имоти и вещи – държавна собственост;
6. налагат административни наказания
и прилагат принудителни административни
мерки в предвидените от закон случаи.
(2) В изпълнение на функциите си началниците по ал. 1 издават заповеди.
Чл. 30. Звената на структурите по чл. 37
ЗМВР, с изключение на болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация
на МИ, се ръководят от началници, които:
1. ръководят, планират, организират и отговарят за дейността на съответните звена;
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2. организират изпълнението на задачите,
поставени от горестоящите им органи;
3. информират и се отчитат пред ръководствата на структурите по чл. 37 ЗМВР;
4. подпомагат ръководствата на структурите
по чл. 37 ЗМВР при осъществяване на методическото ръководство, помощ и контрол на
съответната дейност в структурите на МВР.
Чл. 31. (1) Звеното за вътрешен одит и
Звеното за материални проверки се ръководят
от началници, които са на пряко подчинение
на министъра на вътрешните работи и:
1. осъществяват общото и непосредственото
ръководство, като ръководят, планират, организират и отговарят за дейността на звената;
2. организират изпълнението на задачите,
поставени от министъра на вътрешните работи и се отчитат за дейността си пред него;
3. управляват човешките ресурси на звеното;
4. отговарят за стопанисването на предоставените на звената имоти и вещи – държавна
собственост.
(2) В изпълнение на функциите по ал. 1
началниците издават заповеди.
Чл. 32. (1) Ръководителите на структури
на МВР, които са определени като разпоредители с бюджет при условията и по реда на
Закона за публичните финанси, управляват
бюджета и организират, ръководят и отговарят
за финансовото и материално-техническото
осигуряване на съответната структура.
(2) Ръководителите на ст ру кт у рите на
МВР, които не са определени като разпоредители с бюджет при условията и по реда на
Закона за публичните финансите, отговарят
за предоставеното на съответната структура
материално-техническо осигуряване.
Чл. 33. (1) При отсъствие на ръководител на звено в структура по чл. 37 ЗМВР
по-горестоящият ръководител определя със
заповед длъжностно лице, което да замества
отсъстващия служител.
(2) Длъжностното лице, което е определено
за заместване, трябва да заема ръководна или
по-висока длъжност, а в изключителни случаи
или при липса на такава длъжност в съответното звено – изпълнителска или по-висока.
(3) При отсъст вие на ръководи тел на
структура по чл. 37 ЗМВР той се замества
от определено с негова заповед длъжностно
лице, което трябва да заема ръководна или
по-висока длъжност.
Чл. 34. (1) При отсъствие на членове на
политическия кабинет, с изключение на директора на ДПВО, те се заместват от длъжностни
лица от политическия кабинет, определени със
заповед на министъра на вътрешните работи.
(2) При отсъствие на главния секретар той
се замества от длъжностно лице, заемащо
висша ръководна длъжност, определено с
негова заповед.
(3) В случаите на невъзможност за издаване на заповедта по ал. 2 тя се издава от
министъра на вътрешните работи.
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ДЕЙНОСТ НА СТРУКТУРИТЕ НА МВР
Раздел І
Главни и областни дирекции и Специализиран
отряд за борба с тероризма
Чл. 35. (1) Главна дирекция „Криминална
полиция“ е национална структура за осъществяване на дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 3,
5 – 7 ЗМВР.
(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1
ГДКП:
1. предотвратява, пресича, разкрива и разследва престъпления;
2. планира, организира и извършва оперативно-издирвателна дейност;
3. организира и извършва издирване на лица
и обекти и идентификация на трупове и лица;
4. осъществява координация в оперативно-издирвателната дейност при наличие на
извършени престъпления на територията на
две и повече областни дирекции;
5. събира, обработва, съхранява, анализира, оценява и предоставя информация по
направление на дейност;
6. участва в екипи, създадени съвместно с
други държавни органи, служби и органи на
други държави и международни организации;
7. наблюдава, установява и контролира
лица и организирани прест ъпни групи и
обекти чрез провеждане на организационни
мероприятия и чрез оперативно-издирвателни
способи и средства;
8. предлага мерки за подобряване на работата по отделните направления на дейност и
разработва насоки и приоритети за работа по
противодействието на престъпността;
9. взаимодейства с държавни органи и организации, неправителствени организации и
граждани за осъществяването на превантивни
мерки за ограничаване на престъпленията;
10. участва в комплексни, контролни, планови и тематични проверки по спазването и
изпълнението на законите и подзаконовите
нормативни актове и по осъществяването на
дейността в областните дирекции;
11. осъществява административнонаказателна дейност и прилага принудителни
административни мерки в предвидените от
закон случаи;
12. участва при планирането, организацията
и провеждането на обучение на служителите
от областните дирекции за повишаване на
професионалната им квалификация по направление на дейност;
13. разработва или участва в разработването на нормативни актове и други документи, регламентиращи противодействието на
престъпността;
14. изготвя предложения за проекти по
усвояване на средства от фондовете и програмите на Европейския съюз и други източници на финансиране и осъществява тяхното
изпълнение;
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15. упражнява методическо ръководство,
контрол и оказва практическа помощ на звената в областните дирекции по направление
на дейност.
(3) Главна дирекция „Криминална полиция“
извършва дейност по заверка на документи, издадени от МВР, негови структури или
органи, включително от министерствата и
ведомствата, на които МВР е правоприемник.
Чл. 36. (1) Главна дирекция „Криминална
полиция“ самостоятелно или съвместно с
други структури на МВР осъществява международно сътрудничество.
(2) При осъществяване на международното
сътрудничество по ал. 1 органите на ГДКП:
1. организират и осъществяват взаимодействието със съответните полицейски служби на
други държави и международни организации
по направление на дейност;
2. събират, обработват, съхраняват и предоставят информация за двустранното и многостранното сътрудничество по направление
на дейност.
Чл. 37. Дирекция „Противодействие на
криминалната престъпност“ в ГДКП:
1. предотвратява, пресича, разкрива и
участва в разследването на престъпления;
2. планира, организира и извършва оперативно-издирвателна дейност;
3. организира и извършва издирване на лица
и обекти и идентификация на трупове и лица;
4. наблюдава, установява и контролира
лица и организирани прест ъпни гру пи и
обекти чрез провеждане на организационни
мероприятия и чрез оперативно-издирвателни
способи и средства;
5. установява връзките на местни организирани престъпни групи с лица, принадлежащи
към меж дународни престъпни структу ри,
използващи насилствени методи;
6. наблюдава и установява лица, за които
има данни, че имат участие в терористични
актове;
7. противодейства срещу престъпността и
противообществените прояви на малолетните
и непълнолетните лица, като оказва методическо ръководство, практическа помощ и контрол на служителите от областните дирекции
по противодействие на детската престъпност
и осъществява полицейска закрила на деца;
8. взаимодейства със следствието, прокуратурата, съда и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерството
на правосъдието във връзка с осъществяване
на оперативното обслужване на местата за
лишаване от свобода;
9. осъщест вява а дминист рат ивнонаказателна дейност и прилага принудителни
административни мерки в предвидените от
закон случаи.
Чл. 38. Дирекция „Противодействие на
икономическата престъпност“ в ГДКП:
1. предотвратява, пресича, разкрива и
участва в разследването на престъпления;
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2. планира, организира и извършва оперативно-издирвателна дейност;
3. установява механизмите за незаконно
финансиране и системите за управление на
финансовите потоци на национални и международни престъпни структури;
4. наблюдава, установява и контролира лица
и организирани престъпни групи и обекти,
свързани с финансиране и управление на
финансови потоци;
5. противодейства на данъчни и осигурителни измами, валутни и митнически нарушения
и престъпления и форми на организирана
престъпност за гарантиране на икономическата и финансова стабилност на държавата;
6. установява и противодейства на корупционни практики в бюджетните организации в
Република България;
7. предотвратява, пресича, разкрива и
участва в разследването на престъпления,
свързани със злоупотреби с фондове на Европейския съюз;
8. установява имущественото състояние
на участници в престъпни структури чрез
взаимодействие със специализирани служби
на други държави и със съответните компетентни органи в Република България;
9. провежда оперативно-издирвателната
дейност по разкриване на извършителите на
противообществени прояви, извършени преди,
по време или след провеждане на спортни
мероприятия, и съвместно със звената на
областните дирекции организира наблюдение
над извършителите;
10. осъществява административнонаказателна дейност и прилага принудителни
административни мерки в предвидените от
закон случаи.
Чл. 39. Дирекция „Разследване“ в ГДКП:
1. извършва разследване на престъпления
по реда на Наказателно-процесуалния кодекс;
2. упражнява контрол за законосъобразното провеждане на разследването, изпълнението на писмените указания на прокурора
и спазването на сроковете за разследване в
областните дирекции;
3. осъществява взаимодействие с органите
на съдебната власт, с други органи на държавна
власт и с органи на местната власт;
4. анализира и проучва практиките по
разследване на престъпления и изготвя предложения за подобряване на дейността по
разследване;
5. участва в специализирани звена и екипи
съвместно с други органи на държавна власт,
служби и органи на други държави и международни организации;
6. събира, обобщава, анализира и предоставя информация за дейността по разследване
на престъпления;
7. осъществява методическо ръководство
на дейността по разследване на престъпления
в главните и областните дирекции.
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Чл. 40. (1) Главна дирекция „Охранителна
полиция“ е национална структура за осъществяване на дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 2,
5 – 7 ЗМВР и участва в осъществяването на
дейността по чл. 6, ал. 1, т. 3 ЗМВР.
(2) За изпълнение на функциите по ал. 1
ГДОП извършва дейности по:
1. опазване на обществения ред;
2. превенция на престъпленията и правонарушенията;
3. охрана, включително с използване на
сигнално-охранителна техника, на обекти по
чл. 92, ал. 1 и 2 ЗМВР, обекти на МВР, както
и на дипломатически представителства;
4. осигуряване на сигурността при провеждане на мероприятия;
5. контрол за спазване на правилата за
дви жение по път ищата, на тех ни ческата
изправност и регистрацията на моторните
превозни средства, на водачите на пътните
превозни средства и отчет на пътнотранспортните произшествия;
6. разрешение и контрол на дейности с
общоопасни средства;
7. разрешение и контрол за извършване на
частна охранителна дейност;
8. конвоиране на лица в страната и в
чужбина;
9. изготвяне и съгласуване на функционалните изисквания по проекти за сигнално-охранителни и известителни системи и системи за
видеонаблюдение в случаите, регламентирани
в нормативен акт;
10. методическо ръководство, контрол и
практическа помощ за осъществяване на
дейностите по т. 1 – 7 на съответните звена
в областните дирекции;
11. осъществяване на административнонаказателна дейност и прилага принудителни
административни мерки в предвидените от
закон случаи.
Чл. 41. (1) Главна дирекция „Охранителна
полиция“ самостоятелно или съвместно с други
структури на МВР осъществява международно
сътрудничество.
(2) При осъществяване на международното
сътрудничество по ал. 1 органите на ГДОП:
1. организират и осъществяват взаимодействието със съответните полицейски служби на
други държави и международни организации
по направление на дейност;
2. събират, обработват, съхраняват и предоставят информация за двустранното и многостранното сътрудничество по направление
на дейност.
Чл. 42. Дирекция „Опазване на обществения
ред и контрол на пътното движение“ в ГДОП:
1. разработва насоките, организацията на
работата, формите и методите за реализация
на дейността по превенция на правонарушенията, опазването на обществения ред и
безопасността на движението;
2. проучва и оценява методите и полицейските тактики, прилагани в опазването на обществения ред и безопасността на движението;
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3. събира, обработва, въвежда, систематизира, анализира, използва и предоставя
информация по направление на дейност;
4. осъществява контрол за спазването на
правилата за движение по пътната мрежа
чрез централизирана електронна система и
автоматизирани технически средства;
5. осъществява обмен на информация по
направление на дейност в изпълнение на
международни договори, по които Република
България е страна;
6. организира, контролира и осъществява
пилотиране и съпровождане на официални
лица, делегации и товари;
7. методически ръководи, организира и
контролира дейност та по регистрация на
пътните превозни средства, отчет на водачите на моторни превозни средства и отчет на
пътнотранспортните произшествия;
8. съгласува заповеди за въвеждане на
временна организация на движението по автомагистралите и първокласните пътища и
превоза на извънгабаритни товари;
9. участва при разработването на насоките,
тактиката и методиката, свързана с охраната
на стратегически обекти в страната, организира и контролира дейността по охраната им
с полицейски сили;
10. методически ръководи и контролира
изпълнението на конвойната дейност на територията на страната и в чужбина;
11. обобщава и анализира информация
относно дейността на звената, работещи по
опазване на обществения ред, контрола на
пътното движение, конвоиране на лица, охрана
на масови мероприятия, и предлага мерки за
подобряване на резултатите в работата;
12. методически ръководи и контролира
организирането на охраната на обществени
мероприятия;
13. контролира дейностите, свързани с
общоопасни средства, като издава, отказва
издаването, отнема, изземва и обявява за
невалидни разрешения за дейности с оръжия,
боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, при условия и по ред, определени в закон;
14. администрира, персонализира, анализира и контролира технологичните дейности по
изработка на разрешенията, чието издаване
е предвидено в закон;
15. изготвя и съгласува функционалните
изисквания по проекти на сигнално-охранителни, известителни системи и системи за
видеонаблюдение в изпълнение на сключени
договори със заинтересованите лица;
16. методически ръководи и контролира
осъществяването на охраната на обекти с
комплексно използване на полицейски сили и
сигнално-охранителна техника и свързаните
с това дейности;
17. създава организация и осъществява
контрол по линия на служебната кинология,
племенно-развъдна, ветеринарна дейност в
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областните дирекции и специална подготовка
на водачите на служебни кучета от структурите на МВР;
18. обработва документи и издава, отказва
издаването и отнема лицензи за извършване
на частна охранителна дейност и осъществява
контрол по нейното изпълнение;
19. оказва методическа помощ на областните дирекции при изграждане на системи
за видеонаблюдение на обществени места и
пътища;
20. организира обучение на служителите
по направление на дейност;
21. организира взаимодействието и координацията на дейност та по опазването
на обществения ред, контрола на пътното
движение и безопасността на движението с
други структури на МВР, държавни органи и
организации;
22. разработва мероприятия за утвърждаването на превенцията като основен инструмент
за опазването на обществения ред и противодействието на престъпността;
23. разработва и участва в разработването
на проекти на нормативни и други актове,
свързани с опазването на обществения ред,
контрол на пътното движение и безопасността
на движението;
24. осъществява административнонаказателна дейност и прилага принудителни
административни мерки в предвидените от
закон случаи;
25. методически ръководи и контролира
дейността на звената „Общинска полиция“
и на служителите, осигуряващи дейности по
охрана по реда на чл. 92 ЗМВР;
26. осъществява методическо ръководство,
помощ и контрол по направление на дейност
в областните дирекции.
Чл. 43. Дирекция „Превенция“ в ГДОП:
1. разработва, предлага и реализира политиките на МВР в сферата на превенцията
на престъпленията и правонарушенията, на
опазването на обществения ред и на безопасността на движението;
2. планира, осъществява, координира и
контролира дейността по превенция на национално ниво;
3. сътрудничи и взаимодейства с други
държавни органи и организации, органи на
местното самоуправление, неправителствени
и международни организации на територията
на страната, юридически и физически лица;
4. събира, обработва, въвежда, систематизира, анализира, използва и предоставя
информация по направление на дейност;
5. разработва и предлага мерки, програми
и проекти по въпросите на превенцията, самостоятелно или съвместно с други структури
във или извън МВР;
6. разработва и участва в разработването
на стратегически документи, нормативни
актове и проекти на нормативни актове по
проблемите на превенцията;
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7. осъществява обмен на информация и
взаимодейства със съответните полицейски
служби на други държави по направление на
дейност, като е национална точка за контакт
по обмен на информация във връзка с осигуряването на безопасността и сигурността при
провеждане на спортни мероприятия;
8. организира, методически ръководи и
контролира дейността с извънщатните сътрудници на МВР;
9. организира, методически ръководи и
контролира превантивната дейност с лица и
групи от лица в риск от криминализиране и
виктимизиране;
10. организира, координира и контролира
дейността по обезпечаване сигурността при
провеждане на спортни мероприятия;
11. събира, обобщава и анализира информация относно дейността на звената, работещи
по превенция в областните дирекции;
12. участва в планирането, организацията
и провеждането на обучение на служителите
в областните дирекции по направление на
дейност;
13. осъществява методическо ръководство,
помощ и контрол по направление на дейност
на областните дирекции.
Чл. 44. (1) Дирекция „Жандармерия“ в
ГДОП:
1. подпомага органите на главните и на
областните дирекции по опазване на обществения ред;
2. участва в опазването на обществения
ред при провеждане на масови мероприятия;
3. осъществява дейности по възстановяване,
поддържане и опазване на обществения ред
при масови безредици;
4. участва в опазването на обществения
ред при кризи от различен характер;
5. участва в пресичането на терористични
действия;
6. участва в полицейски операции и съвместни операции с други държавни органи;
7. осъществява охрана и оперативно обезпечаване на стратегически обекти, дипломатически представителства, обекти на МВР и
обекти на договорен принцип;
8. осъществява охрана на специални товари;
9. съдейства на други държавни органи или
длъжностни лица, когато противозаконно се
пречи на тяхната дейност;
10. осъществява превантивна и информационно-аналитична дейност по предотвратяване
и пресичане на престъпления и опазване на
обществения ред на територията на железопътната инфраструктура и железопътния
транспорт в страната;
11. предотвратява и пресича престъпления
в обекти на територията на железопътната
инфраструктура и в железопътния транспорт
в страната;
12. осъществява, организира и контролира
дейностите по опазване на обществения ред
на територията на железопътната инфраструктура и в железопътния транспорт в страната;
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13. извършва превантивна дейност на територията на железопътната инфраструктура
и в железопътния транспорт в страната;
14. организира и осъществява охраната на
обекти, мероприятия и специални товари на
територията на железопътната инфраструктура
и в железопътния транспорт;
15. осъществява контрол на съхраняването
и охраната при превозването на общоопасни
средства на територията на железопътната
инфраструктура и в железопътния транспорт;
16. контролира осъществяването на частна
охранителна дейност на територията на железопътната инфраструктура и в железопътния
транспорт.
(2) Силите и средствата на дирекция „Жандармерия“ се ползват от структурите на МВР
при условия и по ред, определени с акт на
министъра на вътрешните работи.
Чл. 45. (1) Главна дирекция „Гранична полиция“ е национална специализирана структура
за осъществяване на дейностите по чл. 6, ал. 1,
т. 1 – 3, 5 – 7 ЗМВР.
(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1
ГДГП извършва дейности по:
1. наблюдение на границата, противодействие на незаконната миграция, контрабандата
и трафика на хора;
2. гранични проверки на преминаващите през
границата лица и вещите в тяхно владение и
транспортни средства, включително в зоните
и обектите по чл. 39, ал. 3 ЗМВР;
3. превенция, предотвратяване, пресичане и
разкриване на престъпления;
4. разследване на престъпления;
5. охрана на обществения ред в зоните на
граничните контролно-пропускателни пунктове
и контрол по спазване на правилата за движение в района на аерогарите;
6. приемане и предаване на нарушители
на режима на влизане и пребиваване от и на
други държави в съответствие със закон или
международен договор, по който Република
България е страна;
7. поставяне и поддържане в изправност на
граничните знаци, обозначаване на граничната
линия на държавната граница, недопускане на
разрушаване, изместване или на други действия
по отношение на държавната граница;
8. изработване на карти и друга документация на държавната граница и поддържане на
геодезическо-картографски фонд;
9. събиране, обработване, анализиране,
съхраняване, използване и предоставяне на
информация по направленията на дейности;
10. обмен на информация и взаимодействие
с други структури на МВР, органи на държавна
власт и на местно самоуправление, юридически лица и граждани и полицейски служби на
други държави;
11. регулиране и контрол на миграционните
процеси на чужденците, пребиваващи в Република България, и административно обслужване
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на гражданите на Европейския съюз, гражданите на държави – страни по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
гражданите на Конфедерация Швейцария, както
и членовете на техните семейства, съгласно
Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите
на Европейския съюз и членовете на техните
семейства на територията на цялата страна;
12. методическо ръководство, помощ и
контрол за осъществяване на дейностите по
т. 1 – 8 и 11, с изключение на дейността по
разследване на престъпления.
(3) Главна дирекция „Гранична полиция“ за
осъществяване на превенция, предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления
извършва оперативно-издирвателна дейност
самостоятелно или съвместно с други структури на МВР.
(4) За изпълнение на дейностите по ал. 1
ГДГП използва кораби, въздухоплавателни и
технически средства, както и автоматизирани
и интегрирани системи за наблюдение.
(5) Главна дирекция „Гранична полиция“
осъществява оперативно-издирвателна дейност
и дейностите си по ал. 2, т. 1 – 7 в граничната
зона, в зоните на ГКПП, международните летища и пристанища, във вътрешните морски
води, териториалното море, прилежащата зона,
континенталния шелф, българската част на река
Дунав и другите гранични реки и водоеми и в
специалните домове за временно настаняване
на чужденци.
Чл. 46. (1) Дирекция „Граничен контрол“
в ГДГП:
1. осъществява методическо ръководство,
помощ и контрол на организацията на граничното наблюдение на сухоземната, речната
и морската държавна граница и граничните
проверки на ГКПП в съответствие с европейското и националното законодателство;
2. провежда целенасочени мероприятия за
противодействие и пресичане на нелегалната
миграция и контрабандната дейност през държавната граница;
3. оказва методическа помощ и осъществява контрол по отношение планирането,
организирането и осъществяването на специфични охранителни, оперативни и режимни
мероприятия в района на международните
летища, аерогарите, обществените им зони и
прилежащите територии, осъществявани във
връзка с гарантиране на летищната сигурност
в гражданското въздухоплаване;
4. участва в съгласуването на проекти за
изграждане на нови и реконструкция на съществуващите ГКПП;
5. осъществява методическо ръководство,
помощ и контрол в териториалните звена на
ГДГП по използването на технически средства и системи и на въздушния компонент
в граничното наблюдение и на техническите
средства на ГКПП за откриване на източници
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на йонизиращи лъчения, взривни вещества,
бойни отровни вещества и наркотици, както и
за проверка на МПС за укрити лица;
6. поддържа и използва информационните
фондове за лица и МПС – обекти на специфичен
контрол, за загубени, преправени и неистински
документи за пътуване или документи за пътуване с невярно съдържание, визови бланки
и други документи на други държави, за осъществяване на граничен контрол;
7. изпълнява функциите на Национален
център за борба с фалшиви и подправени документи, като събира, обработва и предоставя
информация относно оригинални документи
и установени фалшификации и е Национална
точка за контакт на системата FADO;
8. изготвя аналитични, статистически и
справочни документи.
(2) Дирекция „Граничен контрол“ в ГДГП
осъществява дейностите си в граничната зона,
в зоните на ГКПП, международните летища
и пристанища, във вътрешните морски води,
териториалното море, прилежащата зона, континенталния шелф, българската част на река
Дунав и другите гранични реки и водоеми.
Чл. 47. (1) Дирекция „Противодействие
на престъпността през държавната граница“
в ГДГП:
1. организира и планира оперативно-издирвателната дейност по предотвратяване, пресичане
и разкриване на лица и групи, осъществяващи
престъпна дейност през държавната граница, и
по оперативното осигуряване на специалните
домове за временно настаняване на чужденци;
2. участва в разследване на престъпления;
3. планира дейността по превенция, предотвратяване, пресичане и разкриване формите и
методите на действие на организирани групи и
лица, свързани с подготовка и извършване на
престъпления през държавната граница;
4. придобива информация за организации и
лица, осъществяващи престъпна дейност;
5. ръководи и контролира оперативно-издирвателната дейност и дейността по привличането
и използването на доброволни сътрудници;
6. събира, обработва, анализира, съхранява,
използва и предоставя информация за състоянието, разкриването, предотвратяването и
пресичането на престъпления през държавната
граница, изготвя справки и аналитични проекти и осъществява цялостна координация на
оперативно-издирвателната дейност;
7. анализира и прогнозира измененията в
оперативната обстановка, разработва планове
за противодействие на престъпленията в граничната зона и на престъпленията, свързани с
преминаване на държавната граница;
8. осъществява аналитичен и информационен
обмен и оперативно взаимодействие с други
структури на МВР, с външни организации и с
гранично-полицейски служби от съседни държави и структури на Европейския съюз.
(2) Дирекция „Противодействие на престъпността през държавната граница“ в ГДГП
осъществява дейностите си в граничната зона,
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в зоните на ГКПП, международните летища
и пристанища, във вътрешните морски води,
териториалното море, прилежащата зона, континенталния шелф, българската част на река
Дунав и другите гранични реки и водоеми и в
специалните домове за временно настаняване
на чужденци.
Чл. 48. (1) Дирекция „Миграция“ в ГДГП:
1. издава или отказва издаването на разрешения за краткосрочно, продължително,
дългосрочно или постоянно пребиваване;
2. продължава срока на пребиваване на
чужденците в Република България;
3. отнема правото на издадено разрешение
за краткосрочно, продължително, дългосрочно
или постоянно пребиваване при наличие на
законовите изисквания;
4. анулира издадена виза или намалява
срока за пребиваване на чужденец в страната,
определен от издадената виза, при неизпълнение на изискванията на Закона за чужденците
в Република България (ЗЧРБ);
5. издава удостоверителни документи, които
по силата на нормативен акт имат отношение
по процедурата за издаване и отнемане на разрешение за пребиваване в Република България;
6. осъществява съгласувателни процедури
с дирекция „Консулски отношения“ на Министерството на външните работи за издаване
на разрешения за пребиваване в Република
България;
7. дава становища по молби за придобиване,
възстановяване и освобождаване от българско
гражданство, за издаване на разрешения за
работа и становища до други ведомства, които
по смисъла на нормативен акт имат отношение
към пребиваването на чужденците в Република
България;
8. осъществява административното обслужване на гражданите на Европейския съюз, гражданите на държави – страни по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
гражданите на Конфедерация Швейцария, както
и на членовете на техните семейства съгласно
Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите
на Европейския съюз и членовете на техните
семейства;
9. събира, систематизира и анализира информация за състоянието и динамиката на миграционните процеси и административния контрол
върху пребиваването на чужденци в Република
България и за административното обслужване
на гражданите на Европейския съюз, гражданите на държави – страни по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
гражданите на Конфедерация Швейцария, както
и на членовете на техните семейства съгласно
Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите
на Европейския съюз и членовете на техните
семейства;
10. планира, разработва и предлага мерки
за повишаване ефективността на регулиране
на миграционните процеси;
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11. дава становища и разработва проекти на
нормативни и други актове за регулиране на
миграционните процеси и административния
контрол върху пребиваването на чужденци в
Република България и за административното
обслужване на гражданите на Европейския
съюз, гражданите на държави – страни по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство, гражданите на Конфедерация
Швейцария, както и на членовете на техните семейства съгласно Закона за влизането,
пребиваването и напускането на Република
България на гражданите на Европейския съюз
и членовете на техните семейства;
12. самостоятелно или съвместно с други
структури на МВР или с други компетентни
органи участва в предотвратяването и противодействието на незаконната миграция;
13. въвежда, актуализира, ползва и предоставя
информация от автоматизираните информационни системи на МВР и ШИС.
(2) В определените от ЗЧРБ случаи издадена
виза се анулира чрез зачертаване с две диагонални черти и полагане на щемпел.
Чл. 49. (1) При осъществяване на правомощията си органите на дирекция „Миграция“
в ГДГП приемат, извършват необходимите
справки и изпращат на дирекция „Български
документи за самоличност“ и на звената „Български документи за самоличност“ в областните
дирекции подаденото от чужденеца заявление
заедно с приложените към него документи
за персонализиране на български документи
за самоличност на чужденци или разрешения
за пребиваване и връчват персонализирания
документ на чужденеца.
(2) Редът по ал. 1 се прилага и за гражданите
на Европейския съюз, гражданите на държави – страни по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, гражданите на
Конфедерация Швейцария, както и за членовете
на техните семейства.
Чл. 50. (1) Дирекция „Миграция“ на ГДГП
осъществява дейност по принудително настаняване в специалните домове за временно
настаняване на чужденци (СДВНЧ) на лица,
за които е издадена заповед за принудително
отвеждане до границата на Република България
или за експулсиране.
(2) Органите на дирекция „Миграция“ на
ГДГП осъществяват дейността си по ал. 1 при
условията и по реда на ЗЧРБ и на съответните
подзаконови нормативни актове.
(3) Управлението и охраната на СДВНЧ се
осъществяват от дирекция „Миграция“ на ГДГП.
Чл. 51. Органите на дирекция „Миграция“
на ГДГП противодействат на незаконната
миграция чрез извършване на проверки по
местопребиваване на чужденците и при необходимост провеждат интервюта.
Чл. 52. (1) Органите на дирекция „Миграция“ на ГДГП организират и осъществяват
съпровождане на чужденци на територията на
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Република България или в чужбина при изпълнение на приложени мерки за административна
принуда по ЗЧРБ, както и при необходимост за
осигуряване участието на настанени в СДВНЧ
чужденци като страни в досъдебни и съдебни
производства по наказателни и административни дела.
(2) Съпровождането на чужденци извън територията на страната в предвидените от закона
случаи се осъществява съгласно международен
договор за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица, по който Република България
е страна. При липса на такъв международен
договор правилата за съпровождане извън
територията на страната се уреждат с акт на
министъра на вътрешните работи.
Чл. 53. За регулиране и контрол на миграционните процеси по въпросите на убежището,
международната закрила и чужденците ГДГП
взаимодейства с други структури на МВР и с
други ведомства и служби.
Чл. 54. Специализираният отряд „Въздушно
наблюдение“ в ГДГП е звено за осъществяване
на въздушно наблюдение на границите и изпълнение на други летателни задачи, подпомагащи
изпълнението на дейностите на ГДГП.
Чл. 55. (1) Специализираният отряд „Въздушно наблюдение“ в ГДГП може да изпълнява
и задачи за оказване на съдействие на други
структури в МВР и на други държавни органи.
(2) Използването на СОВН в ГДГП от
структурите на МВР извън ГДГП, както и от
други министерства и ведомства се разрешава
от главния секретар на МВР въз основа на
писмено искане.
(3) В неотложни случаи искането по ал. 2
може да бъде направено и устно. В тези случаи
то се представя в писмена форма не по-късно
от 24 часа.
Чл. 56. (1) Гранична зона е територията с
дълбочина 30 км, която на сухоземната граница се определя от линията на държавната
граница, а на морската и речната граница – от
линията на брега, и в която ГДГП осъществява
правомощията си по извършване на граничен
контрол, в който се включва гранично наблюдение и гранични проверки.
(2) Гранична ивица е частта от граничната
зона, разположена непосредствено по протежение на линията на сухоземната граница, с
дълбочина до 300 м считано от линията на
държавната граница.
(3) Островите и българската част от водите
на граничните реки се включват в граничната
ивица. Тази разпоредба не се прилага за река
Дунав.
(4) Точното очертаване и определяне на
дълбочината на граничната ивица се извършва от министъра на вътрешните работи, след
като изиска писмени становища от съответните
областни управители и кметове.
(5) Извършването на стопанска или друга
дейност в граничната ивица се съгласува с
директора на съответната РДГП.
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(6) Зоната на ГКПП обхваща територията,
на която се разположени сградите, помещенията, работните места, подземните и надземните
съоръжения, техническите средства и местата
за преходи, изчакване и проверка на лица,
превозни средства и стоки, преминаващи през
зоните за гранични проверки.
Чл. 57. (1) Държавната граница на Репуб
лика България, преминаваща по река, не се
премества както при изменения на очертанията
на нейните брегове или нивото на водата, така
и при отклонение на коритото на реката в една
или в друга посока, ако друго не е уредено в
международни договори, по които Република
България е страна.
(2) На железопътните и шосейните мостове,
бентове и други съоръжения, които преминават през граничните участъци на плавателни
и неплавателни реки, държавната граница се
установява по средата на тези съоръжения
или по тяхната технологична ос в зависимост
от преминаването на държавната граница по
водата, ако друго не е уредено в международни
договори, по които Република България е страна.
(3) Държавната граница на Република
България на местността се обозначава с ясно
видими гранични знаци, които се поставят на
място, определено в документите за демаркиране на границата между Република България
и съседните държави.
(4) Формите, размерите и надписите на
граничните знаци по ал. 3 и редът за тяхното
поставяне се определят от законодателството на
страната и от международните договорености.
(5) За обозначаване на линията на държавната граница ГДГП осъществява геоинформационна дейност чрез:
1. геодезическо определяне, поставяне и
поддържане в изправност на граничните знаци;
2. проверка на линията на държавната
граница;
3. изработване на едромащабни карти и
документация на държавната граница, както
и създаване и поддържане на геодезическокартографски фонд.
(6) За поддържане на видимостта и предпазване на граничните знаци по ал. 3 по взаимна
договореност между Република България и
съседните държави се съгласува широчината на
граничния пояс и дълбочината на установената
гранична ивица от двете страни на линията на
държавната граница.
Чл. 58. (1) Директорът на ГДГП съгласувано
с министъра на външните работи и в съответствие с международните договори назначава
гранични представители за уреждане на възникнали гранични нарушения.
(2) По реда на ал. 1 се назначават гранични
представители от състава на ГДГП за поддържане в изправност на граничните знаци и
граничната линия на държавната граница на
Република България и за спазване на граничния
режим, както и за уреждане на възникнали
гранични нарушения на определени участъци.
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Чл. 59. Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ е национална
специализирана структура за осъществяване
на дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 4 – 7 ЗМВР.
Чл. 60. (1) Дирекция „Критична инфраструктура, превенция и контрол“ на ГДПБЗН
осъществява методическо ръководство, помощ
и контрол на териториалните звена на ГДПБЗН
в областта на:
1. превантивната дейност;
2. държавния противопожарен контрол и
превантивен контрол;
3. разрешителната и контролната дейност на
търговци, извършващи дейности по осигуряване
на пожарната безопасност на обекти и/или
поддържане и обслужване на уреди, системи и
съоръжения, свързани с пожарната безопасност;
4. контролната дейност на продуктите за
пожарогасене;
5. изследването на причините и условията
за възникване и разпространение на пожари
и извършването на експертизи и експертни
справки;
6. планиране на защитата при бедствия;
7. координиране на обучението и практическата подготовка на централните и териториалните органи на изпълнителната власт и
повишаване на осведомеността и готовността
на населението за защита при бедствия.
(2) Дирекция „Критична инфраструктура,
превенция и контрол“ на ГДПБЗН освен дейностите по ал. 1:
1. извършва оценяване на съответствието
на продукти за пожарогасене и дейностите по
чл. 72, т. 1, 3 – 5;
2. предлага на министъра на вътрешните
работи въпроси за разглеждане в Консултативния съвет за подпомагане на дейността на
Министерския съвет за формиране на държавната политика за защита при бедствия;
3. подпомага дейностите по анализ, оценка
и картографиране на рисковете от бедствия;
4. подпомага координацията на дейностите
по установяване на критичните инфраструктури
и обектите им и оценката на риска за тях.
Чл. 61. (1) Дирекция „Оперативни дейности“
на ГДПБЗН осъществява методическо ръководство, помощ и контрол на териториалните
звена на ГДПБЗН в областта на:
1. пожарогасителната и спасителната дейност;
2. неотложните аварийно-възстановителни
работи, оперативната защита при наводнения и
операции по издирване и спасяване и химичес
ката, биологическата и радиационната защита;
3. ранното предупреждение и оповестяване
при бедствия и при въздушна опасност на органите на изпълнителната власт и населението;
4. оказването на методическа и експертна
помощ на териториалните органи на изпълнителната власт при организиране дейността на
доброволните формирования;
5. дейностите по чл. 29 от Закона за защита
при бедствия.
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(2) Органите на дирекция „Оперативни дейности“ на ГДПБЗН освен дейностите по ал. 1
извършват и дейността по чл. 47 от Закона за
защита при бедствия.
Чл. 62. Превантивната дейност по чл. 17,
ал. 2, т. 1 ЗМВР включва:
1. информационно-разяснителна дейност и
обучение на населението за предотвратяване
на пожари, за формиране на необходимото
поведение при пожари, бедствия и извънредни ситуации и за прилагане на необходимите
защитни мерки;
2. подпомагане на органите на изпълнителната власт при изпълнение на функциите им
по защита при бедствия;
3. предлагане на насоки за обучението по
защитата от пожари, бедствия и извънредни
ситуации и участие в разработването на програми за обучение, учебни материали и помагала.
Чл. 63. Държавният противопожарен контрол
по чл. 17, ал. 2, т. 2 ЗМВР включва:
1. контрол за спазването на правилата и
нормите за пожарна безопасност при проектиране, строителство и експлоатация на
обектите, при тяхната реконструкция, основно
обновяване, основен ремонт или промяна на
предназначението, както и при поставяне на
преместваеми обекти по чл. 56 от Закона за
устройство на територията;
2. контрол за съответствието на влаганите в
строежите и обектите продукти с нормативните
изисквания за пожарна безопасност;
3. контрол по спазване на изискванията за
пожарна безопасност, определени с наредбите
по чл. 125, ал. 4 ЗМВР, както и в случаите,
предвидени в други закони.
Чл. 64. Превантивният контрол по чл. 17,
ал. 2, т. 2 ЗМВР включва контрол по спазване
на изискванията за защита при бедствия, регламентирани в Закона за защита при бедствия,
издадените въз основа на него подзаконови
нормативни актове, както и в случаите, предвидени в други закони.
Чл. 65. Пожарогасителната дейност по чл. 17,
ал. 2, т. 3 ЗМВР включва:
1. определяне на начините и средствата за
извършване на дейността;
2. разработване на планове за пожарогасене;
3. незабавно изпращане на сили и средства
при съобщение за пожар;
4. анализ и оценка на пожарната обстановка;
5. спасяване или евакуация на хора и разсредоточаване на имущество при пожар;
6. ограничаване и ликвидиране на пожари;
7. подготовка на личния състав и пожарната
техника за осъществяване на дейността;
8. участие в международни операции по
гасене на пожари.
Чл. 66. Спасителната дейност по чл. 17,
ал. 2, т. 3 ЗМВР включва:
1. определяне на начините и средствата за
извършване на дейността;
2. незабавно изпращане на сили и средства
при съобщения за бедствия и извънредни ситуации;
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3. анализ и оценка на произшествието;
4. спасяване или евакуация на хора и разсредоточаване на имущество;
5. извършване на операции по издирване и
спасяване по суша и във водна среда;
6. оказване на долекарска помощ на пострадалите;
7. организиране транспортирането на пострадалите до лечебните заведения;
8. участие в международни хуманитарни и/
или спасителни операции.
Чл. 67. Разрешителната и контролната
дейност на търговци, извършващи дейности
по осигуряване на пожарната безопасност
на обекти и/или поддържане и обслужване
на уреди, системи и съоръжения, свързани с
пожарната безопасност, включва издаване на
разрешения и контрол върху дейността по реда
на чл. 129 – 134 ЗМВР.
Чл. 68. Оценяването на съответствието и
контролната дейност на продукти за пожарогасене по чл. 17, ал. 2, т. 5 ЗМВР се осъществява
по реда на наредбата по чл. 17, ал. 6 ЗМВР.
Чл. 69. Неотложните аварийно-възстановителни работи, оперативната защита при наводнения, операциите по издирване и спасяване и
химическа, биологическа и радиационна защита
по чл. 17, ал. 2, т. 6 ЗМВР включват:
1. операции за откриване местонахождението
на хора, попаднали в беда, и за извеждането
им на безопасно място;
2. дейности за ограничаване на щетите,
недопускане на вторични вредни последствия
и осигуряване на условия за възстановяване
нормалния ритъм на живот;
3. оказване помощ на пострадалите;
4. оперативно сътрудничество със структурите на Европейския съюз, Организацията на
Северноатлантическия договор (НАТО) и други
международни организации в областта на пожарната безопасност и защитата на населението,
хуманитарната помощ и гражданско-военното
аварийно планиране.
Чл. 70. (1) Ранното предупреждение и
оповестяването при бедствия и при въздушна
опасност на органите на изпълнителната власт
и на населението по чл. 17, ал. 2, т. 7 ЗМВР
обхващат:
1. предоставяне на информация за приближаваща или непосредствена заплаха от възникване
на бедствие или въздушна опасност на определен
кръг лица – органи на изпълнителната власт
и сили за реагиране на Единната спасителна
система, с цел повишаване на готовността им
за реагиране и предприемане на необходимите
мерки;
2. оповестяване с акустични сигнали и гласова
информация на големи групи хора на определена територия за предстоящо или настъпило
бедствие или въздушна опасност и излъчване
на указания за необходимите предпазни мерки
и действия.
(2) Органите на ГДПБЗН осъществяват
ранното предупреждение и оповестяването при
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бедствия и при въздушна опасност на органите
на изпълнителната власт и населението по реда,
определен в наредбата по чл. 62, ал. 2, т. 5 от
Закона за защита при бедствия.
Чл. 71. Органите за пожарна безопасност
и защита на населението оказват методическа
и експертна помощ на териториалните органи
на изпълнителната власт по отношение на
защитата при бедствия и при организиране
дейността на доброволните формирования по
смисъла на чл. 17, ал. 2, т. 8 ЗМВР чрез:
1. подпомагане при разработването на плановете за защита при бедствия;
2. организиране и провеждане на тренировки
и учения по плановете за защита при бедствия;
3. участие в подбора, обучението и осъществяването на дейността на доброволците.
Чл. 72. Определянето на пожарните характеристики на продукти и техническите и експлоатационните показатели на пожаротехническото
оборудване и продукти за пожарогасене по
чл. 17, ал. 2, т. 9 ЗМВР включва:
1. провеждане на изпитвания и издаване на
изпитвателни и класификационни протоколи и
други документи за оценка на продукти;
2. изследване на причините и условията за
възникване и разпространение на пожари и
извършване на експертизи и експертни справки;
3. разработване на методики, наръчници,
указания, ръководства, пособия и други документи в областта на пожарната безопасност и
защитата на населението, както и за разследване
и установяване на причините за възникване
на пожари;
4. събиране, обработване, съхраняване и предоставяне на научно-техническа информация в
областта на пожарната безопасност и защитата
на населението;
5. участие в стандартизационната дейност
по пожарната безопасност и защитата на населението.
Чл. 73. Областните дирекции на МВР осъществяват оперативно-издирвателна, охранителна, контролна и информационна дейност,
дейност по разследване и административнонаказателна дейност и предоставят административни
услуги на определената им територия.
Чл. 74. (1) Специализираният отряд за борба
с тероризма е специализирана структура на МВР
за противодействие на терористични действия,
защита на стратегически обекти, предотвратяване и пресичане на тежки престъпления.
(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1
органите на СОБТ:
1. предотвратяват и пресичат терористични
действия;
2. провеждат специални операции;
3. освобождават заложници;
4. организират и осъществяват охрана на
органи на МВР и на държавни органи и организации при изпълнение на функциите им;
5. участват в специализирани операции на
главните и областните дирекции;
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6. откриват, идентифицират и неутрализират
с технически средства и специализирани кучета
взривни устройства и взривни вещества, както
и разработват технически средства и способи
за извършване на тези дейности;
7. извършват физикохимично изследване
и експертна оценка на взривни устройства и
техните елементи, взривни вещества, документи
и непознати вещества и изготвят експертни
оценки и експертизи;
8. използват специални защитни средства,
гарантиращи тяхната сигурност и неразкриващи
самоличността им.
(3) Използването на СОБТ за изпълнение
на дейностите по ал. 2, т. 1 – 5 се разрешава с
писмена заповед на главния секретар на МВР за
всеки отделен случай, а по ал. 2, т. 6 – 7 – със
заповед на командира.
(4) В неотложни случаи използването по
ал. 3 може да бъде разпоредено устно. В тези
случаи писмената заповед се издава не покъсно от 24 часа.
(5) Самоличността на органите, осъществяващи дейностите по ал. 2, т. 1-5, при изпълнение
на техните задължения се запазва в тайна.
(6) При осъществяване на дейностите по
ал. 2, т. 1 – 6 органи на СОБТ могат да блокират с технически средства осъществяването на
електронни съобщения и комуникация.
(7) При осъществяване на дейностите по
ал. 2, т. 1 – 6 органите на СОБТ могат да използват взривни вещества и пиротехнически
средства за осигуряване на достъп и проникване
в сгради, транспортни средства и/или унищожаване на взривни устройства и взривни вещества.
Раздел ІІ
Дирекции и административни дирекции
Чл. 75. Дирекция „Български документи за
самоличност“ е специализирана структура на
МВР, която:
1. издава, отказва издаването, отнема, изземва и обявява за невалидни и унищожени
български лични документи при условия и по
ред, определени със закон;
2. персонализира български лични документи, издавани от други оправомощени служби
и ведомства;
3. съгласува издаването на временни паспорти от Министерството на външните работи
по отношение самоличността на български
граждани, подали заявления в дипломатически
и консулски представителства на Република
България в чужбина, на които след 1 септември 1999 г. не са издавани български лични
документи;
4. управлява, анализира и контролира технологичните дейности по изработката на българските лични документи, чието издаване е
предвидено в закон;
5. въвежда в информационен фонд забрани
за напускане пределите на Република България,
наложени по реда на чл. 68 от Наказателнопроцесуалния кодекс;
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6. дава становища по проекти на нормативни
и други актове, свързани с българските лични
документи;
7. събира, обработва, въвежда, систематизира, използва и предоставя информация, организирана в информационни фондове, системи
или регистри, създадени по силата на закон, за
изпълнение на правомощията по направления
на дейност;
8. обработва данни в ШИС и информационните фондове на Международната организация
на криминалната полиция (Интерпол) по нап
равление на дейност;
9. извършва разработване, предпечатна
подготовка и изработва защитени документи,
печати и щемпели;
10. осъществява методическо ръководство,
помощ и контрол за дейностите по т. 1 – 8 в
областните дирекции.
Чл. 76. (1) Дирекция „Дежурен център
на Министерството на вътрешните работи“ е
специализирана структура, която подпомага
ръководството на министерството при изпълнение на задачи по оперативното управление
на структурите на МВР.
(2) Дирекция „Дежурен център на Министерството на вътрешните работи“ е на пряко
подчинение на главния секретар на МВР.
(3) За изпълнение на дейността си по ал. 1
ДДЦМВР:
1. поддържа непрекъснато 24/7 оперативно
дежурство;
2. организира и контролира взаимодействието между звената за оперативно дежурство в
структурите на МВР;
3. при необходимост поддържа непрекъсната
връзка със звената за оперативно дежурство,
като изисква, обработва, оценява и обменя
информация за оперативната обстановка;
4. незабавно уведомява министъра на вът
решните работи и главния секретар на МВР
при възникване на сериозни инциденти и при
рязко усложняване на оперативната обстановка
по конкретен инцидент;
5. при необходимост издава разпореждания до
звената за оперативно дежурство в структурите
на МВР, свързани с реагирането при инциденти
и прилагането на мерки за овладяването им;
6. осъществява контрол по изпълнение на
утвърдени процедури за реагиране при различни
по характер инциденти, а при необходимост
разпорежда изпълнението на процедурите;
7. осъществява взаимодействие със звената
за оперативно дежурство на други органи на
централната изпълнителна власт;
8. оповестява ръководството и структурите
на министерството при привеждане на страната
в готовност за работа във военно време;
9. поддържа в готовност за използване Ситуационния център на МВР;
10. при необходимост при възникване на
инциденти координира дейността си със Ситуационния център на МВР;

ВЕСТНИК

БРОЙ 60

11. организира и извършва обучение на служителите в звената за оперативно дежурство в
структурите на МВР;
12. в извънработно време получава и обработва кореспонденцията, предназначена за
ръководството на министерството;
13. взаимодейства с органите на ДСМВР,
които осъществяват контрол на физическия
достъп до обектите на организационната единица с ръководител министърът на вътрешните
работи;
14. осъществява методическо ръководство,
помощ и контрол върху дейността на звената
за оперативно дежурство в структурите на МВР.
Чл. 77. (1) Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС)
е специализирана структура на МВР, която
осъществява контролна, информационна и координационна дейност по линия на защита на
финансовите интереси на Европейския съюз.
(2) Дирекция АФКОС изпълнява функцията
на координационна служба за борба с измамите,
която подпомага ефективното сътрудничество и
обмен на информация с Европейската служба
за борба с измамите (ОЛАФ) съгласно чл. 3,
т. 4 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013
на Европейския парламент и на Съвета от
11 септември 2013 г. относно разследванията,
провеждани от Европейската служба за борба
с измамите (OLAF) и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и
на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999
на Съвета.
(3) За изпълнение на дейностите по ал. 1
и 2 ДАФКОС:
1. подпомага министъра на вътрешните
работи при провеждането на държавната политика по защитата на финансовите интереси
на Европейския съюз и изпълнява функциите
на секретариат на Съвета за координация в
борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз;
2. е национална контактна точка с ОЛАФ
и със съответните компетентни органи в областта на защитата на финансовите интереси
на Европейския съюз в държавите членки и в
други държави;
3. осъществява обмена на информация с
ОЛАФ, включително от оперативен характер, в
областта на защитата на финансовите интереси
на Европейския съюз;
4. е национално звено за връзка съгласно
Регламент (ЕО, Евратом) № 1302/2008 на Европейската комисия от 17 декември 2008 г. относно
централната база данни за отстраняванията;
5. осъществява оперативно сътрудничество
с ОЛАФ при провеждане на разследвания на
територията на Република България съгласно
Регламент (ЕО, Евратом) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола
и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси
на Европейските общности срещу измами и
други нередности и Регламент (ЕС, Евратом)
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№ 883/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба
за борба с измамите (OLAF) и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския
парламент и на Съвета и Регламент (Евратом)
№ 1074/1999 на Съвета;
6. създава необходимата организация по
подготовката от българска страна на годишния
доклад на Европейската комисия по чл. 325 от
Договора за функционирането на Европейския
съюз;
7. получава сигнали за нередности, засягащи
финансовите интереси на Европейския съюз,
и извършва анализ, оценка и проверки по тях;
8. извършва административни проверки
за идентифициране на нередности, засягащи
финансовите интереси на Европейския съюз,
по своя инициатива или по искане на ОЛАФ;
9. отговаря на национално ниво за доклад
ване до Европейската комисия на нередности,
засягащи бюджета на Европейския съюз, делегиран за изпълнение на Република България в
режим на споделено управление;
10. осигурява, наблюдава, контролира и
координира докладването на нередности от
националните институции към Европейската
комисия;
11. организира и поддържа база данни с информация за нередности, засягащи финансовите
интереси на Европейския съюз;
12. контролира процедурите по администриране на нередности и извършва проверки за
спазване изискванията на Наредбата за определяне на процедурите за администриране на
нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз (ДВ,
бр. 97 от 2009 г.);
13. осъществява информационна и аналитична дейност в областта на защита на финансовите
интереси на Европейския съюз.
(4) При изпълнение на своите функции и
дейности органите на дирекция АФКОС:
1. изискват информация и документи от
структурите, администриращи европейски
фондове, инструменти и програми, относно
администрирането на нередности;
2. при необходимост изискват извършване
на проверки на сигнали от компетентните
институции, резултатите от които се изпращат
на дирекция АФКОС;
3. изискват документи и информация от
държавни и местни органи, юридически и
физически лица и организации;
4. призовават и вземат обяснения от лица с
цел идентифициране на нередности, засягащи
финансовите интереси на Европейския съюз;
5. извършват проверки на място и/или по
документи с цел идентифициране на нередности,
засягащи финансовите интереси на Европейския съюз;
6. изискват съдействие от други структури
на МВР, от други държавни органи, от организации и от юридически и физически лица.
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(5) Дирекция АФКОС провежда обучения в
областта на защитата на финансовите интереси
на Европейския съюз.
Чл. 78. (1) Дирекция „Инспекторат“ осигурява изпълнението на контролните функции
на министъра на вътрешните работи, като
осъществява административен контрол върху
дейността на служителите от МВР.
(2) Дирекция „Инспекторат“ е пряко подчинена на министъра на вътрешните работи.
(3) Организацията на дейността, условията
и редът за осъществяване на правомощията
на дирекция „Инспекторат“ се определят от
министъра на вътрешните работи.
(4) За изпълнение на дейността по ал. 1
дирекция „Инспекторат“:
1. осъществява контрол за спазването на
нормативните актове и на актовете на министъра на вътрешните работи, заместник-минис
трите, главния секретар и на ръководителите
на структурите на МВР;
2. оказва методическа помощ по организацията, стила и методите на работа на ръководния
персонал на структурите на МВР;
3. при извършване на проверки анализира
причините и условията за констатираните нарушения, предлага мерки за отстраняването
им и налагане на наказания;
4. осъществява контрол и оказва методическа
помощ на структурите на МВР в дейността им
по противодействие и разкриване на нарушения
на Етичния кодекс за поведение на държавните
служители в МВР и по изясняване на сигнали
за конфликт на интереси;
5. извършва проверки на постъпили в МВР
сигнали по смисъла на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) При осъществяване на правомощията си
служителите от дирекция „Инспекторат“ имат
право да изискват документи, данни, сведения,
справки и други носители на информация от
проверяваните лица, които са необходими за
извършване на проверките. Служителите в
министерството са длъжни да оказват пълно
съдействие на инспекторите при осъществяване
на правомощията им.
(6) Дирекция „Инспекторат“ извършва проверките си въз основа на писмена заповед на
министъра на вътрешните работи.
Чл. 79. Дирекция „Комуникационни и
информационни системи“ е специализирана
структура на МВР, която осигурява функционирането и развитието на комуникационните
и информационните системи на МВР и други
държавни органи, като:
1. изгражда, поддържа и развива комуникационни системи за управлението на МВР;
2. проектира, разработва, поддържа и развива автоматизираните информационни системи
в МВР;
3. проектира, изгражда и развива общия
информационен модел за автоматизирано
съхранение на информация в МВР и обща
система от класификатори за автоматизираните
информационни системи на МВР;
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4. формулира, реализира, развива и съгласува политиките, приоритетите, плановете,
програмите и проектите на МВР, свързани с
комуникационни и информационни системи;
реализира политиките и насоките за развитие и
усъвършенстване на комуникационни и информационни системи на МВР с цел развитие на
електронното управление в Република България;
изготвя и съгласува изискванията за доставка
на програмни и технически средства за комуникационни и информационни системи на МВР;
5. организира и осъществява взаимодействието и техническата съвместимост с комуникационни и автоматизирани информационни
системи на други държавни органи и държави;
осигурява специализирани комуникации за
държавни органи;
6. изгражда, поддържа непрекъснатото
функциониране и развива националните компоненти на международни информационни
системи в областта на противодействието на
престъпността, опазването на обществения ред
и сигурността;
7. изгражда, поддържа и развива в техническо
отношение Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на изпълнителната
власт и населението при бедствия и извънредни
ситуации, осигурява комуникационно и информационно Единната спасителна система;
8. организира и участва при провеждането
на тренировки по използване на комуникационни и информационни системи, включително
за установяване състоянието и готовността на
системите за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия и извънредни ситуации;
9. организира и осъществява криптографската защита на комуникационните системи на
държавното ръководство, планира, организира
и прилага дейности по информационна сигурност на комуникационните и информационните
системи в МВР;
10. изгражда, поддържа и развива в техническо и технологично отношение електронна
идентификация в автоматизираните информационни системи на МВР;
11. планира, изгражда, поддържа, развива и
съгласува в техническо отношение системи, подпомагащи противодействието на престъпността,
опазването на обществения ред и сигурността,
контрола по спазване на правилата за движение
по пътищата и безопасността на движението;
12. осигурява достъп до интернет и услуги
в интернет за структурите на МВР; изгражда и
поддържа в техническо и програмно отношение
електронните портали на МВР в корпоративната
мрежа и в интернет;
13. създава и развива програмното осигуряване на автоматизираните информационни
системи на МВР;
14. поддържа в техническо отношение районните центрове 112 на ДНС 112;
15. планира и разпределя радиочестотния
ресурс на МВР и участва в актуализирането
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на националния радиочестотен план; координира и съгласува използването на честоти и
честотни ленти на национално ниво; създава
и поддържа ведомствения номерационен план,
участва в създаването и разпределението на
националния номерационен план;
16. осъществява методическо ръководство и
контрол в структурите на МВР по отношение на
техническото изграждане, поддържане и развитие на комуникационните и автоматизираните
информационни системи на МВР;
17. оказва експертна помощ в рамките на
своята компетентност при специализирани
полицейски мероприятия и при извършване
на действия по разследване на престъпления;
18. организира и координира взаимодействието с предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или
услуги, за осигуряване на комуникационни и
информационни услуги за МВР;
19. участва в изготвянето и дава становища
по проекти на нормативни актове съобразно
функционалната си компетентност;
20. участва в национални и международни
дейности, работни групи и комисии, свързани
с функционирането на международни комуникационни и информационни системи;
21. проектира, разработва и развива програмни средства за информационен обмен с
международни и национални институции;
22. проучва и извършва подбор на нови
програмни и технически средства за автоматизираните информационни системи на МВР;
23. планира, изгражда и поддържа комуникационно-информационната система на МВР
за управление във военно време;
24. осигурява технологичната поддръжка и
участва в развитието на Центъра за аерокосмически наблюдения, като предоставя възможност получената и обработена информация да
се обменя със структурите на МВР и с други
държавни органи и организации.
Чл. 80. Дирекция „Координация и информационно-аналитична дейност“ е специализирана
структура на МВР и:
1. подпомага информационно дейността на
ръководството на МВР за вземане на решения
и провеждане на политики, съответстващи на
средата за сигурност;
2. събира, обработва, систематизира и анализира обща и специализирана информация,
придобита при или по повод изпълнение на
дейностите на МВР;
3. изготвя стратегически анализи от компетентност на МВР на глобални, регионални и
национални заплахи;
4. подпомага ръководството на МВР при
формулиране на целите на министерството и
планиране на изпълнението им;
5. организира планирането, контрола и
отчета на дейностите на структурите на МВР;
6. изготвя и предоставя информационни и
аналитични материали на ръководството на
МВР и на външни потребители;
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7. изготвя специализирани оперативни анализи и анализи по конкретни случаи за подпомагане на дейността по противодействие на
престъпността в структурите на МВР;
8. координира, подпомага и контролира
дейностите по оперативен анализ и полицейска
статистика в структурите на МВР;
9. изготвя статистика за състоянието на престъпността в страната за вътрешни и външни
потребители;
10. организира спазването на сроковете за изпълнението на задачи, произтичащи от заповеди
на министъра на вътрешните работи, заместникминистрите и главния секретар на МВР;
11. организира, координира и контролира
изпълнението на задачи, свързани с обобщени
становища и отговори по документи, изготвени
от името на ръководството на МВР, до държавни органи, физически и юридически лица;
12. организира и осъществява деловодното
обслужване на ръководството на МВР, както и
на структурите на МВР, в които няма изградени
звена за деловодно обслужване;
13. организира и контролира изпълнението
на нормативните изисквания във връзка със
защита на класифицираната информация при
работа с документи и с други информационни
носители в организационната единица с ръководител министърът на вътрешните работи;
14. организира дейността на регистратурите
за национална класифицирана информация и
регистратурата за класифицирана информация
на Европейския съюз и НАТО в МВР;
15. организира функционирането на приемната на МВР;
16. приема, обработва и препраща до компетентните органи на министерството или до
други компетентни органи получените жалби,
сигнали, предложения и заявления;
17. изисква информация и становища по
постъпили сигнали, предложения и заявления
и изготвя отговори от името на ръководството
на МВР;
18. организира дейността на Ситуационния
център на МВР;
19. организира взаимодействието с други
държавни и международни органи и организации, както и с неправителствени организации
по направление на дейност;
20. осъществява методическо ръководство,
помощ и контрол в структурите на МВР по
направление на дейността си.
Чл. 81. (1) Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ е специализирана структура за координиране на международния обмен
на оперативна информация, координиране и
методическо подпомагане на международното
оперативно взаимодействие и за осъществяване
на екстрадиция, предаване и трансфер на лица.
(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1
ДМОС:
1. подпомага дейността на българските и
чуждестранни компетентни органи при превенцията, предотвратяването, пресичането,
разкриването и разследването на престъпления
с трансграничен елемент;
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2. осъществява взаимодействие с компетентните полицейски и съдебни органи по общодържавното и международното издирване на лица
и вещи – обект на международно издирване;
3. въвежда, обработва и анализира информация от информационните фондове на МВР
и Генералния секретариат на Международната
организация на криминална полиция – Интерпол, на Европол и на ШИС;
4. координира и участва в изпълнение на
екстрадиции, предаване и трансфери на лица;
5. участва в международни операции, координира съвместни екипи и действия по
разследване;
6. обменя национална и международна
оперативна информация за целите на предот
вратяването, пресичането, разкриването и
разследването на престъпления, заплахи за
националната сигурност и обществения ред;
7. обработва, анализира и предоставя информация на национални органи и международни
организации и на местни и чуждестранни
юридически и физически лица, които имат
законен интерес да я получат, за лица, вещи,
събития и дейности, свързани с международна
престъпна дейност;
8. анализира наличните данни и информация,
подпомага извършването на оценка на рисковете
и заплахите от трансграничната престъпност за
Република България и предоставя становища
за състоянието и перспективите на сътрудничеството с отделни държави и организации и
възможни насоки за действие;
9. организира подбора, планира и координира
дейността на задграничните представители и
служителите на МВР, участващи в мисии извън
територията на страната и заемащи длъжности
в институции и в структури на Европейския
съюз и в международни организации, и взаимодейства със съответните представители на други
държави, акредитирани в Република България;
10. оказва методическа помощ на компетентните национални органи за ефективното
използване на инструментите и каналите за
международно сътрудничество;
11. уведомява държавата, въвела сигнала за
издирване в ШИС и/или в Интерпол, съгласно
чл. 84, ал. 7 ЗМВР;
12. организира, координира и осъществява
обмен на информация и данни по глава пета,
раздел II ЗМВР;
13. осъществява методическо ръководство,
помощ и контрол в структурите на МВР по
направление на дейността си.
Чл. 82. (1) Дирекция „Национална система
112“ е специализирана структура на МВР за
осигуряване на непрекъснат, бърз и безплатен
достъп до службите за спешно реагиране за
получаване на помощ при спешни случаи.
(2) Службите за спешно реагиране по чл. 19,
ал. 1 от Закона за Националната система за
спешни повиквания с единен европейски номер
112 обменят информация с районните центрове
112 чрез работни станции на Националната
система за спешни повиквания с ЕЕН 112 и
чрез други телекомуникационни канали.
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(3) Дейността по осигуряване на непрекъснат, бърз и безплатен достъп до службите за
спешно реагиране за получаване на помощ
при спешни случаи се организира и осъществява от районни центрове за приемане на
спешни повиквания към ЕЕН 112 (районни
центрове 112).
(4) За изпълнение на дейностите си районни
центрове 112 в ДНС 112:
1. приемат, автоматично регистрират и
обработват всички повиквания за спешна
помощ на номер 112;
2. осигуряват непрекъснат достъп до линия
за връзка;
3. събират информация за вида, мястото,
часа и основните данни за спешния случай;
4. осигуряват приемането и изясняването
на повиквания освен на български език и
най-малко на два официални езика на Европейския съюз;
5. анализират и предават обработената информация на службите за спешно реагиране
в зависимост от вида на спешните случаи;
6. пол у ча ват обрат на и нформа ц и я о т
съответните служби за спешно реагиране
съгласно чл. 20, ал. 2 от Закона за Националната система за спешни повиквания с единен
европейски номер 112;
7. регистрират, архивират и съхраняват
информация за всички спешни повиквания.
(5) Местоположението на районните центрове 112 се определя с решение на Министерския съвет.
(6) Службите за спешно реагиране по чл. 19,
ал. 1 от Закона за Националната система за
спешни повиквания с единен европейски номер 112 са длъжни да приемат получената на
единен европейски номер 112 информация за
инцидент, предадена им от съответния районен
център 112 по установения начин.
(7) Взаимодействието на ДНС 112 с други
служби и ведомства се осъществява на базата
на сключени споразумения.
(8) Министърът на вътрешните работи
у твърж дава правила за организацията на
дейност та на районните центрове 112 по
обслужване на повикванията към единен
европейски номер 112 и взаимодействието
им със службите за спешно реагиране при
обслужване на инциденти.
(9) При осъществяване на дейността си
ДНС 112 взаимодейства с центровете за спешни повиквания 112 в държавите – членки на
Европейския съюз.
Чл. 83. (1) Дирекция „Сигурност на Министерството на вътрешните работи“ е специализирана структура на МВР за оперативноиздирвателна, информационно-аналитична
и организационна дейност по превенция,
предотвратяване, пресичане и разкриване на
престъпления, извършени от служители на
министерството, и за защита на класифицираната информация.
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(2) Директорът на ДСМВР е служител по
сигурността на информацията в организационната единица с ръководител министърът на
вътрешните работи и координира, подпомага и
контролира дейността по прилагане на мерките
за защита на класифицираната информация
в МВР от служителите по сигурността на
информацията в организационните единици
в другите структури на МВР.
Чл. 84. Органите на ДСМВР:
1. предотвратяват, пресичат и разкриват
престъпления, извършени от служители на
министерството;
2. извършват превантивна дейност;
3. извършват проучване за надеждност на
служителите и кандидатите за служители и
издават, отказват, прекратяват или отнемат
разрешени я за дост ъп до к ласифицирана
информация в изпълнение на дейността си
по Закона за защита на класифицираната
информация;
4. осигуряват физическата сигурност на
класифицираната информация в организационната единица с ръководител министърът на
вътрешните работи, включително и осъществяват контрол на физическия достъп до обектите
на организационната единица с ръководител
министърът на вътрешните работи;
5. осъществяват контрол върху прилагането
на дейностите по информационна сигурност
на комуникационните и информационните
системи в МВР;
6. подпомагат служителя по сигурността на
информацията при изпълнение на функциите
по чл. 83, ал. 2;
7. събират, анализират и предоставят информация за дейността си.
Чл. 85. (1) Дирекция „Специална куриерска служба“ е специализирана структура на
МВР за приемане, съхранение, пренасяне и
доставяне на кореспонденция и материали,
съдържащи класифицирана информация.
(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1
ДСКС:
1. приема, сортира, описва, съхранява, пренася и доставя кореспонденция и материали,
съдържащи класифицирана информация, съгласно Закона за защита на класифицираната
информация и правилника за прилагането му;
2. осигурява защитата на класифицираната информация от нерегламентиран достъп
при нейното приемане, сортиране, описване,
съхраняване, пренасяне и доставяне;
3. извършва приемане, пренасяне и доставка на материали на органите на държавната
власт и местното самоуправление;
4. извършва анализ и оценка на рисковите
фактори и предприема необходимите мерки
за защита на класифицираната информация
от нерегламентиран достъп;
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5. провежда функционално обучение по
пренасяне на класифицирана информация
на държавните служители от ДСКС, както и
на куриери – служители от други организационни единици;
6. при бедствия и извънредни ситуации,
както и при въвеждане на режим „военно положение“ или „положение на война“, изпълнява
дейността си, като осигурява военна пощенска
свръзка при условия и по ред, определени от
министъра на вътрешните работи, министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията и министъра на отбраната.
(3) Организацията на работа на ДСКС по
приемане, сортиране, описване, съхраняване,
пренасяне и доставяне на материали, съдържащи класифицирана информация, се определя с правила, утвърдени от министъра на
вътрешните работи, съгласувани с Държавната
комисия по сигурността на информацията.
Чл. 86. (1) Дирекция „Информация и архив“:
1. организира и води централизирания
оперативен отчет на МВР, като:
а) осъществява дейности по регистрацията, промените, движението, архивирането,
съхранението и ползването на делата на
оперативен отчет;
б) осъществява справочна, уведомителна
и сигнална дейност по делата на оперативен
отчет, включително като изготвя необходимите
образци на документи, свързани с дейността
по оперативния отчет;
в) изготвя аналитични и статистически
документи по оперативния отчет;
г) осъществява координацията и предоставя
данни от оперативния отчет на други държавни органи и на органите на съдебната власт
за нуждите на конкретно наказателно дело;
д) оказва методическа помощ и контрол на
звената за оперативно-статистически отчет;
е) съхранява постоянно документи, създадени в резултат на оперативно-издирвателната
дейност на структурите в МВР;
2. осъществява дейности на архив по смисъла на Закона за Националния архивен фонд
при спазване на изискванията на Закона за
защита на класифицираната информация, като:
а) приема, регистрира, обработва и опазва
документи, изготвени от структурите на МВР,
като създава фондове за временно и постоянно запазване;
б) предоставя информация и документи
на структурите на МВР, на държавни органи,
юридически лица и граждани;
3. осъществява методическо ръководство,
помощ и контрол на структурите в МВР по
направление на дейността си.
(2) Дейността по ал. 1, т. 1 и т. 2, буква
„б“ се осъществява при условия и по ред,
определени с акт на министъра на вътрешните работи.
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(3) Министърът на вътрешните работи
управлява архивния фонд на МВР чрез ДИА
при спазване изискванията на Закона за Националния архивен фонд и Закона за защита
на класифицираната информация.
Чл. 87. (1) Дирекция „Международни проекти“ е специализирана структура на МВР за
управление на програми и проекти, финансирани със средства на Европейския съюз и
други източници на финансиране.
(2) За изпълнение на дейността по ал. 1
дирекция „Международни проекти“:
1. осъществява функциите на Отговорен
орган за управление на средствата от фондове
на Европейския съюз, като:
а) осъществява взаимодействие с институции и структури на Европейския съюз и
сътрудничество с отговорните органи в останалите държави членки;
б) организира и координира дейностите,
свързани с подготовката на национални програми в област „Вътрешни работи“, и внася
в Европейската комисия предложенията за
програми;
в) взаимодейства с органи и организации,
участващи в изпълнението на програмите,
включително международни и неправителствени организации;
г) координира процеса на съгласуваност и
взаимно допълване на финансирането от Европейския съюз в област „Вътрешни работи“
с други национални и европейски финансови
инструменти;
д) осъществява предварителен контрол за
законосъобразност при възлагане на обществени поръчки и процедури за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ, които
са финансирани напълно или частично със
средства от европейските фондове;
е) координира и провежда информационна
дейност, свързана с усвояване на средствата
по фондовете;
ж) осъществява мониторинг, верификация,
оценка и контрол върху дейността на крайните
бенефициенти;
з) осъществява контрол за прилагането на
изискванията за счетоводната отчетност от
крайните бенефициенти;
и) съставя доклади до Европейската комисия за изпълнението на програмите;
к) администрира сигналите за нередности
и измами със средства на Европейския съюз
и докладва установените случаи;
л) ползва информационните системи за
управление на фондовете в областта на вътрешните работи;
м) организира и провежда процедури за
възлагане на обществени поръчки, процедури
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ и сключва договори, финансирани
напълно или частично със средства от европейските фондове и други източници на
финансиране;
н) получава плащания от Европейската
комисия и извършва плащания в изпълнение
на дейностите по фондовете;

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

2. подпомага министъра на вътрешните
рабо т и п ри координа ц и я на дейнос т и т е,
свързани с подготовката и изпълнението на
проекти и програми, финансирани със средства
на Европейския съюз и други източници на
финансиране, и осъществява взаимодействие
с компетентните структури, като:
а) осъществява предварителен контрол за
законосъобразност при възлагане на обществени поръчки и процедури за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ, които
са финансирани напълно или частично със
средства от европейските фондове;
б) осъществява мониторинг и контрол
върху дейността на крайните бенефициенти;
в) организира и провежда процедури за
възлагане на обществени поръчки, процедури
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ и сключва договори, финансирани
напълно или частично със средства от европейските фондове и други източници на
финансиране;
г) организира и провежда процедурите по
възлагане на обществени поръчки и процедури
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ, осъществява контрол на изпълнението
на съответните договори в случаите, когато
тези поръчки се възлагат от министъра на
вътрешните работи или от упълномощено от
него длъжностно лице;
д) получава и извършва плащания при
изпълнение на проекти и програми;
е) администрира сигналите за нередности
и измами със средства на Европейския съюз
и други източници на финансиране, когато е
приложимо, и докладва установените случаи;
3. осъществява методическо ръководство,
помощ и контрол в структурите на МВР по
направление на дейността си.
Чл. 88. Дирекция „Международно сътрудничество“:
1. координира международната дейност
на МВР;
2. координира дейностите за изпълнение на
ангажиментите, произтичащи от членството
на Република България в Европейския съюз,
в областта на вътрешните работи и участието
в националния координационен механизъм по
въпросите на Европейския съюз;
3. изготвя становища по международно
правни въпроси и участва в подготовката
за сключване на международни договори в
областта на вътрешните работи;
4. подпомага сътрудничеството със съответните органи на други държави и с международни организации и форуми;
5. осъществява протоколната дейност на
МВР;
6. осъществява методическо ръководство,
помощ и контрол в структурите на МВР по
направление на дейността си.
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Чл. 89. (1) Дирекция „Отбранително-мобилизационна подготовка“ е специализирана
структура за планиране и организиране провеждането на отбранително-мобилизационна
подготовка на МВР.
(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1
ДОМП:
1. разработва и поддържа план на МВР за
привеждане в готовност за работа във военно
време, плановете на структури на МВР за
привеждане в готовност за работа във военно
време, план на МВР за мобилизация, военновременен план на МВР и план на МВР за
управление при извънредни ситуации;
2. подпомага дейността на ръководството
на МВР за управление на структурите на
министерството във военно време и при извънредни ситуации;
3. подпомага структурите на МВР при
разработване на плановете за мобилизация
и плановете за действия при бедствия и извънредни ситуации;
4. организира поддържането на системата
от пунктове за управление на МВР в оперативна и техническа готовност за използване;
5. разработва и предлага за утвърждаване
проекти на военновременни структури и щатове съобразно задачите на МВР във военно
време;
6. организира, създава и поддържа военновременни запаси на МВР и ведомствен
неавтоматизиран картографски фонд;
7. разработва и поддържа в актуален вид
необходимите документи за оповестяване, управление и привеждане в готовност за работа
във военно време;
8. планира, организира, ръководи и конт ролира мобилизационната подготовка и
провеждането на мобилизацията в структурите на МВР;
9. организира подготовката на структурите
на МВР за работа във военно време и при
извънредни ситуации;
10. планира, разпределя и отчита финансовите средства по отбранително-мобилизационната подготовка и участва при съставянето
на военновременния проектобюджет на МВР;
11. организира дейността по възстановяване
на средствата, изразходвани при участието
на сили и средства на структури на МВР
при справяне с бедствия и други извънредни
ситуации;
12. взаимодейства с други държавни органи по въпросите на готовността на МВР за
работа във военно време и при бедствия и
други извънредни ситуации;
13. контролира готовността на структурите на МВР за работа във военно време и за
действие при извънредни ситуации;
14. осъществява методическо ръководство,
помощ и контрол на структурите в МВР по
направление на дейността си.
Чл. 90. Дирекция „Планиране и управление
на бюджета“:
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1. подпомага министъра на вътрешните
работи като първостепенен разпоредител с
бюджет;
2. съставя и предлага на министъра на
вътрешните работи средносрочна бюджетна
прогноза и проектобюджет на министерството по показатели от Единната бюджетна
класификация и по области на политики и
бюджетни програми;
3. предлага на министъра на вътрешните
работи за утвърждаване разпределение на
бюджета на министерството по показатели
от Единната бюджетна класификация и по
второстепенни разпоредители с бюджет;
4. организира, координира и контролира
п роцеси те по п лани ранет о, съста вянет о,
изпълнението и отчитането на бюджета на
министерството и на бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;
5. осъществява контрол на целесъобразността на заявените от структурите потребности и
съответствието им на целите, приоритетите,
програмите и плановете на МВР;
6. дава становища по рационалност та,
ефективността и икономичността на предлаганите конкретни решения, подходи и проекти
за задоволяване на потребностите на МВР;
7. извършва мониторинг на решенията и
тяхната синергия в рамките на политиките и
програмите на МВР, финансирани със средства
от държавния бюджет, фондове на Европейския
съюз и международни програми;
8. подпомага министъра на вътрешните
работи като възложител при оценка на законосъобразността на документациите за възлагане на обществени поръчки и прецизността
на включените в тях разчети, изисквания и
спецификации;
9. изготвя месечното разпределение на
бюджета на министерството;
10. координира, коригира и утвърждава
разходите и плащанията по бюджетите на
първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет и одобрява плащанията на
неоторизираните второстепенни разпоредители с бюджет чрез Системата за електронни
бюджетни разплащания (СЕБРА);
11. обслужва плащанията и транзитните
сметки на министерството като първостепенен разпоредител с бюджет в системата на
„Единната сметка“;
12. анализира и администрира разходите,
извършвани от министерството;
13. организира и управлява вътрешните
финансови дейности и счетоводната отчетност,
консолидира счетоводната информация в МВР
и представя в Министерството на финансите
и в Сметната палата консолидирани финансови отчети на МВР, съставяни на базата на
предоставените данни от първостепенния и
от второстепенните разпоредители с бюджет;
14. осъществява политиката по доходите
и по общественото и здравното осигуряване
в МВР;

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

15. дава становища по проекти на нормативни и други актове в областта на финансовата
политика и политиката по заплащането на
труда и изготвя проекти на вътрешноведомствени актове по планирането, разходването
и отчитането на бюджетните и други средства, счетоводната отчетност и заплащането
на труда;
16. осъществява методическо ръководство
на разпоредителите с бюджет от по-ниска
степен съобразно изискванията на Закона
за счетоводството, Закона за публичните
финанси, както и утвърдените от министъра
на финансите счетоводни стандарти и Смет
коплан на бюджетните предприятия;
17. организира и осъществява финансовосчетоводните дейности на министерството
в съответствие с изискванията на Закона
за счетоводството, Единната бюджетна класификация и Сметкоплана на бюджетните
предприятия и приложимите за бюджетните
организации счетоводни стандарти и указания;
18. осигурява съхраняването на счетоводните документи на първостепенния разпоредител
с бюджет съгласно изискванията на Закона
за счетоводството;
19. у частва в дейностите по социално
сът ру дни чест во (соц иа лно пар т ньорст во,
колективно трудово договаряне и пенсионно
осигуряване);
20. сертифицира разходи по програми и
фондове на Европейския съюз, като удостоверява, че декларациите за разходите са точни и са съставени на основата на надеждни
счетоводни системи и декларираните разходи
съответстват на приложимите общностни и
национални разпоредби и са извършени в
рамките на дейности, подбрани в съответствие
с критерии, приложими с програмите;
21. осъществява методическо ръководство,
помощ и контрол на структурите в МВР по
направление на дейността си.
Чл. 91. Дирекция „Правно-нормативна
дейност“:
1. осигурява правното обслужване на дейността на министъра на вътрешните работи,
заместник-министрите и на главния секретар
на МВР;
2. изготвя становища по правни въпроси
във връзка с дейността на МВР;
3. участва в изработването на проекти на
нормативни актове на министъра на вътрешните работи, изготвя становища за законосъобразност на проектите на актове на министъра
на вътрешните работи, заместник-министрите
и главния секретар на МВР;
4. изготвя или дава становища за законосъобразност по проекти на актове на Министерския съвет;
5. осъществява процесуалното представителство на МВР пред съдебните и други
държавни органи и процесуалното представителство на министъра на вътрешните работи,
заместник-министрите и главния секретар на
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МВР, в качеството им на административни
органи, пред съдебните и други държавни
органи, като организира и разпределя тези
дейности на съответните звена в структурите
на МВР;
6. извършва сравнително-правни изследвания и правно-аналитична дейност;
7. участва в преговори за сключване на
договори, по които МВР е страна, и дава становища за законосъобразността на проектите
на договори;
8. осъществява правното обслужване на
дейност та по възлагане на обществените
поръчки;
9. осигурява правното обслужване на управлението и разпореждането с недвижими
имоти, предоставени на министерството;
10. проучва резултатите от прилагането на
нормативните актове;
11. анализира състоянието на правната
дейност в МВР и прави предложение пред
министъра на вътрешните работи за подобряване на организацията и ефективността є;
12. събира и обобщава съдебната практика
по дела, по които МВР е страна, и запознава
с нея юрисконсултите от МВР;
13. организира и осъществява обучителни
дейности за поддържане и повишаване на
професионалната квалификация на юрисконсултите от МВР;
14. събира и обобщава информация за водени от и срещу МВР и структурите на МВР
съдебни дела;
15. взаимодейства със съответните звена
в структурите на МВР по предмета на дейността си;
16. осъществява методическо ръководство,
помощ и контрол на структурите в МВР по
направление на дейността си.
Чл. 92. Дирекция „Пресцентър и връзки с
обществеността“:
1. информира и разяснява изпълнението
на функциите на министерството;
2. осигурява прозрачност и публичност на
дейността на министерството;
3. анализира и систематизира публикациите в средствата за масово осведомяване
за общественото мнение за дейността на
министерството.
Чл. 93. Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“:
1. организира материално-техническото
осигуряване на структурите на министерството;
2. организира и извършва планирането на
ресурсите за материално-техническо осигуряване за централни доставки и разходи по
бюджета на дирекцията и обобщава, изготвя
и предлага за одобряване поименно разпределение на капиталовите разходи на МВР;
3. организира и осъществява социално
обслужване и други обслужващи дейности
на служителите на МВР;
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4. организира дейността по придобиване,
експлоатация, ремонт и съхраняване на въоръжение, техника и други движими вещи
на МВР;
5. организира възложения є строителноинвестиционен процес на обекти, свързани
с дейности на МВР, и контролира неговото
изпълнение;
6. подпомага министъра на вътрешните
работи при управлението на предоставените
на МВР недвижими имоти;
7. актува, води и съхранява регистри и
актови книги за предоставените на МВР
имоти – държавна собственост, и контролира
тяхното управление;
8. организира и осъществява технически
контрол и специализиран технически надзор
на сгради, машини и съоръжения;
9. организира и осъществява ветеринарномедицински дейности и държавен здравен
контрол;
10. планира, организира и провежда обществени поръчки с бюджетни средства за
централни доставки и разходи в случаите,
когато тези поръчки се възлагат от директора на ДУССД, сключва договорите за тях и
контролира изпълнението им;
11. организира и провежда процедурите по
възлагане на обществени поръчки с бюджетни
средства в случаите, когато тези поръчки се
възлагат от министъра на вътрешните работи
или от упълномощено от него длъжностно
лице;
12. осъществява методическо ръководство,
помощ и контрол в структурите на МВР по
направление на дейността си.
Чл. 94. (1) Звено „Ведомствена служба по
трудова медицина“ в ДУССД е ведомствена
служба по трудова медицина по смисъла
на Закона за здравословните и безопасни
условия на труд.
(2) Звено „Ведомствена служба по трудова
медицина“ в ДУССД консултира и подпомага
ръководителите на всички структури на МВР
за прилагане на превантивните подходи за
осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд и за постоянното подобряване
на управлението на дейностите по здраве и
безопасност.
(3) Звено „Ведомствена служба по трудова
медицина“ в ДУССД осъществява:
1. изследване, профилактика и дейности по
привеждане на работното място в съответствие
с трудовомедицинските изисквания чрез:
а) участие в оценката на рисковете при
работа;
б) консултативно съдействие при изготвяне
на предложения, профилактични програми,
инструкции и правила за здравословен и
безопасен труд;
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в) консултиране на работодателя относно
преустройството на работните места, организацията на труда и трудовото натоварване на
служителите, включително на тези, нуждаещи
се от специална закрила;
г) съгласуване правото на компенсации
за работа при специфични условия на труд;
2. наблюдение на здравословното състояние
на служителите, включващо консултативно
съдействие при:
а) организирането и отчитането на медицинските профилактични прегледи и отчитането на показателите за временна загуба
на работоспособност по болнични листове;
б) разследването и отчитането на професионалните болести и трудовите злополуки чрез
съответните регистри в структурните звена;
в) воденето на индивидуалните здравни
досиета на служителите;
3. участие в изготвянето на програми и
в организирането и провеждането на обучения по правилата за осигуряване на здраве
и безопасност при работа на ръководния
персонал, длъжностните лица по безопасни
условия на труд, членовете на комитетите и
групите по условия на труд и на служителите
индивидуално.
Чл. 95. (1) Звено „Държавен здравен контрол“ в ДУССД осъществява:
1. предварителен и текущ здравен контрол
при въвеждане на нови обекти на МВР в
експлоатация;
2. издаване на хигиенни становища по готовността на строежите за въвеждането им
в експлоатация;
3. здравен контрол в хранителни обекти
на МВР;
4. съгласуване на инвестиционни проекти
на МВР;
5. измервани я на физични и х имични
фактори на работната среда и източници на
йонизиращи лъчения;
6. противоепидемичен контрол – регистрация на заразните заболявания в МВР, провеждане на профилактични и противоепидемични
мерки спрямо контактните на инфекциозно
болни и микробиологични изследвания;
7. издаване на предписания за:
а) провеждане на задължителни хигиенни
мерки в обектите на МВР при установяване
на нарушения на здравните норми;
б) спиране реализацията на продукти и
стоки в хранителните обекти на МВР при
съмнение за безопасността им;
8. извършване на дезинсекционни и дератизационни обработки в структурите на МВР.
(2) Звено „Централно патентно бюро“ в
ДУССД:
1. проверява всички постъпили в Патентното ведомство на Република България национални заявки за патенти и за регистрация
на полезни модели за наличие на връзка на
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изобретението или полезния модел, разкрит
в заявката, с отбраната или сигурността на
страната;
2. проверява за явк и за патентоване в
чужбина по процедурите Европейски патент
и международен патент по Договора за патентно коопериране за наличие на връзка на
изобретението или полезния модел, разкрит
в заявката, с отбраната или сигурността на
страната и разрешава продължаване на процедурата извън територията на страната;
3. разглежда постъпили предложения с
полезен ефект, касаещи различни аспекти от
дейностите на МВР;
4. оказва помощ на структурите на МВР,
свързана с патентноправни въпроси, касаещи
конкретни практически разработки;
5. изготвя становища за ръководството на
МВР по предмета на дейността си.
Чл. 96. Дирекция „Човешки ресурси“:
1. подпомага министъра на вътрешните
работи при формирането, провеждането и
контрола по изпълнението на политиката по
управление на човешките ресурси;
2. организира, координира и контролира
подбора и кариерното развитие на служителите на МВР;
3. анализира функционалните задължения, организационните структури и щатове,
координира и контролира разработването им
и изготвя щатовете на структурите в МВР;
4. планира, организира, конт ролира и
отчита професионалната подготовка на служителите;
5. координира дейността по оценка на
професионалната дейност на служителите в
структурите на МВР;
6. анализира и контролира състоянието
на дисциплината и прилагането на дисциплинарната практика в структурите на МВР
и осъществява контрол на дисциплинарните
производства при тежки дисциплинарни нарушения;
7. събира, обработва и съхранява информацията за служителите на МВР, като изгражда
и поддържа картотеки и използва автоматизирана информационна система;
8. издава удостоверителни документи;
9. разглежда жалби и сигнали, свързани с
управлението на човешките ресурси, и изготвя
становища по тях;
10. изготвя Класификатор на длъжностите
в МВР;
11. осъществява методическо ръководство,
помощ и контрол в структурите на МВР по
направление на дейността си.
Раздел ІІІ
Академия на МВР и научноизследователски
и научно-приложни институти
Чл. 97. (1) Академията на МВР е висше
училище за професионална подготовка на
специалисти и за нау чни изследвани я за
нуждите на МВР.
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(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1
Академията на МВР:
1. организира и провежда обучение за придобиване на образователно-квалификационни
степени и на образователна и научна степен
на висшето образование;
2. организира и провежда професионалното
обучение на държавните служители в МВР;
3. организира и провежда физическата и
специализираната приложна подготовка и
спортната дейност на служителите на МВР;
4. извършва теоретични и приложни научни
изследвания;
5. осъществява международно сътрудничество в областта на полицейското обучение
и образование и обучението на органите по
пожарна безопасност и спасяване;
6. развива редакционно-издателска, спортна, културна и други дейности в съответствие
със спецификата на дейността си;
7. реализира самостоятелно и в сътрудничество с университети и научни институти в
страната и в чужбина проекти в областта на
висшето образование и научните изследвания;
8. събира, изучава, съхранява, документира
и представя документи, културни ценности и
образци, свързани с историята на МВР, с познавателна, образователна и естетическа цел,
като води на отчет и контролира музейните
колекции в структурите на МВР съобразно
спецификата на дейността си.
(3) За осъществяване на дейността по ал. 2,
т. 3 АМВР ползва спортно-материалната база
на МВР.
Чл. 98. (1) Медицинският институ т на
МВР организира и осъществява дейността
по здравеопазването в МВР, като изпълнява
специфични функции за оказване на извънболнична и болнична медицинска помощ, като:
1. медицинско обслужване на служителите
на МВР;
2. извършване на периодични контролни
специализирани медицински прегледи и изследвания на служителите на МВР;
3. болнично лечение, рехабилитационна, медико-диагностична и извънболнична дейност;
4. здравно-профилактична дейност;
5. научноизследователска, научно-приложна
и учебна дейност;
6. извършване на медицинска експертиза за
установяване на временна неработоспособност
и за установяване степента на трайно намалена работоспособност на служители в МВР;
7. методическа дейност;
8. квалификация и преподготовка за поддържане и повишаване квалификацията на
медицински кадри;
9. сътрудничество с висшите медицински
училища, с лечебните и здравните заведения;
10. специализирано медицинско освидетелстване на служителите на МВР;
11. специализирано медицинско освидетелстване на:
а) лица, кандидатстващи за постъпване
на работа в МВР по служебно или трудово
правоотношение;
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б) лица, кандидатстващи за курсанти в
АМВР;
в) дипломирани к у рсанти от висшите
военни училища, обучавани за нуждите на
МВР – във връзка с назначаването им на
държавна служба в МВР;
г) държавните служители в службите за
сигурност или за обществен ред, в Главна
дирекция „Изпълнение на наказанията“ и в
Главна дирекция „Охрана“ към министъра на
правосъдието – във връзка с назначаването
им на държавна служба в МВР;
12. обучение на служителите на МВР и на
курсантите в АМВР в областта на оказването
на долекарска помощ;
13. експертна дейност;
14. поддържане на отбранителна и мобилизационна готовност за медицинско осигуряване
в системата на МВР при мирновременни и
военновременни условия, големи производствени аварии, природни бедствия и други
извънредни ситуации;
15. диагностика, лечение и експертиза на
здравословното състояние на задържани лица
по реда на ЗМВР и на чужденци, настанени в
специалните домове за временно настаняване
на чужденци;
16. набавяне, съхраняване и актуализиране на материални медицински средства и
лекарствени продукти за ведомствен военновременен запас.
(2) За извършване на специализирано медицинско освидетелстване лицата по ал. 1, т. 11
заплащат сума, определена с ценоразписа на
МИ на МВР.
(3) Медицинският институт на МВР оказва
безплатна медицинска помощ на:
1. служители на МВР;
2. държавни служители, които при прекратяване на служебното си правоотношение са
придобили право на пенсия;
3. служители с прекратено трудово правоотношение поради придобиване право на
пенсия, работили през последните 10 години
в МВР;
4. курсантите на АМВР;
5. членовете на семействата и родителите
на лицата по т. 1 – 3;
6. наградените с отличие „Почетен знак“
на МВР.
(4) Медицинският институт на МВР може
да обслужва други лица извън тези по ал. 1
и 3 при условия, определени с правилника
по чл. 35, ал. 3, т. 2 от Закона за лечебните
заведения.
(5) Платените от служителите на МВР
суми за болнично лечение при спешно състояние, проведено в друго лечебно заведение,
или за лечение, което не се извършва в МИ
на МВР и не се финансира от бюджета на
Националната здравноосигурителна каса, се
възстановяват от бюджета на МИ на МВР при
условия и по ред, определени от министъра
на вътрешните работи.
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Чл. 99. (1) Централната експертна лекарска комисия (ЦЕЛК) извършва специализирано медицинско освидетелстване и изготвя
медицински заключения за здравословното
състояние на лицата по чл. 98, ал. 1, т. 10
и 11 по медицински изисквания за работа
в МВР, определени в наредбата по чл. 155,
ал. 1, т. 5 ЗМВР.
(2) Централната експертна лекарска комисия е орган на медицинската експертиза за
служителите на МВР със статут на териториална експертна лекарска комисия по смисъла
на чл. 103 от Закона за здравето.
(3) Редът за изпълнение на специфичните
функции по чл. 164, ал. 2, т. 2, чл. 226, ал. 3
и чл. 238, ал. 3 ЗМВР и за извършване на
медицинска експертиза от ЦЕЛК и регионалните експертни лекарски комисии към
медицинските служби се определя с правила
за медицинската експертиза в МВР, утвърдени от министъра на вътрешните работи по
предложение на директора на МИ.
Чл. 100. Научноизследователският институт
по криминалистика и криминология на МВР:
1. изготвя експертизи по реда на Наказателно-процесуалния кодекс;
2. изготвя експертни справки за нуждите на оперативно-издирвателната дейност
и международното оперативно полицейско
сътрудничество;
3. участва в действия по разкриване и
разследване на престъпления;
4. създава, поддържа, обработва и изследва
информационни бази от данни и обмен на
информация с партньорските служби;
5. взаимодейства със структури на МВР
за ефективно осъществяване на дейностите
по предотвратяване, пресичане, разкриване
и разследване на престъпления;
6. осъществява информационна, научноизследователска и научно-приложна дейност
в областта на криминалистиката, криминологията, опазването на обществения ред и
противодействието на престъпността;
7. съвместно с АМВР извършва обучение
на новоназначени служители и участва в
професионалната подготовка на курсантите
и стажантите, организира курсове за повишаване и актуализация на професионалната
квалификация и специализация на служителите, както и оценява квалификацията и
компетентността им;
8. осъществява организационно-методическо ръководство, помощ, контрол и оценка
на качеството на извършваните по т. 1 – 4
дейности в структурите на МВР.
Чл. 101. Институтът по психология в МВР:
1. провежда криминално-психологични и
полиграфски изследвания за подпомагане на
органите на досъдебното производство и на
органите на МВР, извършващи оперативноиздирвателна дейност;
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2. изготвя психологични и съдебно-психологични експертизи;
3. осъществява психологични интервенции
за управление на кризисни ситуации, застрашаващи националната сигурност, обществения
ред, сигурността и живота на гражданите;
4. извършва психологична профилактика,
индивидуално и организационно консултиране;
5. извършва дейности по управление на
стреса след критични инциденти;
6. извършва обучение съвместно с АМВР
на новоназначени служители и участва в
професионалната подготовка на курсантите,
студентите и стажантите; организира курсове
за повишаване и актуализация на професионалната квалификация и специализация на
служителите, както и оценява квалификацията
и компетентността им;
7. осъществява специализирана психологична подготовка и обучение на служители
на МВР;
8. извършва психологични и социалнопсихологични изследвания;
9. провежда психодиагностични изследвания за първоначално назначаване на държавна
служба в МВР;
10. провежда психодиагностични изследвания на служители;
11. създава и адаптира методи и стандарти
за индивидуална и организационна психодиагностика.
Раздел ІV
Звено за вътрешен одит и звено за материални проверки
Чл. 102. (1) Звеното за вътрешен одит осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор на структурите
по чл. 37 ЗМВР, на техните звена и на всички
програми, дейности и процеси, включително
на разпоредителите с бюджет от втора и пониска степен и на разпоредителите със сметки
за средства от Европейския съюз, както и на
търговските дружества по чл. 61 от Търговския закон, чийто едноличен собственик на
капитала е министърът на вътрешните работи.
(2) За изпълнение на дейността си по ал. 1
Звеното за вътрешен одит:
1. идентифицира и оценява рисковете в МВР;
2. оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление и
контрол в МВР по отношение на:
а) идентифицирането, оценяването и управлението на риска от ръководството на МВР;
б) съответствието със законодателството,
вътрешните актове и договорите;
в) надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация;
г) ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите;
д) опазването на активите и информацията;
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е) изпълнението на задачите и постигането
на целите;
3. дава препоръки за подобряване на дейностите в МВР.
(3) Звеното за вътрешен одит осъществява
функциите на одитен орган на Европейския фонд
за бежанци като част от програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“
и на други европейски фондове съгласно акт
на Министерския съвет.
Чл. 103. (1) Звеното за материални проверки
проверява дейността на материалноотговорните лица в МВР по отношение на събирането,
съхраняването, разходването и отчитането на
поверените им активи чрез извършване на материални проверки съгласно чл. 31 от Закона
за държавната финансова инспекция.
(2) Редът за извършване на материални
проверки се определя с вътрешни правила,
утвърдени от министъра на вътрешните работи.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА И ЩАТ
Чл. 104. (1) Общата щатна численост на
МВР е 49 500 щатни бройки.
(2) Числеността на държавните служители с
висше образование, на държавните служители
със средно образование и на лицата, работещи по трудово правоотношение в рамките на
числеността по ал. 1, се определя със заповед
на министъра на вътрешните работи.
Чл. 105. (1) Министърът на вътрешните
работи утвърждава основните щатове на структурите по чл. 33, т. 5 и чл. 37 ЗМВР в рамките
на общата щатна численост по чл. 104, ал. 1.
(2) Към основните щатове на структурите
по чл. 37 ЗМВР министърът на вътрешните
работи може да утвърждава допълнителни
щатове извън общата щатна численост:
1. за осъществяване на дейности въз основа
на сключени договори по чл. 92, ал. 1 ЗМВР;
2. за осъществяване на дейности въз основа
на сключени договори по чл. 92, ал. 2 ЗМВР;
3. за осъществяване на дейности въз основа
на сключени договори по чл. 94 ЗМВР;
4. за осъществяване на дейности въз основа
на сключени договори по чл. 128, ал. 1 ЗМВР;
5. за длъжности за лица, работещи по трудово правоотношение – за производствени,
ремонтни, социални и обслужващи дейности
в рамките на средствата по бюджета на МВР.
(3) Общата щатна численост на МВР и
числеността по ал. 2 се водят на отчет в ДЧР.
Чл. 106. (1) Министърът на вътрешните
работи в рамките на общата щатна численост
на МВР може да поддържа резерв от неразпределени по структурите щатни бройки за
държавни служители и за лица, работещи по
трудово правоотношение.
(2) Резервът по ал. 1 се използва за оптимизиране числеността на структурите при промени
във функционалните задължения или при извънредни промени в оперативната обстановка.
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(3) Резервът по ал. 1 се води на отчет в ДЧР.
(4) Министърът на вътрешните работи може
да поддържа непопълнение на разпределените
бройки по щатовете на структурите на МВР.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този правилник:
1. „Специална операция“ е съвкупност от
последователни и взаимносвързани мероприятия – тактически, оперативни и технически
действия, осъществявани по единен замисъл и
план от сили и средства на Специализирания
отряд за борба с тероризма, самостоятелно
или във взаимодействие с други структури на
МВР или държавни органи и организации, за
постигане на планираните цели и изпълнение
на поставените задачи.
2. „Бюджетни средства за централни
доставки и разходи“ са финансови средства,
утвърдени или одобрени по бюджета на
дирекция „Управление на собствеността и
социални дейности“ по разходните параграфи от бюджетната класификация на МВР,
за осигуряване на определени потребности
за структурите на МВР чрез централизирано
възлагане на обществени поръчки за доставки,
услуги и строителство.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Правилникът се приема на основание
чл. 37, ал. 3 от Закона за Министерството на
вътрешните работи.
§ 3. Изпълнението на правилника се възлага
на министъра на вътрешните работи.
4983

РЕШЕНИЕ № 499
ОТ 11 ЮЛИ 2014 Г.

за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства – строителни материали – мрамори, от находище „Водицата“,
разположено в землището на с. Ново Лески,
община Хаджидимово, област Благоевград,
на „Пирин кам“ – ООД, гр. Гоце Делчев
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона
за подземните богатства и 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
и енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства – строителни материали – мрамори, представляващи изключителна държавна
собственост, от находище „Водицата“, разполо-

БРОЙ 60

ДЪРЖАВЕН

жено в землището на с. Ново Лески, община
Хаджидимово, област Благоевград, който се
извършва със средства на концесионера и на
негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
156 327 кв. м, която съвпада с площта на запасите и ресурсите в находище „Водицата“
и е индивидуализирана с координатите на
точки от № 1 до № 9 в координатна система
„1970 г.“ съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 25 години. Началният срок на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила
от датата на предоставянето на банковата
гаранция по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „Пирин
кам“ – ООД, гр. Гоце Делчев – титуляр на
Удостоверение за търговско откритие № 0431
от 26 април 2011 г., издадено от министъра на
икономиката, енергетиката и туризма.
6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по т. 1
се осъществява след съгласуване от министъра
на икономиката и енергетиката на проектите
и плановете по т. 7.2.3, изготвени въз основа
на мерките и условията на Решение по оценка
на въздействието върху околната среда № БД02-ПР/2011 г. на РИОСВ – Благоевград.
6.2. 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 горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура.
6.3. 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.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
6.4.3. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.4. да спазва указанията, давани от министъра на икономиката и енергетиката при
съгласуване на проектите;
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6.4.5. да изпълнява одобрените и изискващите се рекултивационни мероприятия;
6.4.6. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица придобитата геоложка и техническа
документация и информация, свързана с обекта
на концесия, без изрично писмено съгласие от
министъра на икономиката и енергетиката.
6.5. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6.6. 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.
6.7. 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 местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива мрамори от находището
по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – мрамори;
7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Водицата“, ск ладиране, преработка, транспорт и продажба на подземните
богатства по т. 1;
7.1.5. 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;
7.1.6. 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.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
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7.2.1.2. 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;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
7.2.1.5. осигури управлението на минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
7.2.2. да извършва дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и съгласува с министъра
на икономиката и енергетиката, а при необходимост – и с други компетентни държавни
органи, при условия, по ред и в срокове, определени в концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това; за измененията и допълненията в
цялостния проект да уведоми РИОСВ – Благоевград, за уточняване на необходимостта
от провеж дане на процед у ри по реда на
нормативната уредба по околна среда преди
съгласуването по т. 6.1;
7.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта по
т. 7.2.3.1; концесионерът представя на министъра на икономиката и енергетиката на всеки
5 години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и за рекултивация
на засегнатите земи;
7.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от съответния
проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
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 и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура;
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7.2.5. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото
законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите
и дейс т ви т ел но п рода ден и т е кол и чес т ва
мрамори и среднопретеглената им продажна
цена за отчетния период, както и отчети за
дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие – до 15 дни след изтичане
на отчетния период;
7.2.6.2. 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;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните
работи от археолог на Регионалния исторически музей – Благоевград;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.10. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка при условия и в
срокове, определени в съгласувания проект
по т. 7.2.3.4;
7.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по
т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6.2;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция, резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
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7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 8.1;
7.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е
от задълженията по това решение и по договора и/или при нарушаване на условие за
осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задъл жени ята по концесионни я договор.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. 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. 8.2, 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
едно непарично задължение:
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е 7705 лв. и се предоставя не
по-късно от 7 дни след датата на подписване
на концесионния договор;
8.1.2. 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 ян уари на съответната
година;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2 е
валидна до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 8.1 концесионерът е длъжен
да възстанови нейния размер в 10-дневен
срок от уведомлението на концедента за
усвояването є.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3

на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. 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 в концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като
срокът на плащане е 30-о число на месеца,
следващ отчетния период.
9.2. 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.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7
на сто от базата за изчисляване на концесионното възнаграждение се умножи по добитото
количество подземно богатство за съответния
отчетен период 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.).
9.4. Концесионното плащане по т. 9.3 за
единица добито подземно богатство съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по
т. 9.3 не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./
тон. 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.
9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всеки отчетен период от срока
на концесията не може да бъде по-нисък от
стойността, определена на базата на 7830 тона/
шестмесечие добити мрамори и предвидената
стойност за единица добито подземно богатство съгласно т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променя с допъл-
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нително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за неговото определяне.
9.7. Министърът на икономиката и енергетиката внася по бюджета на община Хаджидимово част от извършеното концесионно
плащане в размер 50 на сто, определено при
условията и по реда на чл. 81 от Закона за
концесиите, без ДДС.
10. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи, при
условие че не се извършва добив на подземни
богатства, при условия и по ред, определени
в концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на икономиката и енергетиката:
11.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Пирин кам“ – ООД,
гр. Гоце Делчев, в тримесечен срок от влизането в сила на решението за предоставяне
на концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки на
концесионната площ на находище „Водицата“
Координатна система „1970 г.“
Точка

Координати

№

X (север), м

Y (изток), м

1.

44 74 903.5

85 35 396.0

2.

44 74 784.6

85 35 472.1

3.

44 74 593.1

85 35 566.4

4.

44 74 510.3

85 35 584.8

5.

44 74 378.0

85 35 725.0

6.

44 74 180.6

85 35 458.0

7.

44 74 395.4

85 35 383.4

8.

44 74 655.5

85 35 248.5

9.
4812

44 74 757.0

85 35 255.0
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РЕШЕНИЕ № 500
ОТ 11 ЮЛИ 2014 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – пясъци и чакъли, от находище
„Лозята“, разположено в землището на гр.
Ветрен, община Септември, област Пазарджик, на „Вега – 3“ – ЕООД, гр. Септември
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
и енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства – строителни материали – пясъци
и чакъли, представляващи изк лючителна
държавна собственост, от находище „Лозята“,
разположено в землището на гр. Ветрен, община Септември, област Пазарджик, който
се извършва със средства на концесионера и
на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
605 974 кв. м, която съвпада с площта на
находище „Лозята“ и е индивидуализирана
с координатите на точки от № 1 до № 4 в
координатна система „1970 г.“ съгласно приложението.
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 от
датата на предоставяне на банковата гаранция
по т. 8.1.1.
5. Оп редел я п ряко за концесионер
„Вега – 3“ – ЕООД, гр. Септември – титуляр на Удостоверение за търговско откритие
№ 0433/14.06.2011 г., издадено от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма.
6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по т. 1
се осъществява след съгласуване от министъра
на икономиката и енергетиката на проектите
и плановете по т. 7.2.3, изготвени въз основа
на мерките и условията на Решение по оценка
на въздействието върху околната среда № 3-2
от 2011 г. на министъра на околната среда и
водите. Решението е приложение, неразделна
част от цялостния работен проект за добив и
първична преработка.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
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здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура.
6.3. 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.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
6.4.3. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.4. да спазва указанията, давани от министъра на икономиката и енергетиката при
съгласуване на проектите;
6.4.5. да изпълнява одобрените и изискващите се рекултивационни мероприятия;
6.4.6. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица придобитата геоложка и техническа документация и информация, свързана
с обекта на концесия, без изрично писмено
съгласие от министъра на икономиката и
енергетиката.
6.5. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6.6. 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.
6.7. 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 местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива пясъци и чакъли от находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – пясъци и чакъли;
7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
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7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива, включително допроучване в границите на находище
„Лозята“, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. 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;
7.1.6. 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.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
7.2.1.2. 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;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
7.2.1.5. осигури управлението на минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
7.2.2. да извършва дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и съгласува с министъра
на икономиката и енергетиката, а при необходимост и с други компетентни държавни
органи, при условия, по ред и в срокове, определени в концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична преработка – при възникнала необходимост от това;
при изменения и допълнения на цялостния
проект да се уведоми РИОСВ – Пазарджик, за
уточняване на необходимостта от провеждане
на процедури по реда на нормативната уредба
по околна среда преди одобряването по т. 6.1;
7.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта по
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т. 7.2.3.1; концесионерът представя на министъра на икономиката и енергетиката на всеки
5 години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи;
7.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от съответния проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в
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 и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура;
7.2.5. да съставя и да води геоложка и
техническа документация за дейностите по
концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадените количества пясъци
и чакъли и среднопретеглената им продажна
цена за отчетния период, както и отчети за
дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие до 15 дни след изтичане
на отчетния период;
7.2.6.2. 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;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство, като при изкопните
дейности в у част ъци те около каменни те
струпвания и в близост до „Копанова могила“
да бъде осигурено наблюдение от страна на
специалист археолог от Регионалния археологически музей – гр. Септември;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;

ВЕСТНИК

БРОЙ 60

7.2.10. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по
т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6.2;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 8.1;
7.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е
от задълженията по това решение и по договора и/или при нарушаване на условие за
осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. 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. 8.2,
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 едно непарично задължение:
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8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е 54 946 лв. и се предоставя
не по-късно от 7 дни след датата на подписване
на концесионния договор;
8.1.2. 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;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2 е
валидна до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 8.1 концесионерът е длъжен да
възстанови нейния размер в 10-дневен срок от
уведомлението на концедента за усвояването й.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. 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 в концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като
срокът на плащане е 30-о число на месеца,
следващ отчетния период.
9.2. 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.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7
на сто от базата за изчисляване на концесионното възнаграждение се умножи по добитото
количество подземно богатство за съответния
отчетен период, 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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9.4. Концесионното плащане по т. 9.3 за
единица добито подземно богатство съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „в“ от методиката по
т. 9.3 не може да бъде по-ниско от 0,40 лв./
тон. 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.
9.5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период от
срока на концесията не може да бъде понисък от 16 650 лв. без ДДС, определен на
базата на 41 625 тона/шестмесечие добити
пясъци и чакъли и предвидената стойност
за единица добито подземно богатство съгласно т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане
по т. 9.3 и минималният размер на концесионното плащане по т. 9.4 и 9.5 се променя с допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за неговото определяне.
9.7. Министърът на икономиката и енергетиката превежда по бюджета на община
Септември част от извършеното концесионно
плащане в размер 50 на сто от сумата, определена при условията и по реда на чл. 81 от
Закона за концесиите, без ДДС.
10. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
при условие че не се извършва добив на
подземни богатства, при условия и по ред,
определени в концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на икономиката и енергетиката:
11.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с „ВЕГА – 3“ ЕООД – гр.
Септември, в тримесечен срок от влизането
в сила на решението за предоставяне на
концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
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Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки
на концесионната площ на находище „Лозята“
Координатна система „1970 г.“
Точка

Координати

№

X (север), м

Y (изток), м

1.

4552457.0

8562312.0

2.

4552459.0

8562945.0

3.

4551696.3

8563256.6

4.

4551453.0

8562601.0

4813

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-310
от 17 юли 2014 г.

за преназначаване на държавните служители
в Министерството на вътрешните работи
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за преназначване на
държавните служители в Министерството на
вътрешните работи (МВР);
2. редът за временно преназначаване на
държавните служители в МВР.
Ч л. 2. Професиона л но т о ра зви т ие на
държавните служители в МВР се основава
на основните принципи на управление на
държавната служба в МВР, определени в
Закона за Министерството на вътрешните
работи (ЗМВР).
Раздел II
Преназначаване на друга длъжност
Чл. 3. (1) Държавният служител може да
бъде преназначен на по-висока по вид длъжност по чл. 143, ал. 1 ЗМВР, когато едновременно са налице следните условия:
1. получена по реда на наредбата по чл. 162,
ал. 2 ЗМВР оценка на професионалната дейност от последния отчетен период, по-голяма
или равна на „4“;
2. прослужени години на държавна служба
в МВР, както следва:
а) за висши или старши ръководни длъжности – не по-малко от 7 години, от които
не по-малко от една трета на ръководни
длъжности;
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б) за ръководни длъжности – не по-малко
от 6 години, от които не по-малко от една
трета на старши експертни, експертни или
изпълнителски длъжности;
в) за старши експертни длъжности – не
по-малко от 5 години, от които не по-малко
от една трета на експертни или на изпълнителски длъжности;
г) за експертни длъжности – не по-малко
от 4 години, от които не по-малко от една
трета на изпълнителски длъжности;
д) за изпълнителски длъжности – не помалко от 3 години на младши изпълнителски
длъжности.
(2) При изчисляване на прослужените години по ал. 1, т. 2 се вземат предвид и прослужените години на длъжности за държавни
служители в МВР:
1. офицери, сержанти и граждански лица
по отменения ЗМВР (обн., ДВ, бр. 122 от
1997 г.; Решение № 3 на Конституционния съд
от 1998 г. – бр. 29 от 1998 г.; изм., бр. 70, 73 и
153 от 1998 г., бр. 30 и 110 от 1999 г., бр. 1 и
29 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 45 и 119 от
2002 г., бр. 17, 26, 95, 103, 112 и 114 от 2003 г.,
бр. 15, 70 и 89 от 2004 г., бр. 11, 19, 27, 86, 103
и 105 от 2005 г.; отм., бр. 17 от 2006 г.; изм.,
бр. 24 и 30 от 2006 г.);
2. от съответните категории по отменения
ЗМВР (обн., ДВ, бр. 17 от 2006 г.; изм., бр. 30,
102 и 105 от 2006 г., бр. 11, 31, 41, 46, 57, 64 и
109 от 2007 г., бр. 28, 43, 69, 94 и 98 от 2008 г.,
бр. 27, 42, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 88 от 2010 г.,
бр. 9, 23, 47, 48 и 81 от 2011 г., бр. 38 и 44 от
2012 г., бр. 15, 52, 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 19
от 2014 г.).
Чл. 4. (1) Държавният служител може да
бъде преназначен на по-висока длъжност в
рамките на съответния вид длъжности по
чл. 143, ал. 1 ЗМВР, когато едновременно са
налице следните условия:
1. получена по реда на наредбата по чл. 162,
ал. 2 ЗМВР оценка на професионалната дейност от последния отчетен период, по-голяма
или равна на „4“;
2. прослужена не по-малко от една година
на предходна длъжност.
(2) Длъжностите в рамките на всеки вид
длъжности по чл. 143, ал. 1 ЗМВР се определят в Класификатора на длъжностите в МВР.
Чл. 5. (1) За преназначаване на държавните
служители по чл. 3 и 4 се изготвя мотивирано
предложение от:
1. главния секретар на МВР – за директорите на главните и областните дирекции и
командира на Специализирания отряд за борба
с тероризма;
2. ръководителите на структурите по чл. 37
ЗМВР – за останалите държавни служители
от ръководни и старши ръководни длъжности;
3. прекия ръководител – за държавните
служители от старши експертни, експертни,
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изпълнителск и и младши изпълнителск и
длъжности.
(2) Предложение не се изготвя за ръководителите на структури извън посочените в ал. 1,
т. 1, както и за ръководителите на звена по
чл. 33, т. 5 ЗМВР.
Чл. 6. (1) Държавният служител може
да бъде преназначен на друга длъжност по
предложение на съответния ръководител в
следните случаи:
1. след оценка на професионалната дейност,
когато получената оценка не е основание за
прекратяване на служебното правоотношение
по реда на чл. 226, ал. 1, т. 7, буква „б“ ЗМВР;
2. поради намалена работоспособност за
изпълнение на служебните задължения по
здравословни причини, установена въз основа
на решение на Централната експертна лекарска
комисия при Медицинския институт на МВР,
когато тя не е основание за прекратяване
на служебното правоотношение по реда на
чл. 226, ал. 1, т. 3 ЗМВР.
(2) Основание за преназначаване по ал. 1,
т. 1 са получени по реда на наредбата по
чл. 162, ал. 2 ЗМВР оценки на професионалната
дейност от последните два последователни отчетни периода, сборът от които е равен на „3“.
Чл. 7. (1) Ръководител на структура на
МВР, в щата на която е заеманата длъжност, предприема действия за предлагане на
държавния служител на друга длъжност в
следните случаи:
1. съкращаване на длъжността;
2. прекратяване на пълномощията на изборната длъжност, когато предишната заемана
длъжност не е вакантна;
3. отказ или отнемане на разрешение за
достъп до класифицирана информация;
4. установяване на несъвместимост в случаите по чл. 153, ал. 3, т. 1 ЗМВР след подадена
декларация;
5. отмяна на заповедта за прекратяване на
служебното правоотношение, когато предишната заемана длъжност не е вакантна;
6. по чл. 6, ал. 1.
(2) Когато в същата структура няма друга
длъжност, ръководителят изисква информация
от другите структури на МВР за наличието
на такава вакантна длъжност.
(3) Вакантни длъжности по ал. 2 от разпределените по щатовете на структурите на
МВР са:
1. длъжности, на които не са назначени
стажанти;
2. длъжности, на които временно не са
преназначени служители;
3. длъжности, за които няма обявен конкурс.
(4) Предлагането на друга длъжност, съгласието или отказът на служителя да я заеме
се удостоверяват писмено със съставянето на
протокол с подписите, трите имена и длъжностите на двама служители.
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(5) Ръководителят на приемащата структура преназначава или изготвя предложение до
министъра на вътрешните работи за преназ
начаване на служителя, приел предложената
длъжност.
(6) В случаите по ал. 1, т. 5 на държавния
служител се предлага и се преназначава на
равностойна длъжност.
(7) Преназначаването се извършва в тридесетдневен срок от възникване на обстоятелствата по ал. 1, т. 1 – 4 и 6.
(8) Преназначаването по ал. 1, т. 5 се извършва в тридесетдневен срок от явяване на
държавния служител да заеме длъжността,
на която е възстановен.
Чл. 8. (1) Държавният служител може да
бъде преназначен на същата или на друга не
по-висока длъжност, ако едногодишният срок
за изпитване е изтекъл. Преназначаването се
извършва след подадено заявление от държавния служител.
(2) Преназначаването по ал. 1 на държавен
служител от една структура на МВР в друга
структура може да се извърши след писмено
съгласие на ръководителите на съответните
структури.
Чл. 9. Преназначаването на държавни
служители на МВР на длъжности „задграничен представител“ се предхожда от подбор,
който се провежда по правила, утвърдени от
министъра на вътрешните работи.
Чл. 10. (1) Преназначаването на академична длъжност се извършва, ако държавният
служител отговаря и на условията за съответната длъжност по Закона за развитието на
академичния състав в Република България.
(2) Процедурите за заемане на академични
длъжности се провеждат съгласно Закона за
развитието на академичния състав в Република България и Правилника за прилагане на
Закона за развитието на академичния състав
в Република България.
Чл. 11. (1) Преназначаването по този раздел се извършва, ако служителят отговаря на
изискванията за заемане на новата длъжност.
(2) Изпълнението на служебните задължения на длъжността, на която държавният
служител е преназначен, започва с встъпването
му в длъжност, което се удостоверява с акт
за встъпване в длъжност.
Раздел III
Временно преназначаване на длъжности
Чл. 12. (1) Временното преназначаване на
държавния служител се извършва при:
1. необходимост от преназначаване на служители на вакантни длъжности в щатовете
на структурите на МВР;
2. отсъствие на титуляря над 30 дни освен
в случаите на ползване на платен годишен
отпуск.
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(2) Държавният служител може да бъде
временно преназначен на по-висока длъжност,
когато отговаря на изискванията за заемане
на длъжността.
Чл. 13. (1) За временно преназначаване се
изготвя мотивирано предложение, с което държавният служител се запознава срещу подпис
и отразява съгласието или несъгласието си.
(2) Предложението по ал. 1 се изготвя от:
1. главния секретар на МВР – за директорите на главните и областните дирекции
и командира на Специализирания отряд за
борба с тероризма;
2. ръководителите на структурите по чл. 37
ЗМВР – за останалите държавни служители
от ръководни и старши ръководни длъжности;
3. прекия ръководител – за държавните
служители от старши експертни, експертни,
изпълнителск и и младши изпълнителск и
длъжности.
(3) За ръководителите на структури извън
посочените в ал. 2, т. 1 не се изготвя предложение.
(4) При временно преназначаване на държавен служител от една структура в друга
предложението се съгласува с ръководителя
на структурата, в която служителят е титуляр.
Чл. 14. (1) Временното преназначаване на
държавен служител се извършва със заповед
на съответния орган по чл. 158 или чл. 159,
ал. 1 ЗМВР за срок до една година с възможност за еднократно удължаване на срока на
временното преназначаване с още една година. Временно преназначаване за по-дълъг
срок може да се прилага, когато титулярят
на длъжността е в законоустановен отпуск
за срок над една година.
(2) При временно преназначаване в случаите
на служебна необходимост тя се мотивира в
заповедта по ал. 1.
(3) Временното преназначаване се прекратява със заповед при изтичане на определения
в заповедта срок.
(4) Временното преназначаване може да
се прекрати със заповед и преди изтичане на
определения срок.
(5) В случаите на еднократно удължаване
на срока на временното преназначаване се
издава заповед за удължаване на срока.
Чл. 15. Изпълнението на служебните задължения на длъжността, на която държавният
служител е временно преназначен, започва с
встъпването му в длъжност, което се удостоверява с акт за встъпване в длъжност.
Допълнителни разпоредби
§ 1. При преназначаване на длъжности в
МВР, посочени в чл. 3, ал. 1, т. 14 от Закона
за достъп и разкриване на документите и за
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обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна
армия, се извършва предварителна проверка
за установяване на принадлежност към органите по чл. 1 от същия закон.
§ 2. Служителите от звената „Човешки
ресу рси“ са д л ъж н и да за позна я т всек и
служител с длъжностната характеристика
за длъжността, на която е преназначен. За
запознаването се съставя протокол, който
се съхранява в личното кадрово дело на
служителя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. (1) До извършването на оценка на
професионалната дейност за първия отчетен
период по наредбата по чл. 162, ал. 2 ЗМВР
при преназначаването по чл. 3 и 4 за оценка
на професионалната дейност се счита оценяването на изпълнението на целите, извършено за първия отчетен период на 2014 г. при
условията и по реда на Наредба № Iз-2209 от
2012 г. за условията и реда за формиране на
допълнително възнаграждение за резултати
в служебната дейност (ДВ, бр. 89 от 2012 г.,
наричана по-нататък „Наредба № Iз-2209 от
2012 г.“), както следва:
1. изпълнението на:
а) общата цел – за държавните служители
по чл. 26, т. 2, 4, 6 и 7 от Наредба № Iз-2209
от 2012 г.;
б) общата цел и на подцелите или специфичната цел на съответната структура – за
държавните служители по чл. 26, т. 5 от Наредба № Iз-2209 от 2012 г.;
2. индивидуалната оценка за изпълнение
на целите – за държавните служители извън
посочените в т. 1.
(2) За целите на ал. 1, т. 1:
1. изпълнението над 100 % на общата цел,
съответно на общата цел и на подцелите или
специфичната цел на съответната структура
съгласно Наредба № Iз-2209 от 2012 г., се приравнява на оценка на професионалната дейност
„5“ по наредбата по чл. 162, ал. 2 ЗМВР;
2. изпълнението между 81 % и 100 % на
общата цел, съответно на общата цел и на
подцелите или специфичната цел на съответната структура съгласно Наредба № Iз-2209
от 2012 г., се приравнява на оценка на професионалната дейност „4“ по наредбата по
чл. 162, ал. 2 ЗМВР.
(3) За целите на ал. 1, т. 2 индивидуалните оценки „5“ и „6“ по Наредба № Iз-2209 от
2012 г. се приравняват съответно на оценки
на професионалната дейност „4“ и „5“ по
наредбата по чл. 162, ал. 2 ЗМВР.

БРОЙ 60

ДЪРЖАВЕН

§ 4. Наредбата се издава на основание
чл. 164, ал. 5 и чл. 165, ал. 1 от Закона за
Министерството на вътрешните работи.
§ 5. С тази наредба се отменя Наредба
№ Iз-2525 от 2012 г. за преминаване на държавната служба в Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 1 от 2013 г.).
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Цветлин Йовчев
4901

НАРЕДБА № 8121з-311
от 17 юли 2014 г.

за реда за прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители в
Министерството на вътрешните работи
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя редът за
прекратяване на служебното правоотношение
по чл. 226, ал. 1 от Закона за Министерството
на вътрешните работи (ЗМВР) и за установяване на обстоятелствата по чл. 226, ал. 1,
т. 7, буква „б“ и т. 11 ЗМВР.
Чл. 2. Служебното правоотношение на държавния служител се прекратява със заповед,
която съдържа:
1. наименованието на органа, който я
издава;
2. правните и фактическите основания за
прекратяване на служебното правоотношение;
3. разпоредителна част, с която се определят правата и задълженията на държавния служител, начинът и срокът за тяхното
изпълнение;
4. пред кой орган и в какъв срок заповедта
може да се обжалва.
Чл. 3. (1) Заповедта за прекратяване на
служебното правоотношение се връчва срещу
подпис на държавния служител, който отбелязва датата, часа на връчване и декларира
дали се намира в законоустановен отпуск.
(2) Отказът на държавния служител да
получи срещу подпис заповедта по ал. 1 се
удостоверява писмено, като се съставя протокол с подписите, трите имена и длъжностите
на двама служители.
(3) При невъзможност заповедта да бъде
връчена по реда на ал. 1 и 2 тя се изпраща
на адрес за кореспонденция на държавния
служител с препоръчано писмо с обратна
разписка.
(4) Когато в заповедта се съдържа класифицирана информация, на държавния служител
се връчва препис-извлечение, което не съ-
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държа такава информация. В този случай на
служителя се дава възможност да се запознае
със заповедта.
Чл. 4. (1) След връчването на заповедта
за прекратяване на служебното правоотношение държавният служител подписва акт за
сдаване на длъжността и връща служебната
карта, личния знак и зачисленото му оръжие.
(2) До вр ъща не т о на зач ислено т о и м
имущество и документи на освободените от
служба лица се издава временен пропуск за
срок не по-дълъг от един месец.
Чл. 5. Заповедите за прекратяване на
служебното правоотношение се връчват и се
изпълняват от звената „Човешки ресурси“.
Раздел II
Ред за прекратяване на служебното правоотношение по чл. 226, ал. 1 ЗМВР
Чл. 6. Служебното правоотношение на
държавни я сл у ж и тел, кой то е навърши л
пределна възраст съгласно чл. 226, ал. 1,
т. 1 ЗМВР, се прекратява, независимо дали
е придобил право на пенсия за осигурителен
стаж и възраст.
Чл. 7. (1) Прекратяването на служебното
правоотношение на държавния служител по
чл. 226, ал. 1, т. 3 ЗМВР – по здравословни
причини, се извършва въз основа на решение,
издадено от Централната експертна лекарска
комисия (ЦЕЛК) при Медицинския институт
на МВР, в което се установява по безспорен
начин, че характерът на заболяването или
налични здравни противопоказания не позволяват на служителя:
1. да изпълнява служебните си задължения
на заеманата длъжност;
2. да изпълнява служебни задължения в
МВР.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 служебното
правоотношение се прекратява, когато служителят откаже да заеме друга предложена
му длъжност или ако няма друга вакантна
длъжност, подходяща за него.
(3) Заповедта за прекратяване на служебното правоотношение се издава не по-късно
от тридесет дни от датата на издаване на
решението на ЦЕЛК – МВР.
Чл. 8. Държавен служител, който желае
да упражни правото си по чл. 226, ал. 1, т. 2,
4 и 13 ЗМВР, отправя писмено заявление до
съответния орган по чл. 158 или чл. 159, ал. 1
ЗМВР чрез непосредствения си ръководител.
Чл. 9. Прекратяването на сл у жебното
правоотношение на държавни я слу ж ител
на основание чл. 226, ал. 1, т. 5 ЗМВР – при
съкращаване на длъжността, се извършва,
когато служителят откаже да заеме друга
предложена му длъжност или ако няма друга
вакантна длъжност, подходяща за него.
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Чл. 10. Служебното правоотношение на
държавния служител се прекратява на основание чл. 226, ал. 1, т. 7, буква „е“ ЗМВР – при
отказ или отнемане на разрешение за достъп
до класифицирана информация, когато служителят откаже да заеме друга предложена
му длъжност или ако няма друга вакантна
длъжност, подходяща за него.
Чл. 11. Предлагането на друга длъжност в
случаите по чл. 226, ал. 1, т. 3, 5 и т. 7, букви
„е“ и „ж“ във връзка с чл. 153, ал. 3, т. 1 ЗМВР
се извършва съгласно наредбата по чл. 164,
ал. 5 ЗМВР.
Чл. 12. Служебното правоотношение на държавния служител се прекратява на основание
чл. 226, ал. 1, т. 11 ЗМВР, когато в периода
на срока за изпитване е получил най-ниската
оценка на професионалната дейност.
Чл. 13. (1) Прекратяването на служебното
правоотношение на основание чл. 226, ал. 1,
т. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17
ЗМВР се извършва по инициатива на органа
по назначаване.
(2) Предложение за прекратяване на служебното правоотношение на държавните
служители се прави от главния секретар на
МВР, ръководителите на звена по чл. 33, т. 5
ЗМВР, ръководителите на структури по чл. 37
ЗМВР и прекия ръководител на държавния
служител.
Чл. 14. (1) Предложение за прекратяване
на служебното правоотношение на директорите на главните и областните дирекции
и на командира на Специализирания отряд
за борба с тероризма се прави от главния
секретар на МВР.
(2) За директорите на дирекции, админис
тративни дирекции, Медицинския институт
на МВР, Научноизследователския институт по
криминалистика и криминология, Института
по психология, ректора на Академията на
МВР, началника на Звено за вътрешен одит,
началника на Звено за материални проверки,
както и за ръководителите на звена по чл. 33,
т. 5 ЗМВР не се прави предложение.
(3) Предложение за прекратяване на служебното правоотношение на държавните
служители на старши ръководни, ръководни,
старши експертни, експертни и изпълнителски длъжности се прави от ръководителите
на структури по чл. 37 ЗМВР. За държавните
служители от звената по чл. 33, т. 5 ЗМВР
предложението се прави от ръководителите
на съответните звена.
(4) Предложение за прекратяване на служебното правоотношение на държавните слу-
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жители на младши изпълнителски длъжности
се прави от прекия ръководител.
(5) При прекратяване на служебното правоотношение по чл. 226, ал. 1, т. 7, буква „в“
ЗМВР – незавършване на курса за първоначална професионална подготовка, предложението
се прави от ректора на Академията на МВР.
Раздел III
Установяване на обстоятелствата по чл. 226,
ал. 1, т. 7, буква „б“ и т. 11 ЗМВР
Чл. 15. (1) Получаването на най-ниската
обща оценка на професионалната дейност на
държавен служител за два последователни
отчетни периода е основание за прекратяване
на служебното правоотношение по чл. 226,
ал. 1, т. 7, буква „б“ ЗМВР.
(2) Получаването на най-ниската оценка
на професионалната дейност на държавен
служител в периода на срока за изпитване
е основание за прекратяване на служебното
правоотношение по чл. 226, ал. 1, т. 11 ЗМВР.
(3) Оценяването на професионалната дейност на държавните служители се извършва
съгласно наредбата по чл. 162, ал. 2 ЗМВР.
Чл. 16. При възникване на обстоятелствата по чл. 15, ал. 1 и 2 към предложението
за прекратяване на слу жебното правоотношение се прилагат картите за оценка на
професионалната дейност на служителя за
съответните отчетни периоди или срок на
изпитване.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 226, ал. 6 от Закона за Министерството
на вътрешните работи.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Цветлин Йовчев
4902

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение на Наредба № 2 от
2014 г. за условията и реда за предоставяне
на финансова помощ по Национална програма
за подпомагане на лозаро-винарския сектор за
периода 2014 – 2018 г. (ДВ, бр. 34 от 2014 г.)
Параграф единствен. Приложение № 1 към
чл. 8, ал. 1 се изменя така:
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„Приложение № 1
към чл. 8, ал. 1
Пределни цени по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“
Цената на посочените агротехнически мероприятия (практики) е формирана с включени разходи
за труд и транспорт.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е изчислен в размер до 75 % от пределната стойност на действителните разходи за изпълнение на всяка конкретно определена дейност.
Всички цени са посочени без включен данък добавена стойност (ДДС).
Дейности за подпомагане:
1. Конверсия на сортовия състав на насаждението със сортове, класифицирани за съответните
лозарски райони на страната чрез презасаждане без промяна на местонахождението на лозята (чл. 5,
ал. 1, т. 1, буква „а“).
Пределната цена на инвестицията е 46 155,00 лв./ха.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 34 616,25 лв./ха.
Цената е изчислена на база 5500 лози в ха.
При установяване на по-малък брой лози в ха размерът на инвестицията се намалява, като на етап
„Засаждане“ броят растения, предвидени за засаждане, се умножи по 5,81 лв.
Етапи „Изкореняване“ и „Изграждане на подпорна конструкция“ се изплащат на хектар независимо
от броя на растенията.
КОНВЕРСИЯ ЧРЕЗ
ПРЕЗАСАЖДАНЕ БЕЗ ПРОМЯНА НА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО НА ЛОЗЯТА
I етап – Изкореняване
№

Практики

Мерна
единица

Количество

Единична
цена
(лв.)

Цена за 1
хектар лозе при
5500 лози (лв.)

Цена за
1 лозичка
(лв.)

1. Изкореняване (отстраняване на подпорна конструкция, изрязване на растенията, извозване
на отпадъци)
2. Обеззаразяване
Общо за етап
„Изкореняване“ (лв.)

ха

1

5250,00
75 %

5250,00
3937,50

0,00

II етап – Засаждане
3. Предпосадъчна подготовка (агрохимичен анализ, третиране на площите с тотален хербицид,
риголване, подравняване, торене, маркиране и др.)
4. Засаждане (посадъчен материал, подготовка, засаждане и утъпкване, индивидуални колчета)
5. Поливки (вода и механизирани и ръчни операции)
6. Вегетационни обработки
(почистване на росни корени, окопаване, привързване, растителна защита)
Общо за етап
„Засаждане“ (лв.)

ха

1

31 955,00
75 %

31 955,00
23 966,25

5,81

IIІ етап – Изграждане на подпорна конструкция
7. Материали – колове, тел, куки, котви
8. Изграждане на подпорна конструкция (труд и транспорт)
Общо за етап „Изграждане на
подпорна конструкция“ (лв.)

ха

1

8950,00
75 %

Обща сума (лв.)

8950,00
6712,50
46 155,00

75 %

34 616,25

0,00
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2. Конверсия на сортовия състав на насаждението със сортове, класифицирани за съответните
лозарски райони на страната чрез присаждане (чл. 5, ал. 1, т. 1, буква „б“).
Пределната цена на инвестицията е 24 240,00 лв./ха.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 18 180,00 лв./ха.
Цената е изчислена на база 4000 лози в ха.
При установяване на по-малък брой лози в ха, но не по-малко от 2500, размерът на инвестицията се
намалява, като броят налични растения се умножи по 6,06 лв.
КОНВЕРСИЯ ЧРЕЗ ПРИСАЖДАНЕ
I етап – Присаждане
№

Практики

Мерна
единица

Количество

Единична
цена
(лв.)

Цена за 1 хектар
лозе при
4000 лози (лв.)

Цена за
1 лозичка
(лв.)

1. Подготовка на растенията за присаждане (отриване, резитби, почистване на площта и
извозване на отпадъците)
2. Присаждане (подготовка на лозите и присадниците, същинско присаждане)
Общо за присаждане (лв.)

ха

1

17 600,00

17 600,00

4,40

II етап – Грижи за присадените лози
3. Вегетационни обработки на почвата (механизирани и ръчни)
4. Поставяне на индивидуални колчета (материали и агротехнически практики)
5. Поливки (вода и механизирани и ръчни операции)
6. Агрохимичен анализ, вегетационно подхранване и растителна защита на лозето
Общо за грижите (лв.)

ха

1

6640,00

Обща сума (лв.)
75 %

6640,00

1,66

24 240,00

6,06

18 180,00

3. Преструктуриране на лозята чрез презасаждане с промяна на местонахождението на лозята
(чл. 5, ал. 1, т. 2, буква „а“).
Пределната цена на инвестицията е 46 155,00 лв./ха.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 34 616,25 лв./ха.
Цената е изчислена на база 5500 лози в ха.
При установяване на по-малък брой лози в ха размерът на инвестицията се намалява, като на етап
„Засаждане“ броят растения, предвидени за засаждане, се умножи по 5,81 лв.
Етапи „Изкореняване“ и „Изграждане на подпорна конструкция“ се изплащат на хектар независимо
от броя на растенията.
ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ ЧРЕЗ
ПРЕЗАСАЖДАНЕ С ПРОМЯНА НА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО НА ЛОЗЯТА
I етап – Изкореняване
№

Практики

Мерна

Количество

единица

Единична

Цена за 1 хектар

Цена за

цена

лозе при

1 лозичка

(лв.)

5500 лози (лв.)

(лв.)

1. Изкореняване (отстраняване на подпорна конструкция, изрязване на растенията, извозване
на отпадъци)
2. Обеззаразяване
Общо за етап
„Изкореняване“ (лв.)

ха

1

5250,00
75 %

5250,00
3937,50

0,00
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II етап – Засаждане
3. Предпосадъчна подготовка (агрохимичен анализ, третиране на площите с тотален хербицид,
риголване, подравняване, торене, маркиране и др.)
4. Засаждане (посадъчен материал, подготовка, засаждане и утъпкване, индивидуални колчета)
5. Поливки (вода и механизирани и ръчни операции)
6. Вегетационни обработки (почистване на росни корени, окопаване, привързване, растителна
защита)
Общо за етап
„Засаждане“ (лв.)

ха

1

31 955,00

31 955,00

75 %

23 966,25

5,81

IIІ етап – Изграждане на подпорна конструкция
7. Материали – колове, тел, куки, котви
8. Изграждане на подпорна конструкция (труд и транспорт)
Общо за етап
„Изграждане на
подпорна конструкция“ (лв.)

ха

1

8950,00

8950,00

75 %

6712,50

Обща сума (лв.)

0,00

46 155,00
75 %

34 616,25

4. Преструктуриране на лозята чрез засаждане с права от Националния резерв (чл. 5, ал. 1, т. 2,
буква „б“).
Пределната цена на инвестицията е 40 905,00 лв./ха.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 30 678,75 лв./ха.
Цената е изчислена на база 5500 лози в ха.
При установяване на по-малък брой лози в ха размерът на инвестицията се намалява, като на етап
„Засаждане“ броят растения, предвидени за засаждане, се умножи по 5,81 лв.
Етап „Изграждане на подпорна конструкция“ се изплаща на хектар независимо от броя на растенията.
ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ ЧРЕЗ
ЗАСАЖДАНЕ С ПРАВА ОТ НАЦИОНАЛНИЯ РЕЗЕРВ
I етап – Засаждане
№

Практики

Мерна
единица

Количество

Единична
цена
(лв.)

Цена за 1 хектар
лозе при
5500 лози (лв.)

Цена за
1 лозичка
(лв.)

1. Предпосадъчна подготовка (агрохимичен анализ, третиране на площите с тотален хербицид,
риголване, подравняване, торене, маркиране и др.)
2. Засаждане (посадъчен материал, подготовка, засаждане и утъпкване, индивидуални колчета)
3. Поливки (вода и механизирани и ръчни операции)
4. Вегетационни обработки (почистване на росни корени, окопаване, привързване, растителна
защита)
Общо за етап
„Засаждане“ (лв.)

ха

1

31 955,00
75 %

31 955,00
23 966,25

5,81
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IІ етап – Изграждане на подпорна конструкция
5. Материали – колове, тел, куки, котви
6. Изграждане на подпорна конструкция (труд и транспорт)
Общо за етап
„Изграждане на
подпорна конструкция“ (лв.)

ха

1

8950,00

75 %

8950,00

6712,50

Обща сума (лв.)

0,00

40 905,00
75 %

30 678,75

5. Подобряване на техниките за управление на лозята чрез смяна на формировката със смяна на
подпорната конструкция (чл. 5, ал. 1, т. 3, буква „а“).
Пределната цена на инвестицията е 19 190,00 лв./ха.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 14 392,50 лв./ха.
Цената е изчислена на база 5500 лози в ха.
При установяване на по-малък брой лози в ха размерът на инвестицията се намалява, като на етап
„Смяна на формировката“ броят растения, предвидени за засаждане, се умножи по 1,62 лв.
Етап „Смяна на подпорната конструкция“ се изплаща на хектар независимо от броя на растенията.
ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИКИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОЗЯТА ЧРЕЗ СМЯНА НА ФОРМИРОВКАТА СЪС
СМЯНА НА ПОДПОРНАТА КОНСТРУКЦИЯ
I етап – Смяна на формировката
№

Практики

Мерна
единица

Количество

Единична
цена (лв.)

Цена за 1 хектар Цена за
лозе при
1 лозичка
5500 лози (лв.)
(лв.)

1. Резитби и почистване на площите
2. Вегетационни обработки на лозите и почвата
3. Поливки (вода и механизирани и ръчни операции)
4. Агрохимичен анализ, вегетационно подхранване и растителна защита на лозето
Общо за етап
„Смяна на формировката“ (лв.)

ха

1

8910,00
75 %

8910,00
6682,50

1,62

IІ етап – Смяна на подпорната конструкция
5. Сваляне на съществуваща подпорна конструкция
6. Материали – колове, тел, куки, котви
7. Изграждане на подпорна конструкция (труд и транспорт)
Общо за етап
„Смяна на подпорната
конструкция“ (лв.)

ха

1

10 280,00
75 %

Обща сума (лв.)

10 280,00
7710,00

0,00

19 190,00
75 %

14 392,50

6. Подобряване на техниките за управление на лозята чрез изграждане на подпорна конструкция
на съществуващи лозови насаждения, включително новосъздадени (чл. 5, ал. 1, т. 3, буква „б“).
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Пределната цена на инвестицията е 8950,00 лв./ха.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 6712,50 лв./ха.
Дейността се изплаща на хектар независимо от броя на растенията.
ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИКИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОЗЯТА ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА
КОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НОВОСЪЗДАДЕНИ
№

Практики

Мерна
единица

Количество

Единична
цена (лв.)

Цена за 1 хектар
лозе (лв.)

Цена за
1 лозичка
(лв.)

1. Материали – колове, тел, куки, котви
2. Изграждане на подпорна конструкция (труд и транспорт)

0,00

Обща сума (лв.)

8950,00
75 %

6712,50

7. Подобряване на техниките за управление на лозята чрез смяна на подпорна конструкция на
съществуващи лозови насаждения (чл. 5, ал. 1, т. 3, бква „в“).
Пределната цена на инвестицията е 10 280,00 лв./ха.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 7710,00 лв./ха.
Дейността се изплаща на хектар независимо от броя на растенията.
ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИКИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОЗЯТА ЧРЕЗ СМЯНА НА ПОДПОРНА
КОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
№

Практики

Мерна
единица

Количество

Единична
цена
(лв.)

Цена за 1 хектар
лозе (лв.)

Цена за
1 лозичка
(лв.)

1. Сваляне на съществуваща подпорна конструкция
2. Материали – колове, тел, куки, котви
3. Изграждане на подпорна конструкция (труд и транспорт)

0,00

Обща сума (лв.)

10 280,00
75 %

7710,00

8. Подобряване на техниките за управление на лозята чрез изграждане на съоръжения за борба с
ерозията (чл. 5, ал. 1, т. 3, буква „г“).
Пределната цена на инвестицията за практиките по:
– изграждане на противоерозионна агротехника (оттокозадържащи или оттокоотвеждащи бразди и/
или колектори, затревени или не) – 10 730,00 лв./ха;
– изграждане на подземни колектори за дренаж (отводняване) – 10 730,00 лв./ха;
– изграждане на шахти и канали за отводняване (изграждане, почистване и оформяне на изкопи за
траншеи за дренажните тръби, полагане на дренажни тръби) – 10 730,00 лв./ха.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 8047,50 лв./ха.
Пределната цена на инвестицията за практиките за изграждане или реконструкция на тераси е
21 125,00 лв./ха.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 15 843,75 лв./ха.
Дейността се изплаща на хектар независимо от броя на растенията.
ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИКИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОЗЯТА ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ
ЗА БОРБА С ЕРОЗИЯТА
Изграждане на противоерозионна агротехника
(оттокозадържащи или оттокоотвеждащи бразди и/или колектори, затревени или не)
№
Практики
Мерна
Количество
Единична
Цена за 1 хектар лозе
единица
цена
(лв.)
(лв.)
1. Материали и транспорт
2. Изграждане (ръчен и механизиран труд)
Общо (лв.)

10 730,00
75 %

8047,50
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Изграждане на подземни колектори за дренаж
(отводняване)
Мерна
Количество
Единична
единица
цена
(лв.)

Цена за 1 хектар лозе (лв.)

1. Материали и транспорт
2. Изграждане (ръчен и механизиран труд)
Общо (лв.)

75 %

10 730,00
8047,50

Изграждане на шахти и канали за отводняване (изграждане, почистване и оформяне на изкопи за траншеи
за дренажните тръби, полагане на дренажни тръби)
№
Практики
Мерна
Количество
Единична
Цена за 1 хектар лозе (лв.)
единица
цена
(лв.)
1. Материали и транспорт
2. Изграждане (ръчен и механизиран труд)
Общо (лв.)

10 730,00
75 %

8047,50

Изграждане или реконструкция на тераси
№

Практики

Мерна
единица

Количество

Единична
цена
(лв.)

Цена за 1 хектар лозе (лв.)

1. Материали и транспорт
2. Изграждане (ръчен и механизиран труд)
Общо за изграждане/реконструкция на тераси

21 125,00
75 %

15 843,75

9. Подобряване на техниките за управление на лозята чрез изграждане на хидромелиоративни
съоръжения – системи за капково напояване (чл. 5, ал. 1, т. 3, буква „д“).
Дейността се изплаща на хектар при:
– междуредово разстояние до 1,8 м:
Пределната цена на инвестицията е 13 832,00 лв./ха.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 10 374,00 лв./ха.
– междуредово разстояние до 2,0 м:
Пределната цена на инвестицията е 13 573,00 лв./ха.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 10 179,75 лв./ха.
– междуредово разстояние до 2,5 м:
Пределната цена на инвестицията е 13 052,00 лв./ха.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 9 789,00 лв./ха.
– междуредово разстояние до и над 3,0 м:
Пределната цена на инвестицията е 12 536,00 лв./ха.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 9 402,00 лв./ха.
ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИКИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОЗЯТА ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА
ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИ СЪОРЪЖЕНИЯ – СИСТЕМИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ
Междуредово разстояние
Пределна цена на инвестицията
Размер на финансовата помощ
в метри
(лв.)
(лв.)

4869

до 1,8 м

13 832,00

10 374,00

до 2,0 м

13 573,00

10 179,75

до 2,5 м

13 052,00

9789,00

до 3,0 м

12 536,00

9402,00

над 3,0 м

12 536,00

9402,00

“
Министър:
Димитър Греков
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НАРЕДБА № 4
от 15 юли 2014 г.

за специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински
произход в к ланични п у нктове, тя х ното
транспортиране и пускане на пазара
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят специфичните изисквания към кланични пунктове.
(2) Наредбата се прилага за едри и дребни
преживни животни и за свине с изключение
на породата източнобалканска свиня.
Г л а в а

в т о р а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КЛАНИЧНИТЕ
ПУНКТОВЕ
Чл. 2. (1) Кланичният пункт се изгражда
към ферма, на която собственик, ползвател или
наемател е фермерът, като в пункта се колят
само животни, които са негова собственост.
(2) В кланичните пунктове се колят само
ограничен брой животни.
Чл. 3. В кланичните пунктове се спазват всички изисквания на Регламент (ЕО)
№ 852/2004 на Европейския парламент и на
Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената
на храните (ОВ L 139, 30.04.2004 г.).
Чл. 4. В кланичните пунктове не се прилагат изискванията на Приложение III, Раздел I,
Глава II, т. 1, т. 2, букви „г“ и „д“, т. 5, 6, 7 и 8
от Регламент (EО) № 853/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно
определяне на специфични хигиенни правила
за храните от животински произход (OB L 226,
25.06.2004 г.) ( Регламент (EО) № 853/2004).
Чл. 5. Предкланичният и следкланичният
преглед се извършват съгласно изискванията
на Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2004 г.
за определяне на специфичните правила за
организирането на официален контрол върху
продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (OB L 226,
25.06.2004 г.) (Регламент (ЕО) № 854/2004).
Чл. 6. По време на клането в кланичните
пунктове се спазват изискванията на Регламент
(ЕО) № 1099/2009 на Съвета от 24 септември
2009 г. относно защитата на животните по
време на умъртвяване (OB L 303, 18.11.2009 г.).
Чл. 7. (1) Кланичните пунктове трябва
да разполагат с достатъчно покрита площ за
дейността, която извършват.
(2) Кланичният пункт се състои от наймалко две помещения или от едно помещение,
в което ясно са разграничени две зони: една
за „чисти“ и една за „мръсни“ операции.
(3) Едно и също помещение в кланичния
пункт се използва за няколко етапа на работа
(включително за изпразване и изчистване на
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стомаси и черва), при условие че тези етапи
са последователни и разделени от времеви
интервал и след всеки етап се извършва почистване и дезинфекция.
Чл. 8. Изисква се най-малко едно хладилно
съоръжение за кланични трупове, които трябва
да се съхраняват до получаване на резултати от
необходимите лабораторни тестове, съгласно
разпоредбите на Регламент (ЕО) № 999/2001
на Европейския парламент и на Съвета от 22
май 2005 г. относно определяне на правила за
превенция, контрол и ликвидиране на някои
трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (OB L 147, 31.05.2001 г.), Регламент (ЕО)
№ 2073/2005 на Комисията от 15 ноември
2005 г. относно микробиологични критерии
за храните (OB L 338, 22.12.2005 г.), Регламент
(ЕО) № 2075/2005 на Комисията от 5 декември
2005 г. относно установяване на специфични
правила за официалния контрол на трихинели
(Trichinella) в месото (OB L 338, 22.12.2005 г.).
Чл. 9. В кланичните пунктове трябва да има
създадени условия за разделяне на работното
от ежедневното облекло.
Чл. 10. В кланичните пунктове се спазват
всички изисквания по отношение на хигиена
при клането, посочени в Приложение III, Раздел I, Глава IV на Регламент (ЕО) № 853/2004.
Чл. 11. Страничните животински продук
ти (СЖП), които не са предназначени за
човешка консумация, се събират, съхраняват
и обезвреждат в съответствие с разпоредбите
на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври
2009 г. за установяване на здравни правила
относно странични животински продукти и
производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 1774/2002 (OB L 300, 14.11.2009 г.).
Специфично рисковите материали от едри
преживни животни и дребни преживни животни се отделят под контрола на официален
ветеринарен лекар или официален помощник
и се съхраняват в заключващ се надписан
съд до транспортирането им за обезвреждане.
Г л а в а

т р е т а

ЗДРАВНА И ИДЕНТИФИК АЦИОННА
МАРКИРОВК А
Чл. 12. За маркиране на кланичните трупове
се използва здравната маркировка, описана в
Приложение I, Раздел I, Глава III от Регламент
(ЕО) № 854/2004.
Чл. 13. Месо, вътрешности и субпродукти,
произведени в кланични пунктове, се маркират с идентификационна маркировка съгласно
Регламент (EО) № 853/2004.
Чл. 14. Неотложното клане се извършва
съгласно изискванията на Приложение III, Раздел I, Глава VI на Регламент (EО) № 853/2004.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ

ч е т в ъ р т а

ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ
Чл. 15. Кланичните пунктове се регистрират по реда на чл. 12 от Закона за храните и
се вписват в Интегрираната информационна
система (ВетИС) на Българската агенция по
безопасност на храните.
Чл. 16. Собственикът на кланичния пункт
или упълномощено от него лице уведомява
Областната дирекция по безопасност на храните, на чиято територия се намира пунктът,
най-малко 24 часа преди клането, с изключение
на случаите при неотложно клане.
Чл. 17. Официалният контрол в кланичните
пунктове се извършва съгласно изискванията
на Регламент (ЕО) № 854/2004.
Чл. 18. Проверките по идентификацията
на животните и отразяването на данните в
Интегрираната информационна система на
Българската агенция по безопасност на храните се извършват от официален ветеринарен
лекар или официален помощник, като се
спазват разпоредбите на чл. 132 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Кланичен пункт“ е обект за добив на
месо от ограничен брой животни, чието месо
е предназначено за човешка консумация.
2. „Ограничен брой животни“ е броят животни, които могат да бъдат заклани в тези
помещения, без да се превишават следните
цифри:
а) свине – 1200 броя годишно, или
б) дребни преживни – 2400 броя годишно,
или
в) едри преживни – 480 броя годишно.
3. „Ферма“ е животновъден обект, в който
се отглеждат животни с цел добив на суровини
и храни за предлагане на пазара.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 59, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
§ 3. Наредбата се приема като национална мярка по смисъла на чл. 10, параграф 3
и параграф 4, буква б) от Регламент (EО)
№ 853/2004 и е издадена при спазване на
реда и условията на Директива 98/34/EО на
Европейския парламент и на Съвета от 22
юни 1998 г. за определяне на процедура за
предоставяне на информация в областта на
техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното
общество (ОВ L 204, 21.07.1998 г.).
§ 4. Изпълнението на тази наредба се
възлага на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.
Министър:
Димитър Греков
4876
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2011 г. за мониторинг на водите
(обн., ДВ, бр. 34 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 22
и 44 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 15, ал. 2, т. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Буква „б“ се изменя така:
„б) БДС EN ISO 10870:2012 Качество на
водата. Указания за избор на методи и способи
за вземане на проби за прикрепени макробезгръбначни в пресни води (ISO 10870);“.
2. Буква „в“ се изменя така:
„в) БДС EN ISO 8689-1:2001 Качество на
водата. Биологична класификация на реките. Част 1: Ръководство за интерпретация на
данните за биологичното качество на течащи
води, получени при изследване на бентосната
макробезгръбначна фауна (ISO 8689-1:2000);“.
3. Създава се нова буква „г“:
„г) БДС EN ISO 8689-2:2001 Качество на
водата. Биологична класификация на реките.
Част 2: Ръководство за начина на представяне на данните за биологичното качество на
течащите води, получени при изследване на
бентосната макробезгръбначна фауна (ISO
8689-2:2000).“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Станислав Анастасов
4796

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 632-НС
от 15 юли 2014 г.

относно утвърждаване образците на изборните
книжа за произвеждане на избори за народни
представители за Народно събрание
На основание чл. 6, ал. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Утвърждава образците на изборните книжа за произвеждане на избори за народни
представители за Народно събрание – 99 на
брой, с номера от 1-НС до 96-НС, приложени
към решението и представляващи неразделна
част от него.
Решението се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
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Приложение № 1-НС

Приложение № 1-НС

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

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

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

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

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

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на ………… г.
(по чл. 25, ал. 1, 3 и ал. 5 и чл. 243, чл. 251 и чл. 252 от Изборния кодекс)
№

Собствено, бащино,
фамилно име

1

2

ЕГН

(попълва
СИК)

3

Документ за
самоличност –

Адрес

Подпис на
избирателя

4

5

6

(попълва СИК)

Забележки
7

Кмет/Кметски наместник: ......................................
Секретар на община/район: .................................
Избирателните списъци се съставят от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК на български
език. Всеки избирател се вписва в един избирателен списък.
Списъците се съставят поотделно за всяка избирателна секция по постоянния адрес на
избирателите и включват българските граждани, които:
- са навършили 18 години към изборния ден включително;
- не са поставени под запрещение;
- не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
- имат постоянен адрес в района на съответната избирателна секция или
- имат настоящ адрес в района на съответната избирателна секция и постоянен адрес в
района на друга избирателна секция, но са поискали вписване по реда и в срока по чл. 36, ал. 1
от ИК в избирателния списък на секцията, в чийто район е настоящият им адрес. За тези лица
в графа „Забележки“ се вписва текст „н.а.“.
Избирателите, които не са подменили личните си документи при условията на §9а от
ПЗР на Закона за българските лични документи, се включват в избирателния списък по
адреса, отразен в зеления им паспорт.
От избирателните списъци се заличават имената на гражданите, които до изборния
ден са изгубили правото си да избират или са починали, както и имената на лицата, за които
това изрично е предвидено в Изборния кодекс.
В избирателния списък в отделни графи се вписват:
- имената на избирателите по азбучен ред (подреждането започва според буквите в
собственото им име);
- единният граждански номер (ЕГН): при отпечатването тази графа се оставя празна и
се попълва в деня на изборите от СИК при гласуването на избирателя;
- видът и номерът на документа за самоличност: при отпечатването тази графа се
оставя празна и се попълва в деня на изборите от СИК при гласуването на избирателя;
- адресът на избирателя – постоянен адрес, а в случаите по чл. 36, ал. 1 от ИК –
настоящ адрес;
- обособяват се графи „Подпис на избирателя” и „Забележки”.
1
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Избирателните списъци се отпечатват въз основа на националния регистър на
населението от ГД „ГРАО“. След последното име на избирателя органите по чл. 23, ал. 1 от
ИК поставят черта и полагат подпис и печат под чертата.
До предаването на списъците на СИК вписването на избирателите, които имат право
да гласуват, но са пропуснати, както и на тези, за които е отпаднало основанието, въз основа
на което са били заличени, се извършва от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК по искане на
избирателя.
В изборния ден СИК дописва под чертата на списъка – в допълнителната
страница:
- лицата, които имат право да гласуват, но са пропуснати и не фигурират в списъка на
заличените лица по чл. 38 от ИК;
- членовете на СИК и охраната на съответната секция, които обслужват секция,
различна от тази по постоянния им адрес – ако имат право да гласуват и след като представят
декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място;
- избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването, които гласуват в
избрана от тях секция или в секция по чл. 10, ал. 1 от ИК;
- избиратели с удостоверение за гласуване на друго място, които гласуват в секцията
по местопребиваването им и след представяне на удостоверение за гласуване на друго място;
- ученици или студенти – редовно обучение се дописват в секция по техен избор в
населеното място, където се обучават, когато то е различно от населеното място по
постоянния им адрес, след представяне на документ за самоличност и:
1. надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за
съответната учебна година ученическа книжка или за съответния семестър студентска
книжка;
2. декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.
- лицата, които са включени в списъка на заличените лица на основание чл. 38, ал. 2,
т. 1, 2 и 3 от ИК, но са представили удостоверение по чл. 40, ал. 1 от ИК, че основанието за
включването им в списъка е отпаднало или не е налице;
- лицата, включени в списъка на заличените лица на основание чл. 38, ал. 2, т. 4 и 6 от
ИК, които са се явили в секцията по постоянния им адрес и са поискали да бъдат дописани в
списъка – след представяне на документ за самоличност и на декларация по образец, че не са
гласували и няма да гласуват на друго място; лицата по чл.38, ал.1, т.4 се вписват след
представяне на удостоверение за това.
Представените удостоверения (по чл. 40, ал. 1, по чл. 240, ал. 1 от ИК) се прилагат
към избирателния списък, като в графа „Забележки“ се отбелязва основанието за вписване –
„издадено удостоверение“.
Представените декларации се прилагат към избирателния списък и стават неразделна
част от него.
При дописването в допълнителната страница председателят на СИК попълва
последователно собственото, бащиното и фамилното име на избирателя по документа за
самоличност и графите „ЕГН”, „Документ за самоличност” и „Адрес”.
Допълнителната страница на избирателния списък се подписва от председателя и
секретаря на СИК.
.

2

БРОЙ 60

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3   

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ОБЯВЯВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители за
Народно събрание на …....... г.
(по чл. 41, ал. 1 от Изборния кодекс)

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

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

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

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

Собствено, бащино и фамилно име

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

Списъкът се обявява от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК не по-късно от 40 дни преди
изборния ден на видно място в района на съответната избирателна секция.
Списъкът се отпечатва централизирано от ГД „ГРАО“.
Списъкът се подписва от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или от
кметския наместник и от секретаря на общината. В градовете с районно деление списъците се
подписват от кмета и от секретаря на района.
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители за
Народно събрание на ….... г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

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

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

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

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

адрес на избирателната секция ..............................................
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
Кмет/Кметски наместник: ......................................
Секретар на община/район: .................................
Избирателният списък се публикува на интернет страницата на съответната община не
по-късно от 40 дни преди изборния ден.
ГД „ГРАО” и кметът на съответната община осигуряват възможност всеки избирател
да може да прави справка в избирателния списък по единен граждански номер.
3
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Приложение № 2-НС

Приложение № 2-НС

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

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

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

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

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

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за гласуване с подвижна избирателна кутия за произвеждане на избори за
народни представители за Народно събрание на …………… г.
(по чл. 37 от Изборния кодекс)

№

1

Собствено,
бащино и
фамилно име

(попълва СИК)

ЕГН

2

3

Документ за
самоличност

Адрес

Подпис на
избирателя

4

5

6

(попълва СИК)

Забележки

Кмет/Кметски наместник: ......................................
Секретар на община/район: .................................
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Приложение №
Приложение
№3-НС
3-НС
ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

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

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

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

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

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за
предоставяне на социални услуги за произвеждане на избори за
народни представители за Народно събрание на ......................... г.
(по чл. 28 във връзка с чл. 25 и чл. 9, ал. 6 и 8 от Изборния кодекс)

№

Собствено,
бащино и
фамилно 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/друга специализирана институция:
Избирателните списъци се съставят в лечебни заведения, домове за стари хора и други
специализирани институции, за предоставяне на социални услуги от ръководителя на заведението или
дома не по-късно от 48 часа преди изборния ден, при образувана избирателна секция поради наличие
на не по-малко от 10 избиратели.
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 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.
Графа 7 „Забележки“ се оставя празна и при необходимост се попълва от СИК в изборния ден.
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Приложение
Приложение№№4-НС
4-НС
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 за произвеждане на избори за народни представители за
Народно събрание на .............. г.
(по чл. 29 във връзка с чл. 25 и чл. 9, ал. 9 от Изборния кодекс)

№

1

Собствено,
бащино и
фамилно име

(попълва СИК)

ЕГН

2

3

Документ за
самоличност

Адрес

Подпис на
избирателя

4

5

6

(попълва СИК)

Забележки

7

Ръководител на мястото за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане:
Избирателните списъци в местата за изтърпяване наказание лишаване от свобода и за
задържане се съставят от ръководителите им не по-късно от 48 часа преди изборния ден при
наличието на не по-малко от десет избиратели.
В тези списъци се 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.
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 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.
Графа 7 се оставя празна и при необходимост се попълва от СИК в изборния ден.
В изборния ден самоличността на лицата с избирателни права в местата за задържане
и изтърпяване на наказание лишаване от свобода се установява по предвидения в чл. 54, ал. 1
на ЗИНЗС (Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража) ред.
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Приложение
Приложение№№5-НС
5-НС
ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

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

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

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

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

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за гласуване на плавателни съдове, плаващи под българско знаме
за произвеждане на избори за народни представители за
Народно събрание на ................... г.
(по чл. 30 във връзка с чл. 25 и чл. 9, ал. 6 от Изборния кодекс)

№

1

Собствено,
бащино и
фамилно име

(попълва СИК)

ЕГН

2

3

Документ за
самоличност

Адрес

Подпис на
избирателя

4

5

6

(попълва СИК)

Забележки

7

Капитан на плавателния съд:
Избирателният списък на плавателен съд под българско знаме се съставя и подписва
от капитана на плавателния съд не по-късно от 48 часа преди изборния ден при наличие на не
по-малко от 10 избиратели.
Капитанът на плавателния съд уведомява органите по чл. 23, ал. 1 от ИК за вписаните
в списъка лица, за да бъдат те заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес
преди предаване на избирателните списъци на СИК.
Избирателните списъци включват българските граждани, които:
- са навършили 18 години към изборния ден включително;
- не са поставени под запрещение;
- не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
- се намират на плавателния съд под българско знаме в изборния ден.
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 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.
Графа 7 се оставя празна и при необходимост се попълва от СИК в изборния ден.
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Приложение № 6-НС

Приложение № 6-НС

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

НАСЕЛЕНО МЯСТО ............................... ……………….

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ЗАЯВИЛИ, ЧЕ ЩЕ ГЛАСУВАТ ИЗВЪН СТРАНАТА
В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА
НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА ............... г.
(по чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 25 от Изборния кодекс)

№ Собствено, бащино и
фамилно име

1

2

ЕГН

3

Лична карта/
паспорт/военна карта

4

Постоянен адрес в
Република България

5

Ръководител на дипломатическо/консулско представителство:
Приложение № 7-НС

Приложение № 7-НС

СПИСЪК НА ЛИЦАТА,
заявили желание да гласуват в изборите
за народни представители за Народно събрание на ........... г.
в .............................................
(държава, място)
(по чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 32 от Изборния кодекс)
(За публикуване)

№
1

Собствено, бащино и фамилно име
2

Ръководител на дипломатическото/консулското представителство:
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 по държави
и населени места и на дипломатическото и консулското представителство.
Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на
Република България осигуряват възможност всеки избирател да може да прави справка в
списъка по единен граждански номер.
Допълнително постъпилите заявления и настъпилите промени в списъците се
публикуват незабавно.
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Приложение № 8-НС

Приложение № 8-НС

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

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

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

ФОРМУЛЯР НА СПИСЪК
ЗА ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА
НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА .......... Г.
(по чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 25 от Изборния кодекс)

№
1

Собствено,
бащино и
фамилно име

2

ЕГН

3

Лична карта/
паспорт/военна
карта

4

Постоянен адрес
в Република
България

5

Подпис на
избирателя

Забележки

6

7

Списъкът е формуляр, в който членовете на СИК извън страната вписват в изборния
ден имената и другите данни на явилите се да гласуват български граждани, както следва:
В графа 1 „№“ се вписва поредният номер на вписване на избирателя.
В графа 2 се вписва собственото, бащиното и фамилното име на избирателя съгласно
личната карта, паспорта или военната карта.
В графа 3 се вписва единният граждански номер на избирателя.
В графа 4 се вписват видът и номерът на документа за самоличност – лична карта,
паспорт или военна карта.
В графа 5 се вписва постоянният адрес на избирателя от документа за самоличност.
В графа 6 избирателят полага подписа си, след като е гласувал.
Графа 7 „Забележки“ при необходимост се попълва от СИК в изборния ден.
След края на изборния ден под последното име се слага черта и списъкът с имената
на българските граждани, гласували в съответната СИК извън страната, се подписва от
председателя и секретаря на съответната СИК и се подпечатва с печата на комисията.

С Т Р.

70

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 60

Приложение № 9-НС

Приложение № 9-НС

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители за
Народно събрание на ………….. г.
(чл. 38, ал. 1 от Изборния кодекс)

за Област ....................
секция № ……….
№
1

Собствено, бащино,
фамилно име
2

Община …………….
населено място ………..
ЕГН

ПО

МП

3

4

5

Адм. район …………..
Основание за заличаване
НА
УГДМ
МВнР
6

7

8

УГОНМ
9

Кмет/кметски наместник:
Секретар на община/район:

ЛЕГЕНДА:
ПО – поставени под запрещение
МП – лишени от свобода
НА – вписани в избирателния списък по настоящ адрес
УГДМ – лицата с издадено удостоверение за гласуване на друго място
МВнР – пожелали да гласуват в чужбина
УГОНМ – имат издадено удостоверение за гласуване в определено място при произвеждане
едновременно на два или повече вида избори извън случаите, когато се произвеждат само избори
за общински съветници и кметове
Списъкът се изготвя по избирателни секции и се отпечатва от ГД „ГРАО“ въз основа на:
- Националния регистър на населението;
- данните, подадени от общинските администрации за издадените удостоверения за гласуване на
друго място, за издаване удостоверение за гласуване в определено място и за вписването на лицата в
списъка по техния настоящ адрес;
- данните, подадени от Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на
наказанията“ за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода (чл. 27, ал. 2 от ИК);
- данните за лицата, заявили, че ще гласуват в чужбина, подадени от Министерството на
външните работи (чл. 31, ал. 2 от ИК).
Списъкът се предоставя на секционните избирателни комисии от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК
заедно с избирателните списъци.
Следващият текст се отпечатва във всеки Списък на заличени лица преди предаването му на
СИК.
Избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка на заличените лица, има
право да гласува, ако представи удостоверение по чл. 40, ал. 1 от ИК, че е отпаднало основанието или
не е налице основание за вписването му в списъка или ако се яви в избирателната секция по постоянен
адрес в случаите по чл. 38, ал. 2, т. 4, 5 и 6 от ИК.
Удостоверението се издава от кмета на общината, района, кметството или от кметския
наместник в изборния ден по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, след
извършване на проверка за наличие или липса на основание за вписване на лицето в списъка. Отказът
за издаване на удостоверението се мотивира.
След представяне на удостоверението по чл. 40, ал. 1 от ИК, а в случаите по чл. 38, ал. 2, т. 4, 5
и 6 от ИК – на документа за самоличност и на декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува
на друго място, избирателят се изключва от списъка на заличените лица 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“.
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СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители за
Народно събрание на ………….. г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ....................
секция № ……….

Община ……………
населено място ………..

Адм. район …………..

адрес на избирателна секция ..............................................
Име на избирателя
Списъкът на заличените лица 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. Всяко лице може да прави справка в списъка.
Кметът на общината осигурява възможност всяко лице, включено в списъка на
заличените лица, да може да прави справка в този списък по ЕГН, включително на безплатен
телефонен номер.
Лице, което е вписано в списъка, но има право да гласува, може да поиска да се запознае
с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка
на заличените лица с писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или до
кметския наместник или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната
община, което се предава незабавно от общинската администрация на компетентния кмет на
община, район, кметство или кметски наместник.
Заявлението съдържа доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето
да гласува.
Кметът или кметският наместник разглежда заявлението незабавно и се произнася с
мотивирано решение.
Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя
незабавно и може да се обжалва пред съответния административен 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 или кметския наместник. Решението на съда се
обявява незабавно и не подлежи на обжалване.
Въз основа на решението за изключване от списъка на заличените лица съответният
избирател се вписва в избирателния списък от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК до предаването на
списъка на секционната избирателна комисия.
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Приложение
№№
10-НС
Приложение
10-НС
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИ НАМЕСТНИК
………………………………………………………
ОБЛАСТ …………………...........…………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък
(по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)

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

ЕГН …........................…., документ за самоличност вид ........................ № …………….....,
издаден на ..................... от …………………………., постоянен адрес/адрес на пребиваване
гр./с. ..................................., община ......................, район .................., област ........................,
ж.к./ул. .......................................... бл. № ........ вх. ..... , ет. ....., ап....
Моля да бъде отстранена следната непълнота/грешка в избирателния списък за
произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на ……………… г.
за избирателна секция № ………………………………… гр./с. …………………..:…………
……………………....…………………...………………………………………..……….…………
………………………………………...……………………………………..….……........................
(непълнотата/грешката се описва)

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
изборите за народни представители за Народно събрание на …………………… г.
…………………………г.

Подпис:

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

Заявленията се подават и приемат от съответната администрация най-късно седем дни преди
изборния ден.
Кметът или кметският наместник разглежда заявлението в двудневен срок и се произнася с
мотивирано решение, което обявява незабавно на публично място.
Всеки заинтересуван избирател може да обжалва решението пред съответния административен
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.

БРОЙ 60

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 3   

Приложение
№ 11-НС
Приложение
№ 11-НС
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………………………………………………
ОБЛАСТ …………………...........…………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
за вписване в избирателния списък
(по чл. 27, ал. 3 и 4 от ИК)

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

ЕГН ................................…., документ за самоличност вид ........................ № …………….....,
издаден на ..................... от …………………….. постоянен адрес: гр./с. ..................................,
община ....................................., район .........................., област ................................................,
ж.к./ул.. .......................................... бл. № ........, вх. ....., ет. ....., ап....
Желая да бъда вписан/а в избирателния списък на секцията по постоянен адрес,
където имам право да гласувам в изборите за народни представители за Народно събрание
на ……………………….. г.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за народни представители за Народно събрание на ………………. г.
……………..………………. г.

Подпис:

***************************************************************************
Заявлението се подава от български граждани до кмета на общината, района, кмета на кметство
или кметския наместник.
Вписването се извършва от органите по чл.23, ал. 1 от ИК по писмено искане на избирателя до
предаването на списъците на СИК.
Отказът за вписване в избирателния списък се съобщава на заявителя незабавно и може да се
обжалва пред съответния административен 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. 23, ал. 1 и постановява решение, което се обявява
незабавно и не подлежи на обжалване.
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Приложение
№ 12-НС
Приложение
№ 12-НС
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………….……………….......................................
ОБЛАСТ …………………………..….………...............
ЗАЯВЛЕНИЕ

за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на
избирателния списък на СИК
(по чл. 39, ал. 2 от Изборния кодекс)

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

ЕГН …..............................., документ за самоличност вид ........................ № …………….....,
издаден на ..................... от …………………….. постоянен адрес: гр./с. .............................,
община ......................, район ......................................, област ........................., ж.к./ул..
.......................................... бл. № ........, вх. ....., ет. ....., ап....
Желая да бъда изключен/а от списъка на заличените лица по чл. 38 от ИК за
гласуването при произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание
на ........ г. в секция №……………, гр./с. ................................, 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):
1. …………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………....
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за народни представители за Народно събрание на ........ г.
Дата: ...…………. г.

Подпис:

*****************************************************************************
Кметът на общината, района или кметството или кметският наместник разглежда
заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение.
Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно
и може да се обжалва пред съответния административен 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/кметския наместник. Решението на съда се обявява незабавно и не
подлежи на обжалване.
Искането може да бъде направено чрез електронно заявление със същото
съдържание през интернет страницата на съответната община.
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Приложение
№ 13-НС
Приложение
№ 13-НС
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………….……………….......................................
ОБЛАСТ …………………………..….………...............
ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ

за изключване от Списъка на заличените лица и вписване в избирателния списък
преди предаването на избирателния списък на СИК
(по чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 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 изключен/а от списъка по чл. 38 от ИК (списъка на заличените лица)
за гласуването при произвеждане на избори за народни представители за Народно
събрание на ……………….. г. в секция №…………… и да бъда вписан в избирателния
списък на секция № ……………… (по постоянния ми адрес).
ДЕКЛАРИРАМ, че няма да гласувам на друго място.
В подкрепа на твърдението си, че основанието за включването ми в списъка не е
налице/е отпаднало представям следните доказателства (документи):
1. …………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за народни представители за Народно събрание на …………………… г..
...………………….. г.

Подпис:

*****************************************************************************
Заявлението – декларация се подава до общинската администрация от лицата, заявили, че ще
гласуват извън страната и заличени от избирателния списък на секцията по постоянния им адрес, до
предаване на избирателните списъци на СИК.
Кметът на общината, района или кметството или кметският наместник разглежда заявлението
незабавно и се произнася с мотивирано решение.
Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно и
може да се обжалва пред административния 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.
Искането може да бъде направено чрез електронно заявление със същото съдържание през
интернет страницата на съответната община.
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Приложение
№ 14-НС
Приложение
№ 14-НС
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………….……………….......................................
ОБЛАСТ …………………………..….………...............
ЗАЯВЛЕНИЕ
за вписване в избирателния списък по настоящ адрес
(по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс)

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

ЕГН …....................., документ за самоличност вид ........................ № …………….....,
издаден на ..................... от …………………………..
постоянен адрес: гр./с. .................................., община ....................., район .................,
област ........................, ж.к./ул.. ........................................., бл. № ......., вх. ..... , ет. ....., ап...,
настоящ адрес: гр./с. .................................., община ....................., район ................., област
........................, ж.к./ул.. ........................................., бл. № ......., вх. ..... , ет. ....., ап....
Желая да бъда вписан/а в избирателния списък на секцията по настоящия си адрес
при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на
………………. г
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на
………………. г.
…………………….. г.

Подпис:

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

Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден пред органите по чл. 23, ал. 1
от ИК по настоящия адрес на избирателя.Със същото съдържание избирателите могат да подадат
електронно заявление през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 от ИК.
Органът по чл. 23, 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.
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Приложение № 15-НС

Приложение № 15-НС
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………….……………….......................................
ОБЛАСТ …………………………..….………...............
ЗАЯВЛЕНИЕ

за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден
(по чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2 и 3 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. 40, ал. 1 от ИК, от което да е видно,
че основанието за включването ми в списъка на заличените лица на основание чл. 38,
ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ИК в секция № ……………………. не е налице/е отпаднало.
Същото ще ми послужи пред СИК №……………, за да бъда изключен/а от списъка
по чл. 38 от ИК за гласуването при произвеждане на избори за народни представители за
Народно събрание на ………………. г.
В подкрепа на твърдението си, че основанието за включването ми в списъка не е
налице/е отпаднало представям следните доказателства (документи):
1. …………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за народни представители за Народно събрание на ………………. г.
………………………… г.

Подпис:

*****************************************************************************
Исканията се правят от избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка по
чл. 38 от ИК, 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/района/кметството/кметския наместник 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. 40, ал. 1 от ИК избирателят се изключва от
списъка по чл. 38 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
№ 16-НС
Приложение
№ 16-НС
ДО
СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
№ ……………
ОБЩИНА ………………………………………….
НАСЕЛЕНО МЯСТО ……..….…………………..
ДЕКЛАРАЦИЯ

(по чл. 40, ал. 3 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 4, 5 и 6 от Изборния кодекс)

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

ЕГН …......................., постоянен адрес ................................…....……..……………………,
л.к. № …………….., изд. на ........................................... от ………………………………...,
ДЕКЛАРИРАМ,
Че не съм гласувал/а и няма да гласувам на друго място.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по чл. 313
от НК.
………………………… г.

Подпис:

*****************************************************************************
Декларацията се подава пред СИК за изключване от Списъка на заличените лица в изборния ден
при явяване в СИК по постоянен адрес на избирател:
- снабден с удостоверение по чл. 40, ал. 2 от ИК;
- заличен на основание чл. 31, ал. 2 от ИК, срещу името на който в списъка на заличените лица е
отразено МВнР (или „ДА“).
След изключване от Списъка на заличените лица избирателят се дописва в допълнителната
страница на избирателния списък (под чертата) и се допуска да гласува.
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Приложение
№ 17-НС
Приложение
№ 17-НС
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
…………………………………………………………..
ОБЛАСТ ………………………………………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
за гласуване с подвижна избирателна кутия
(по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

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

ЕГН ............................., документ за самоличност вид ........................ № …………….....,
издаден на ..................... от …………………………..
постоянен адрес: гр./с. .................................., община .............................., район ......................,
област ........................, ж.к./ул.. ......................................., бл. № ......., вх. ..., ет. ....., ап....,
настоящ адрес: гр./с. .................................., община ....................., район ................., област
........................, ж.к./ул.. ......................................., бл. № ......., вх. ....., ет. ....., ап....
(данни за настоящия адрес се попълват само когато избирателят предварително е подал заявление за
вписване в избирателния списък по настоящ адрес)

Желая да упражня правото си на глас в изборите за народни представители за
Народно събрание на ………………. г. с подвижна избирателна кутия.
Прилагам копие от документ № ……………..… на ТЕЛК/НЕЛК
…………………………………………………………………………...………………………
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с изборите за
народни представители за Народно събрание на ………………. г.
………….………………….. г.

Подпис:

***************************************************************************
Заявлението се подава не по-късно от 20 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. Когато избирателят не е подал заявление в указания
по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди
изборния ден и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна
избирателна комисия.
Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде изпратено по пощата, факс или
електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 от
ИК по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 от ИК.
В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН/личен номер/, постоянният адрес / адрес
на пребиваване/ или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 от ИК, и се прилага копие от
документ на ТЕЛК/НЕЛК.
На територията на всяка община (район – в градовете с районно деление) се назначава наймалко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели,
заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.
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Приложение
№ 18-НС
Приложение
№ 18-НС
КМЕТ НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№......../.......................... г.

(чл. 40, ал. 2 от Изборния кодекс)

Кметът на община ……………….., район ……………………., кметство
…………………./кметският наместник на ………………………………………………..........
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 …………………………………………………....……..…………………….
не е налице/е отпаднало основанието за включването му/и в списъка по чл. 38 от ИК
(списъка на заличените лица) в секция №…………….
Настоящото удостоверение се издава, за да послужи пред СИК №……………, за да
бъде изключен/а от списъка по чл. 38 от ИК (списъка на заличените лица) за гласуването
при произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на
………………. г., като бъде дописан/а в допълнителната страница на избирателния списък
в същата секция при гласуването.
Кмет на община/район/
кметство/кметски наместник:
*****************************************************************************

Удостоверението се издава в полза на избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в
списъка по чл. 38 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 кмета на общината/района/кметството/кметския наместник 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. 40, ал. 1 от ИК избирателят се заличава от списъка
по чл. 38 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
№ 19-НС
Приложение
№ 19-НС

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

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

Име и подпис на длъжностното лице:
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
……………….………………......................................
ОБЛАСТ …….…………………..…………..............
ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
за издаване на удостоверение за гласуване на друго място
(по чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс)

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

ЕГН ..........…......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по §9а от ПЗР на
ЗБЛД, постоянен адрес: ….................................................……………………………………
Моля да ми бъде издадено удостоверение за гласуване на друго място в изборите
за народни представители за Народно събрание на ………………. г.
Заявявам, че съм служебно зает/а в произвеждането на изборите в качеството си
на ………………………………………………………………………………………………..
(кандидат за народен представител за Народно събрание, член на ЦИК, член на РИК, наблюдател)

Декларирам, че 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 за Народно събрание на
………………. г.
……………………… г.

Подпис:

***************************************************************************
Удостоверенията за гласуване на друго място се издават от органите по чл. 23, ал. 1 от
Изборния кодекс в един екземпляр не по-късно от 14 дни преди изборния ден.
Получилите удостоверения лица – кандидати за народни представители за Народно събрание,
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,
и на лица, вписани в избирателния списък по настоящия им адрес.
Когато след издаване на удостоверение за гласуване на друго място общинската администрация
по постоянен адрес на избирателя получи съобщение за вписването му в избирателен списък по
настоящ адрес, тя незабавно уведомява общинската администрация по настоящия му адрес за
издаденото удостоверение за гласуване на друго място. Общинската администрация по настоящия
адрес на избирателя го заличава от избирателния списък чрез зачертаване, като в графа „Забележки“
се вписва „издадено удостоверение за гласуване на друго място“ (издадено УГДМ).
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Приложение
№ 20-НС
Приложение
№ 20-НС
ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО ....................................
ОБЛАСТ ………………………..…………...................
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ДРУГО МЯСТО
в изборите за народни представители за Народно събрание
на ……………………… г.
(по чл. 34 от Изборния кодекс)

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

ЕГН ..................…......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по §9а от ПЗР на
ЗБЛД постоянен адрес: …………………………………………………....……..……, като
...........................................................................................................................................................
(кандидат за народен представител за Народно събрание, член на ЦИК,член на РИК или наблюдател)

има право да гласува в избрана от него (нея) избирателна секция в изборите за народни
представители за Народно събрание на ………………. г.
Същият/същата е заличен/а от избирателния списък по постоянен адрес в ………………….
В секция № …………….., община ………………………, област …………………………….
Подпис: .....................................................
(кмет на община/район)
Печат
*****************************************************************************

Удостоверението за гласуване на друго място се издава от общината/района/кметството по
постоянен адрес на заявителя – кандидат за народен представител за Народно събрание, 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.

№ ................................

Номер на
удостоверението

Дата на
издаване

ЕГН

Подпис: ............................................
Кмет на община/район
Печат

Собствено, бащино и фамилно име
на избирателя

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 се предоставя на РИК не по-късно от 10 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

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

№

(по чл. 35, ал. 2 от Изборния кодекс)

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
за издадените удостоверения за гласуване на друго място
в изборите за народни представители за Народно събрание на ……………………. г.

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

ОБЩИНА/РАЙОН …………….....................................

Приложение
Приложение№
№21-НС
21-НС
БРОЙ 60
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Приложение № 22-НС

ДО
ПОСОЛСТВОТО/КОНСУЛСКАТА
СЛУЖБА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
В
...................................................................................
(държава)
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за гласуване в секция извън страната
(по чл. 16, ал. 1 и чл. 243 на Изборния кодекс)

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

лична карта/паспорт/военна карта № …………, издадена от …………… на ………………..
..........................................................................................................................................................,
(място и адрес на пребиваване в съответната държава, пощенски код)

постоянен адрес в Република България ......................................................................................,
(изписва се пълният адрес)

електронен адрес/телефон за контакти ………………………………………………………...
1. Декларирам, че отговарям на изискванията по чл. 243 от Изборния кодекс да
избирам, а именно:
имам навършени 18 години;
не съм поставен под запрещение;
не изтърпявам наказание лишаване от свобода.
2. Желая да гласувам в изборите за народни представители за Народно събрание
на ………………. г. в ....................................................................................................................
(изписано на кирилица или на латиница наименование на мястото в съответната държава,
където лицето желае да гласува, и пощенски код на мястото)

Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по чл. 313
от НК.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за народни представители за Народно събрание на ………………. г.
…………………... г.

Подпис:

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

Заявлението се подава от български гражданин, който отговаря на условията по чл. 243 от ИК
и желае да гласува извън страната, не по-късно от 25 дни преди изборния ден.
Този образец на заявление се подписва саморъчно от заявителя и се подава лично или чрез писмо в
плик по пощата до дипломатическото или консулското представителство на Република България в
съответната държава.
В едно заявление може да е вписано само едно лице. В едно писмо може да има повече от едно
заявление.
Този образец не може да бъде използван за подаване на електронно заявление чрез интернет
страницата на ЦИК или чрез електронната поща на комисията.
Изпратеното по електронна поща сканирано заявление до посолството/консулската служба
на Република България в съответната държава не се счита за заявление „изпратено по пощата чрез
писмо“ по смисъла на чл. 16, ал. 1, изр. 1 от ИК.
Препоръчително е наименованието на мястото, в което лицето желае да гласува извън
страната, да се изписва и на кирилица, и на латиница.
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Приложение № 23-НС

Приложение № 23-НС

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

ДЕКЛАРАЦИЯ

(по чл. 33, ал. 2, чл. 243 на 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:
1. че отговарям на условията по чл. 243 от Изборния кодекс да избирам, а именно:
имам навършени 18 години;
не съм поставен под запрещение;
не изтърпявам наказание лишаване от свобода.
2. че не съм гласувал и няма да гласувам на друго място в изборите за народни
представители за Народно събрание на ………………. г.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
.................................. г.

Подпис:

***************************************************************************
Декларацията се подава от българските граждани, които гласуват в избирателни секции извън
страната в изборния ден.
Право да избират народни представители за Народно събрание 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. 243 от Изборния кодекс).
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Приложение № 24-НС

УДОСТОВЕРЕНИЕ
№...................../...................................... г.
( чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс)

Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № ….................. от
………............................. 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 за Народно събрание на ………………. г.
Председател:
Секретар:

Приложение № 25-НС

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 25-НС

УДОСТОВЕРЕНИЕ
№......../....................... г.
( чл. 57, ал.1, т. 5 и чл. 101 от Изборния кодекс)

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

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

на секционната избирателна комисия в секция № ………………….....…………...………,
държава ……….........………............................, място ……………………....………………,
за изборите за народни представители за Народно събрание на ………………. г.
Председател:
Секретар:
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Приложение № 26-НС

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№...................../............................ г.
(чл. 57, ал.1, т. 5 и чл. 91, ал. 13 от Изборния кодекс)

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

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

на секционна избирателна комисия в секция/ПСИК № …….................. населено място
………....……, кметство ………………..., административен район ………………………...,
община …....…………............................, в изборен район № …….. – …….…………...........,
за изборите за народни представители за Народно събрание на ………………. г.
Председател:
Секретар:

Приложение № 27-НС
Приложение № 27-НС

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ИЗБОРЕН РАЙОН № …….. – ……………
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№...................../............................ г.
(чл. 72, ал.1, т. 4 от Изборния кодекс)

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

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

на секционна избирателна комисия в секция/ПСИК № …….................. населено място
………....……, кметство ………………......, административен район ………………………...,
община …....…………....................., в изборен район № …….. – …….…………..........., за
изборите за народни представители за Народно събрание на ………………. г..
Председател:
Секретар:
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Приложение
№ 28-НС
Приложение
№ 28-НС
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на българска неправителствена организация,
която ще участва с наблюдател/и на изборите за народни представители
за Народно събрание на ………………………. г.
(чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2, 3 и 4 във връзка с чл. 111, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс)

от ..............................................................................................................................................................,
(наименование на българска неправителствена организация)

представлявана от .............................................................................................., ЕГН...........................................
(собствено, бащино и фамилно име)
чрез ………………………………………………………………………………………………………………..
(собствено, бащина и фамилно име на упълномощеното лице, ако има такова)

Заявявам/е за регистрация ...........................................................................................................................
(наименование на българска неправителствена организация)

като българска неправителствена организация, която ще участва с наблюдатели в изборите за народни
представители за Народно събрание на ……………….. 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 за Народно събрание на ……………….. 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 един ден преди изборния ден.
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/те
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 за Народно събрание;
2. изрично пълномощно от представляващото/ите лице/а, в случаите, когато документите се подават
от упълномощено/и лице/а;.
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3. списък, подписан от представляващия съответната организация или от изрично упълномощено от
него лице, съдържащ имената и единния граждански номер, съответно друг идентифициращ номер за лицата,
които не са български граждани, на изрично упълномощените представители на организацията, които да бъдат
регистрирани като наблюдатели. Списъкът се представя задължително в един екземпляр на хартиен
носител и отделно на технически носител;
4. 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 организация не може да
надвишава броя на избирателните секции в страната. Общият брой на наблюдателите, регистрирани от
една неправителствена организация за избирателните секции извън страната, не може да надвишава
техния брой.
Едно лице не може да бъде едновременно анкетьор и наблюдател (чл. 116 от ИК).
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№ 29-НС
Приложение
№ 29-НС
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на наблюдатели от регистрирана българска неправителствена организация
за изборите за народни представители за Народно събрание
на ……………………. г.
(чл. 112, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 111, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс)
от .................................................................................................................................................................................,
(наименование на регистрирана българска неправителствена организация)

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

чрез ………………………………………………………………………………………………………………….
(собствено, бащина и фамилно име на упълномощеното лице, ако има такова)

регистрирана с решение № …….. на ЦИК.
Заявявам/е за регистрация наблюдатели в изборите за народни представители за Народно събрание
на ……………….. 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 за Народно събрание на ……………….. 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 един ден преди изборния ден.
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 един екземпляр на хартиен носител и
отделно на технически 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 организация не може да
надвишава броя на избирателните секции в страната. Общият брой на наблюдателите, регистрирани от една
неправителствена организация за избирателните секции извън страната, не може да надвишава техния брой.
Едно лице не може да бъде едновременно анкетьор и наблюдател .(чл. 116 от ИК).

БРОЙ 60

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т30-НС
Р. 9 1   
Приложение №

Приложение № 30-НС

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ИСКАНЕ
за регистрация на наблюдатели по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ИК
(чл. 112, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс)
от .............................................................................................................................................................................,
(трите имена и длъжността на упълномощеното лице от МВнР)

Заявявам за регистрация като наблюдател/и на изборите за народни представители за Народно

събрание на ……………….. г. следното/ите лице/а, представител/и на: …………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..,
(наименование на органа или организацията, чуждестранна партия, движение или наименованието на
българските партии/коалиции/инициативни комитети, регистрирали кандидати, от които са поканени)

както следва:/съгласно приложен списък:
1. …………………………………………………………….
(имена по документ за самоличност)

…………………………
(държава по произход)

Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
……………………….. г.
Подпис:
Печат:

Забележки

Предал документите

Приел документите

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

6

7.

8.

9.

Час

ВЕСТНИК

10. Получено от ………., дата ………..

Дата

ДЪРЖАВЕН

5.

4.

По приложение

№

92

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. 113, във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс)

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на заявени наблюдатели от български неправителствени организации на
изборите за народни представители за Народно събрание на …………………… г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 31-НС

Приложение № 31-НС
С Т Р.
БРОЙ 60

Забележки

Предал документите

Приел документите

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

4

5.

6.

7.

Час

Горният образец на страница втора се попълва, когато дадена българска неправителствена организация, която е регистрирана за
участие с наблюдатели по чл. 112, ал. 1, т. 1 от ИК на изборите за народни представители за Народно събрание 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 екземпляра от списъка на наблюдатели.

Дата

ДЪРЖАВЕН

8. Получено от…………, дата ……..

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.

БРОЙ 60
ВЕСТНИК
С Т Р. 9 3   

Наименование на съответния орган, организация,
чуждестранни партии и движения, чиито
представители или посочени от нея лица са
регистрирани като наблюдатели
1.
2.
3.

Собствено, бащино (ако е приложимо) и
фамилно име на регистрирани
наблюдатели

№ 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

94

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
партии и движения, както и лица, които не са български граждани, посочени от партии, коалиции и инициативни комитети,
регистрирали кандидати

РЕГИСТЪР
(за публикуване)
на регистрирани наблюдатели в изборите за народни представители за Народно събрание на ……………………. г.
(по чл. 113 от Изборния кодекс)

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение№
№32-НС
32-НС
Приложение
С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 60

БРОЙ 60

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 5   

Приложение
№ 33-НС
Приложение
№ 33-НС
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за наблюдател
№........./........................ г.
(по чл. 112, ал. 1, т. 2 и ал. 8 от Изборния кодекс)

Централната

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

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

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

…………………………………………………………………………………………………………….
(наименование на органа, организацията, чуждестранната партия или движение, на които са
представители, или на българска партия, коалиция, инициативен комитет, регистрирали
кандидати, които са ги поканили

е регистриран/а за наблюдател на изборите за народни представители за Народно
събрание на ……………….. г.
Председател:
Секретар:

* Несъвместимости:
1. Наблюдателят не може да бъде едновременно и анкетьор.
2. Наблюдателят не може да бъде придружител.
3. Наблюдателят не може да получава възнаграждение от партии, коалиции,
инициативни комитети и техните кандидати.

С Т Р.

96

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Приложение
№ 34-НС
Приложение
№ 34-НС
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за наблюдател от българска неправителствена организация
№........./......................... г.
(по чл. 112, ал. 1, т. 1 и ал. 8 и чл. 116 от Изборния кодекс)

Централната

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

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

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

Председател:
Секретар:
* Несъвместимости:
1. Наблюдателят не може да бъде едновременно и анкетьор.
2. Наблюдателят не може да бъде придружител.
3. Наблюдателят не може да получава възнаграждение от партии, коалиции,
инициативни комитети и техните кандидати.

БРОЙ 60

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 7   

Приложение № 35-НС

Приложение № 35-НС

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден
(чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202 от Изборния кодекс)
от ......................................................................................................................................................................,
(наименование на агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден)

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

чрез упълномощено лице ...................................................................................................., ЕГН .....................
(собствено, бащино и фамилно име на упълномощеното лице, ако има такова)

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 за Народно събрание на ……………….. г.
Представям списък с трите имена, ЕГН на анкетьорите и № на избирателните секции, извън които
ще се осъществява анкетирането, и 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 за Народно събрание на ……………….. 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 7 дни преди изборния ден.
Заявлението се подписва от лицето, представляващо агенцията според актуалната й 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 за Народно събрание;
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 един екземпляр
на хартиен носител и на технически носител;
3. изрично пълномощно от представляващото/ите агенцията лице/а, в случаите когато документите се
подават от упълномощено/и лице/а;
4. методика за извършване на социологическите проучвания в изборния ден.
Едно лице не може да бъде едновременно анкетьор и наблюдател.
Анкетирането се извършва пред избирателните секции, без да се пречи на процеса на гласуване.

С Т Р.

98

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 60

Приложение
№ 36-НС
Приложение
№ 36-НС
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за анкетьор

( по чл. 203, ал. 1 от Изборния кодекс)

№........./....................................... г.
Централната

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

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

ЕГН .........................................., е регистриран/а за анкетьор на изборите за народни
представители за Народно събрание на ……………….. г. от агенция, регистрирана с
Решение на ЦИК № …………… от …………… да извършва социологическо
проучване в изборния ден:
.............................................................................................................................................
(наименование на агенцията)

Председател:
Секретар:

Удостоверението се издава в един екземпляр.

Забележки

Предал документите

Приел документите

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

Получено от агенцията….., дата

5.

6.

7.

8.

9.

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

1.
2.

№

Дата

(по чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 от Изборния кодекс)

Час

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден в
изборите за народни представители за Народно събрание на ………………… г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 37-НС

Приложение № 37-НС
БРОЙ 60
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 9 9   

№ по
ред

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

Регистрация – решение на ЦИК № ….

РЕГИСТЪР
(за публикуване)
на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден в
изборите за народни представители за Народно събрание на …………………. г.
(по чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 от Изборния кодекс)

Приложение
№ 38-НС
Приложение
№ 38-НС
С Т Р.
100
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 60

БРОЙ 60

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 1   

Приложение
Приложение№№39-НС
39-НС
ДО
РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ИЗБОРЕН РАЙОН № ....-..................................
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите
за народни представители за Народно събрание на ……………….. г.

(чл. 72, ал. 1, т. 15, чл. 118, ал. 1 във връзка с ал. 2 и чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс)
от
.....................................................................................................................................................................................,
(партия/коалиция/инициативен комитет)

представляван/а от ..................................................................................................., ЕГН ................................
(собствено, бащино и фамилно име)

чрез …………………………………………………………………………………………………………………..
(собствено, бащино и фамилно име на изрично упълномощеното лице, когато заявлението е подадено от
упълномощено лице)

Заявявам/е за регистрация ........................................... (брой с цифри и думи) застъпници на
кандидатската листа, регистрирана от партията/коалицията/инициативния комитет на изборите за народни
представители за Народно събрание на ………………….. г.

Приложени документи:
1. Пълномощно, ако се подава от упълномощено лице.
2. Списък с имената и ЕГН/ЛН на застъпниците – на хартия в 2 екземпляра и на
технически носител в excel формат.
3. ………………………………………………………………………………………………….
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 за Народно събрание на ……………….. г.

Подпис/и:
………………………………………………………….
(представляващ/и партията/коалицията/
инициативния комитет или упълномощено/и лице/а)
Печат на партията/коалицията - ако има такъв/
Заявлението за регистрация се представя в РИК не по-късно от един ден преди изборния ден.
Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде едно или повече заявления,
като общия брой на посочените застъпници за съответната кандидатска листа не може да
надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. Когато партията,
коалицията/инициативният комитет желае да замени регистриран застъпник, се подава предложение
по образец – Приложение № ….

Към предложението задължително се представя списък в един екземпляр на хартиен
носител по следния образец:
№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН на застъпника

С Т Р.
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Списъкът се представя задължително и на технически носител в excel формат.
Заявлението
и
списъкът
се
подписват
от
лицето,
представляващо
партията/коалицията/инициативния комитет.
Когато партията/коалицията/инициативния комитет се представлява съвместно от няколко
лица, заявлението и списъкът се подписват от всички представляващи.
Заявлението и списъкът могат да бъдат подписани и от лице/а, изрично упълномощено/и от
представляващия/ите партията/коалицията. В този случай при подаване на заявлението се представя
и заверено копие от пълномощното.
Заявлението 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.
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 или
инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен
район.
Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

БРОЙ 60

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Приложение №
40-НС

Приложение № 40-НС

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите за
народни представители за Народно събрание на …………….. г.
в избирателни секции извън страната
(чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 5 и чл. 118, ал. 1, 3 и 4 от Изборния кодекс)

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

представляван/а от ................................................................................., ЕГН........................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

чрез …………………………………………………………………………………………………………………..
(собствено, бащино и фамилно име на изрично упълномощеното лице, когато заявлението е подадено от
упълномощено лице)

Заявявам/е за регистрация ............................... (брой с цифри и думи) застъпник/ци на кандидатската
листа на партията/коалицията или независимия кандидат ……………………………………….. в изборите за
народни представители за Народно събрание на ……………….. г. съгласно приложения списък.

Приложени документи:
1. Пълномощно (ако има такова).
2. Списък, съдържащ имената и ЕГН на хартия в един екземпляр и на технически носител в
excel формат.
Адрес, 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 за Народно събрание на ……………….. г.
Подпис/и: …………………………………………….
Печат на партията/коалицията - ако има такъв/:
Заявлението за регистрация се представя в ЦИК не по-късно от един ден преди изборния ден.
Всяка партия, коалиция или инициативен комитет може да подаде едно или повече заявления,
като общият брой на посочените застъпници за съответната кандидатска листа не може да
надвишава
броя
на
избирателните
секции
извън
страната.
Когато
партията,
коалицията/инициативният комитет желае да замени регистриран застъпник, се подава предложение
по образец от изборните книжа.
Към предложението задължително се представя списък в 2 два екземпляра на хартиен носител и
на технически носител в excel формат по следния образец:

Списък на застъпниците:
№
по
ред

Собствено, бащино, фамилно име на застъпника

ЕГН

С Т Р.
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Списъкът се представя задължително и на технически носител в excel формат.
Заявлението
и
списъкът
се
подписват
от
лицето,
представляващо
партията/коалицията/инициативния комитет .
Когато партията/коалицията/инициативния комитет се представляват съвместно от
няколко лица, заявлението и списъкът се подписват от всички представляващи.
Заявлението и списъкът на партиите и коалициите могат да бъдат подписани и от лице/а,
изрично упълномощено/и от представляващия/ите партията/коалицията. В този случай при подаване
на заявлението се представя и заверено копие от пълномощното.
Заявлението 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.
Една кандидатска листа може да бъде представлявана от един застъпник в една
избирателна секция в изборния ден.
Общият брой на застъпниците извън страната на всяка кандидатска листа на партия,
коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции извън
страната.
Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.
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Приложение № 41-НС

Приложение № 41-НС

ДО
РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ИЗБОРЕН РАЙОН № ...... - ..............................
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа за изборите за
народни представители за Народно събрание на ……………….. г.
(чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 4 и чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс)

от .............................................................................................................................................................,
(партия/коалиция/инициативен комитет)

представляван/а от ................................................................................................, ЕГН .......................
(собствено, бащино и фамилно име)

чрез ………………………………………………………………………………………………………
(собствено, бащино и фамилно име на изрично упълномощеното лице, когато предложението е
подадено от упълномощено лице)

Предлагам/е за регистрация ........................ (брой с цифри и думи) заместващ/и застъпник/ци
на кандидатската листа, регистрирана от партията/коалицията/инициативния комитет в изборите
за народни представители за Народно събрание на ……………….. г. съгласно приложен списък по
образец.
Приложени документи:
1. Пълномощно, ако се подава от упълномощено лице.
2. Списък с имената и ЕГН на застъпниците – на хартия в един екземпляр и на технически
носител в excel формат.
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 за Народно събрание на
……………….. г.

Подпис/и:
……………………………………………………

(представляващ/и
партията/коалицията/инициативния
комитет или упълномощено/и лице/а)

Печат на партията/коалицията - ако има такъв/
Предложението за регистрация на заместващ(и) застъпник/ци се представя в РИК до
изборния ден, когато застъпникът не може да упражнява правата си или когато има предложение
за заместване, направено от партия, коалиция или инициативен комитет.
Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция
или инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в
съответния изборен район. Всяка партия, коалиция 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 район.
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Към предложението задължително се представя списък в един екземпляр на хартиен
носител и на технически носител в excel формат по следния образец:
№
по
ред

Собствено, бащино, фамилно
име на заместващия застъпник

ЕГН на
заместващия
застъпник

Собствено, бащино, фамилно име и
ЕГН на регистрирания застъпник,
който се замества

Предложението
и
списъкът
се
подписват
от
лицето,
представляващо
партията/коалицията/инициативния комитет .
Когато партията/коалицията се представлява съвместно от няколко лица, предложението и
списъкът се подписват от всички представляващи.
Предложението и списъкът на партиите и коалициите могат да бъдат подписани и от
лице/а, изрично упълномощено/и от представляващия/ите партията/коалицията. В този случай при
подаване на предложението се представя и заверено копие от пълномощното.
Предложението на партията/коалицията/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.
Една кандидатска листа може да бъде представлявана от един застъпник в една
избирателна секция в изборния ден.
Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.
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Приложение № 42-НС

Приложение № 42-НС

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа за изборите за
народни представители за Народно събрание на …………………….. г.
в избирателни секции извън страната
(чл. 57, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 118, ал. 4 във връзка с чл. 117, ал. 5 от Изборния кодекс)

от .................................................................................................................................................................,
(партия/коалиция/инициативен комитет)

представляван/а от ................................................................................., ЕГН .........................................
(собствено, бащино и фамилно име)

чрез ………………………………………………………………………………………………………
(собствено, бащино и фамилно име на упълномощения представител, когато предложението е подадено от
упълномощено лице)

Предлагам/е за регистрация ........................ (брой с цифри и думи) заместващ/и застъпник/ци
на кандидатската листа, регистрирана от партията/коалицията/инициативния комитет в изборите за
народни представители за Народно събрание на ……………….. г. съгласно приложен списък по
образец.
Приложени документи:
1. Пълномощно, ако се подава от упълномощено лице.
2. Списък – на хартия в един екземпляр и на технически носител в excel формат.
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 за Народно събрание на ……………….. г.
Подпис/и:
……………………………………………………

(представляващ/и партията/коалицията
комитет или упълномощено/и лице/а)

/инициативния

Печат на партията/коалицията - ако има такъв
Предложението за регистрация на заместващ(и) застъпник/ци се представя в ЦИК до
изборния ден, когато застъпникът не може да упражнява правата си или когато има
предложение за заместване, направено от партия, коалиция или инициативен комитет.
Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия,
коалиция или инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните
секции извън страната. Всяка партия, коалиция 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 извън страната.
Към заявлението задължително се представя списък в един екземпляр на хартиен
носител по следния образец:

Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия,
коалиция или инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните
секции извън страната. Всяка партия, коалиция или инициативен комитет може да подаде
едно или повече предложения за регистрация на заместващи застъпници до достигане на една
С трета
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Към заявлението задължително се представя списък в един екземпляр на хартиен
носител по следния образец:
№
по
ред

Собствено, бащино , фамилно име
на заместващия застъпник

ЕГН на
заместващия
застъпник

Собствено, бащино, фамилно име и
ЕГН на регистрирания застъпник,
който се замества

Списъкът се представя задължително и на технически носител в excel формат
Предложението
и
списъкът
се
подписват
от
лицето,
представляващо
партията/коалицията/инициативния комитет .
Когато партията/коалицията/инициативния комитет се представляват съвместно от
няколко лица, предложението и списъкът се подписват от всички представляващи.
Предложението и списъкът на партиите и коалициите могат да бъдат подписани и от лице/а,
изрично упълномощено/и от представляващия/ите партията/коалицията. В този случай при подаване
на предложението се представя и заверено копие от пълномощното.
Предложението на партията/коалицията/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.
Една кандидатска листа може да бъде представлявана от един застъпник в една
избирателна секция в изборния ден.
Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Забележки

Предал документите

Приел документите

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

6.

7.

8.

9.

Час

Непосредствено към страницата на входящия регистър се прилага едно от хартиените копия на списъка на лицата, заявени 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
/инициативен комитет, която/който
предлага за регистрация застъпници на
регистрирана кандидатска листа
Адрес, телефон, електронен адрес
и лице за контакти
Списък на лицата, заявени за
регистрация като застъпници
Приложени документи

1.
2.

(по чл. 72, ал.1, т. 15 във връзка с чл. 118, ал. 1 и 4 от Изборния кодекс)

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на заявени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите
за народни представители за Народно събрание на …………………………. г.

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

Приложение № 43-НС

Приложение № 43-НС

БРОЙ 60
С Т Р. 1 0 9   

Забележки

Предал документите

Приел документите

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

Получени от..., дата

4.

5.

6.

7

8.

Към №
По приложение

Дата

Час
110
ДЪРЖАВЕН

Горният образец на страница втора се попълва, когато дадена партия, коалиция или инициативен комитет подава второ или
следващо заявление за регистрация на нови застъпници до достигане на броя 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 или
инициативен комитет.
В регистъра се подреждат непосредствено един след друг последователно регистърни листове за всяко подадено заявление от
дадена партия, коалиция или инициативен комитет, както и 1 екземпляр от списъка на хартиен носител към него.

3.

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

1
2.

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 60

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация – решение на РИК № ….
Удостоверения от № ........ до № ...........
от .................... 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 или инициативен комитет подава първо или
следващо предложение за регистрация на заместващи застъпници на вече регистрирани такива 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 или
инициативен комитет.
В регистъра се подреждат непосредствено един след друг последователно регистърни листове за всяко подадено предложение
за заместване на застъпници от дадена партия, коалиция 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
/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 60
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Забележки

Предал документите

Приел документите

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

6.

7.

8.

9.

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

Час

ВЕСТНИК

10. Получени от..., дата

По приложение

Дата

ДЪРЖАВЕН

5.

4.

№

112

3.

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

1.
2.

(по чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 1, 3 и 4 от Изборния кодекс)

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на заявени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите
за народни представители за Народно събрание на …………………. г. в секциите извън страната

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение№№44-НС
44-НС
Приложение
С Т Р.
БРОЙ 60

Забележки

Предал документите

Приел документите

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

Получени от..., дата

4.

5.

6.

7

8.

Към №
По приложение

Дата

Час

ДЪРЖАВЕН

Горният образец на страница втора се попълва, когато дадена партия, коалиция или инициативен комитет подава второ или
следващо заявление за регистрация на нови застъпници до достигане броя на застъпници за избирателните секции извън страната.
На ред 1 в графа „Към №“ се посочва поредният номер на първоначалното предложение на дадената партия, коалиция или
инициативен комитет.
В регистъра се подреждат непосредствено един след друг последователно регистърни листове за всяко подадено заявление от
дадена партия, коалиция или инициативен комитет, както и 1 екземпляр от списъка на хартиен носител към него.

3.

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

1
2.

БРОЙ 60
ВЕСТНИК
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Забележки

Предал документите

Приел документите

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

Получени от..., дата

5.

6.

7.

8.

9.

По приложение

Към №

Дата

Час
114
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

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

4.

3.

Към № по ред, дата, час на постъпване
Наименование на партия/коалиция
/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.

С Т Р.
БРОЙ 60

Кандидатска листа на

партия/коалиция/инициативен
комитет

№ по

ред

…………………………………………………………

(собствено, бащино, фамилно име)

3. …………..……………………………………………

(собствено, бащино, фамилно име)

удостоверение

№ на

№ …….

Заличен с Решение

ДЪРЖАВЕН

2. …………..…………………………………………

(собствено, бащино, фамилно име)

1. …………..…………………………………………

партия/коалиция/инициативен комитет

Застъпници на кандидатската листа на съответната

(по чл. 72, ал. 1, т. 16 и чл. 118, ал. 1 от Изборния кодекс)

РЕГИСТЪР
(за публикуване)
на застъпници в изборите за народни представители за Народно събрание на ………………….. г.

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

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 45-НС

Приложение № 45-НС

БРОЙ 60
ВЕСТНИК
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Кандидатска листа на
партия/коалиция/инициативен
комитет

……………………………………..

(собствено, бащино, фамилно име)

3. …………..………………………………………………

(собствено, бащино, фамилно име)

№ на
удостоверение

Заличен с Решение
№ …………

ДЪРЖАВЕН

2. …………..………………………………………………

(собствено, бащино, фамилно име)

1. …………..………………………………………………

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

116

№ по
ред

(по чл. 57, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 118, ал. 1, 3 и 4 от Изборния кодекс)

РЕГИСТЪР
(за публикуване)
на застъпниците извън страната в изборите за народни представители за Народно събрание на ………………………. г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 46-НС

Приложение № 46-НС

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 60
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Приложение № 47-НС

Приложение № 47-НС

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

(по чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 1 от Изборния кодекс)

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

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

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

ЕГН .........................................., е регистриран/а за застъпник на кандидатска листа
на ..........................................................................................................................................
(партия/коалиция/инициативен комитет)

в изборен район ………………................... в изборите за народни представители за

Народно събрание на ……………….. г.

Председател:
Секретар:
Приложение № 48-НС

Приложение № 48-НС

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за застъпник извън страната

(по чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс)

№........./....................................... г.
Централната

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

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

ЕГН .........................................., е регистриран/а за застъпник на кандидатска листа
на ..........................................................................................................................................
(партия/коалиция)

в изборите за народни представители за Народно събрание на ……………….. г. в
избирателни секции извън страната.
Председател:
Секретар:

С Т Р.

118

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 60

Приложение №№
49-НС
Приложение
49-НС
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на партия
(по чл. 133 от Изборния кодекс)

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

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

чрез ……………………………………………………………………………………………………………………
(собствено, бащино и фамилно име на упълномощеното лице, ако има такова)

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

за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на ……………….. г.
Заявявам/е за отпечатване върху бюлетината следното наименование на партията:

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

Регистрацията на партията е подкрепена от

….………
(с цифри)

(…………………….…………)
(с думи)

избиратели, съгласно приложения списък – на хартия и в структуриран електронен вид.
Представям следните документи (чл. 133, ал. 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 за Народно събрание на ……………….. г.
Подпис/и:

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

Заявлението за регистрация се представя в ЦИК от партията 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. удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от датата на обнародване
на указа на президента на Република България за насрочване на изборите за народни представители за
Народно събрание;
2. образец от подписа на представляващия/ите партията;
3. образец от печата на партията;

БРОЙ 60

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 9   

4. банков документ за внесен депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК;
5. списък, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от
2500 избиратели, подкрепящи регистрацията;
6. 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;
7. удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;
8. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания;
9. изрично пълномощно от представляващото/ите партията лице/а, в случаите когато
документите се подават от упълномощено/и лице/а.

С Т Р.
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Приложение № 50-НС

Приложение № 50-НС

СПИСЪК
на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия/коалиции
за участие в изборите за народни представители за Народно събрание
на ……………………. г.
(по чл. 133, ал. 3, т. 5 и чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс)

Подписаните,
подкрепяме
регистрацията
на
партия/коалиция
.......................................................................................................................................................
(пълното или съкратено наименование на партията по съдебна регистрация/на коалицията съгласно
решението за създаването й)

за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на …………. г.
Всеки избирател може да участва само в един списък.
Подписаните даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани във
връзка с произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на

……………….. г.

(Горните текстове се изписват в началото на всеки лист преди полагане на подписите.
Листовете се номерират последователно.)
№

Име

ЕГН

Подпис

В графата „Име“ се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на
избирателя.
Списъкът трябва да съдържа имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не
по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията.
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Приложение № 51-НС

Приложение № 51-НС

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на коалиция
(по чл. 140, ал. 1, т. 2, във вр. с § 1, т. 9 от ДР от Изборния кодекс)
..............................................................................................................................................................,

(пълното или съкратено наименование на коалицията съгласно решението за образуването й)

представлявана от

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

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

чрез ………………………………………………………………………………………………………..
(собствено, бащино и фамилно име на упълномощеното лице, ако има такова)

Заявявам/е за регистрация
.....................................................................................................................................................
(пълното или съкратено наименование на коалицията съгласно решението за образуването й)

за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на ……………….. г.
Пълното или съкратеното наименование на коалицията за отпечатване върху
бюлетината е .............................................................................................................................
(пълното или съкратено наименование на коалицията съгласно решението за образуването й)

Регистрацията се подкрепя от …………
(с цифри)

…………………. избиратели, съгласно
(с думи)

приложения списък на хартия и в структуриран електронен вид.
Прилагам/е следните документи (чл. 140, ал. 3 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 за Народно събрание на
……………….. г.

Подпис ……………………………………………..
(представляващ/и коалицията/
упълномощено/и лице/а)
Печат на коалицията (ако има такъв)

С Т Р.
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Заявлението за регистрация се представя в ЦИК не по-късно от 45 дни преди изборния ден.
Към заявлението за регистрация коалицията представя:
1. за всяка от участващите в коалицията партии:
а) удостоверение за актуално правно състояние;
б) образец от подписа на представляващия партията;
в) образец от печата на партията;
г) удостоверение на Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от ЗПП за внесени финансови отчети за
всяка от последните 3 години, а на новорегистрираните партии от датата на съдебната им регистрация;
2. решение за образуване на коалицията, подписано от лицата, представляващи партиите и
подпечатано с печата на всяка една от партиите;
3. образец от подписите на лицето/ата, представляващо/и коалицията;
4. образец от печата на коалицията, ако има такъв;
5. банков документ за внесен депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК;
6. списък, съдържащ имената, ЕГН и саморъчни подписи на 2500 избиратели, подкрепящи
регистрацията. Списъкът се представя и в структуриран електронен вид на технически носител;
7. удостоверение за банкова сметка, която ще обслужва предизборната кампания на името на
една от партиите, определена да отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на
коалицията;
8. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания;
9. пълномощно от лицето/ата, представляващо/и коалицията в случаите, когато документите се
подават от упълномощено/и лице/а.
Заявлението се подписва от лицето/ата, представляващо/и коалицията според решението за
образуването й. Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от
представляващия/те коалицията.

4.

Час

Адрес, телефон, електронен адрес, факс
и лице за контакти
Приложени документи
1. Заявление по чл. 133, ал. 1от ИК (по образец приложение № ……..),
подписано от ……………………………………………..
2. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено на …………….. по ф.д.
№ ……………
3. Образец от подписа на представляващия партията.
4. Образец от печата на партията.
5. Банков документ за внесен депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК, издаден от ………………
на ………………….
6. Списък на избиратели, подкрепящи регистрация на партията (по образец приложение
№ …….) на хартиен носител - ................................................................
и в структуриран електронен вид на технически носител ........................................
7. Удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от ЗПП - № ………… .от ……
8. Удостоверение за актуална банкова сметка по чл. 133, ал. 3, т. 7 от ИК - № …………
от ……………..
9. Имената и длъжностите на лицата по чл. 133, ал. 3, т. 8 от ИК - № …… от …………
10. Пълномощно от представляващия партията (в случай, че документите се подават от
упълномощено лице) - № ………… от……………
11. Други документи -

Дата

3.

№

№ по ред, дата, час на постъпване
Партия

1.
2.

(по чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ от Изборния кодекс)

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на партиите за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на …………………. г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение
Приложение№
№52-НС
52-НС
БРОЙ 60
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 2 3   

Предал документите

Приел документите

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

Получено от партия………, дата

6.

7.

8.

9.

124

При установяване на непълноти или несъответствия ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни, но не по-късно от крайния
срок за регистрация - 45 дни преди изборния ден. Дадените указания за отстраняване на констатирани непълноти или несъответствия се отразяват в
графата „Забележки”(чл. 134, ал. 2 от ИК).

Забележки

5.

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 60

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

Приложени документи

3.

5.

4.

№ по ред, дата, час на постъпване
Коалиция

1.
2.

дата

Час

1. Заявление по чл. 140, ал. 1от ИК (по образец приложение № ……..),
подписано от ………………………………..
2. За всяка от участващите в коалицията партии:
2.1. Удостоверение за актуално правно състояние:
- по ф.д. №…………, изд. на………;
- по ф.д. №…………., изд. на……….;
- ……………………………………………………………..
- ……………………………………………………………..
2.2. Образец от подписа на представляващия партия:
………………………………………………………….
………………………….………………………………
2.3. Образец от печата на партия:
………………………………………………………….
………………………….………………………………
2.4. Удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от ЗПП:
- № ……….., изд. на …………..;
- № ……….., изд. на …………..;
- ……………………………………
3. Решение за образуване на коалицията………………………………..
4. Образец от подписите на лицата, представляващи коалицията.
5. Образец от печата на коалицията (ако има такъв).
6. Банков документ за внесен депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК, издаден
от …………………….. на ………………….
7. Списък на избиратели, подкрепящи регистрация на коалицията (по образец
приложение № ……) на хартиен носител - ......................................................
и в структуриран електронен вид на технически носител ........................................

№

(по чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ от Изборния кодекс)

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на коалициите за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на ……………………… г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 53-НС

Приложение № 53-НС
БРОЙ 60
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 2 5   

Приел документите

Регистрация – решение на ЦИК № ..............
Удостоверение № ........ от .................. 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 ................. г.
Получено от коалиция, дата

8.

9.

10.

11.

13.

14.

15.

16.

17.

Дата

Час

ДЪРЖАВЕН

При установяване на непълноти или несъответствия ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни, но не по-късно от крайния срок за
регистрация - 45 дни преди изборния ден. Дадените указания за отстраняване на констатирани непълноти или несъответствия се отразяват в графата
Забележки” (чл. 141, ал. 2 от ИК).

Предал документите

7.
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12.

Забележки

6.

8. Удостоверение за актуална банкова сметка по чл. 140, ал. 3, т. 7 от ИК - № …………
от ……………..
9. Имената и длъжностите на лицата по чл. 140, ал. 3, т. 8 от ИК - № …….. от …………
10. Пълномощно от представляващия коалицията (в случай, че документите се подават
от упълномощено лице) - № ………… от ……………
11. Други документи -

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 60

БРОЙ 60

ДЪРЖАВЕН

С Т Р. 1 2 7   
Приложение № 54-НС

ВЕСТНИК

Приложение № 54-НС

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за регистрация на партия

(по чл. 57, ал. 1, т. 10 , буква „а“ от Изборния кодекс)

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

е регистрирана за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на
……………….. г.
Председател:

Приложение № 55-НС

Секретар:

Приложение № 55-НС

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯПриложение

№ 55-НС

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ

за регистрация на коалиция

(по чл. 57, ал.
1, т. 10, буква „а“ от Изборния кодекс)
УДОСТОВЕРЕНИЕ

за регистрация на коалиция

№..................../........................
г. кодекс)
(по чл. 57,
ал. 1, т. 10, буква „а“ от Изборния
№..................../........................ г.
Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № …........ от
…...……………. г. коалиция ………………………........…………………………................…,
на коалицията)че с Решение № …........ от
Централната избирателна (наименование
комисия удостоверява,
…...……………. г. коалиция ………………………........…………………………................…,
в която участват следните партии: (наименование на коалицията)
1. участват
…………………………….……………………………………….......…………...…….
в която
следните партии:
2.
1. …………………………….……………………………………….......…………...…….
……………………….…………………………………………………….......…………….
2. …………………………….……………………………………….......…………...…….
(наименование на партиите, включени в състава на коалицията)
……………………….…………………………………………………….......…………….

е регистрирана за (наименование
участие в изборите
за народни
за Народно събрание на
на партиите,
включени представители
в състава на коалицията)
……………….. г.
е регистрирана за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на
……………….. г.
Председател:
Секретар:
Председател:
Секретар:

С Т Р.
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Приложение № 56-НС

Приложение № 56-НС

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
от партия/коалиция за промени в състава на коалиция
(по чл. 144, ал. 1 от Изборния кодекс)

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

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

чрез …………………………………………………………………………………………………………
(собствено, бащино и фамилно име на упълномощеното лице, ако има такова)

Заявявам/е за вписване в регистъра на коалициите, регистрирани за участие в изборите за
изборите за народни представители за Народно събрание на ……………г, следните промени в
състава на коалиция .......................................................................................................................................,
(пълно или съкратено наименование на коалицията 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 за Народно събрание на ……………….. г.
Подпис/и: …………………………..…………….……….
(представляващ партията/коалицията/упълномощено/и лице/а)

Печат на партията/коалицията - ако има такъв
Промени в състава на коалиция, настъпили след регистрацията й в ЦИК, се извършват
след подаване на заявление не по-късно от 35 дни преди изборния ден. Със заявлението се
представя и решение за промени, което трябва да отговаря на условията за образуване на
коалицията.
В случай че в коалицията се включват нови партии, те представят не по-късно от 35 дни
преди изборния ден документите по чл. 140, ал. 3, т. 1 от ИК.
В случай че една или повече партии напуснат коалицията, нейната регистрация се
запазва, ако в състава й са останали най-малко две партии. Промените, настъпили в състава на
коалиция, се отбелязват в регистъра на ЦИК след подаване на заявление от лицето,
представляващо партията, или от представляващите коалицията лица, но не по-късно от 32 дни
преди изборния ден. В същия срок ЦИК заличава от наименованието на коалицията партиите,
напуснали състава й.

БРОЙ 60

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 9   

Приложение
57-НС
Приложение
№№
57-НС

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ

за промени в състава на коалиция

(по чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 144, ал. 1 и ал. 4 от Изборния кодекс)

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

Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № …………….. от
...………………………. г. са вписани промени в състава на коалиция
………………………………………………..........….................................................................,
(пълно или съкратено наименование на коалицията според регистрацията й в ЦИК)

регистрирана за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на
……………….. г. с Решение №……. от …...…………. г., както следва:
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

Председател:
Секретар:

С Т Р.
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Приложение № 58-НС

Приложение № 58-НС

ДО
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ИЗБОРЕН РАЙОН № ....../......................
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на инициативен комитет
(по чл. 152, т. 2 и чл. 153, ал. 1 от 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 за Народно събрание на
……………г. в изборен район № … - ……………., както следва:
......................................................................................................., ЕГН .................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
постоянен адрес……………………. ........................................................................................
Представяме следните документи (чл. 153, ал. 4 от ИК):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, лице за контакти:
.....................................................................................
Съгласни сме личните ни данни да бъдат обработвани от РИК във връзка с
регистрацията на инициативния комитет за участие в изборите за народни представители
за Народно събрание на …………………. г.
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 има право да
избира народни представители за Народно събрание;

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.
комитет
подава
Б Р О Й 6 0 Лицето, представляващоДинициативния
ЪРЖАВЕН
ВЕСТ
Н И Кв РИК не по-късно от 40 дни
С Тпреди
Р. 1 3 1   
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 има право да
избира народни представители за Народно събрание;
4. декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да
обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат
лица за други цели, освен предвидените в ИК;
5. банков документ по чл. 129, ал. 1 от ИК за внесен депозит;
6. удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния
комитет,, която ще обслужва само предизборната кампания;
7. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

С Т Р.
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Приложение № 59-НС

Приложение № 59-НС

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

(по чл. 153, ал. 4, т. 3 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 независим кандидат за народен представител в изборен район № ……-…….. в изборите
за народни представители за Народно събрание на ………….. г.
ДЕКЛАРИРАМ:
1. навършил съм 18 години;
2. не съм поставен под запрещение;
3. 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 за Народно събрание на ……………….. г..
....................................... г.

Декларатор:

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
№ 60-НС
Приложение
№ 60-НС

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

(по чл. 153, ал. 4, 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)
като независим кандидат за народен представител в изборен район №…..-…….. в
изборите за народни представители за Народно събрание на…………г.
Декларирам, че няма да обработвам и да предоставям личните данни на
включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен
предвидените в Изборния кодекс.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за народни представители за Народно събрание на ……………….. г.
.................................... г.

Декларатор:

Всеки член на инициативния комитет подписва отделна декларация. Декларациите на членовете
на инициативния комитет се представят със заявлението за регистрация в РИК.

Забележки

Предал документите

5.

6.

4.
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3.

№ по ред, дата, час на постъпване
№
Дата
час
Инициативен комитет за издигане на
……………………………………………………………………………………………
независимия кандидат
(собствено, бащино и фамилно име)
Адрес, телефон, електронен адрес, факс
и лице за контакти
Приложени документи
1. Заявление по чл.153, ал.1 от ИК.
2. Решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето,
което да го представлява.
3. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния
комитет……………….. бр.
4. Декларация по образец (приложение №….) - …………………. бр.
5. Декларация по образец( приложение №…..)- …………………бр.
6. Банков документ по чл. 129, ал. 1 от ИК за внесен депозит
7. Удостоверение за банкова сметка по чл. 153, ал. 4, т. 6 от ИК - №………от………..
8. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
9. Други документи-

1.
2.

(по чл. 72, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс)

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на инициативните комитети за издигане на независим кандидат за народен представител за
участие в изборите за народни представители за Народно събрание на …………………. г.

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

Приложение № 61-НС

Приложение № 61-НС

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 60

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

Получено от инициативен комитет,
дата

8.

9.

При установяване на непълноти или несъответствия РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни, но
не по-късно от крайния срок за регистрация - 40 дни преди изборния ден. Дадените указания за отстраняване на констатирани
непълноти или несъответствия се отразяват в графата „Забележки” (чл. 154, ал. 1 от ИК).

Приел документите

7.

БРОЙ 60
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ВЕСТНИК
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…...

№ и дата на
решението за
регистрация

ДЪРЖАВЕН

2.

Собствено, бащино и фамилно име на членовете на
Инициативния комитет

……………………………………………….......................
……………………………………………….......................
……………………………………………….......................
………………………………………..
……………………………………………….......................
(собствено, бащино и фамилно име на
……………………………………………….......................
независимия кандидат)
……………………………………………….......................
……………………………………………….......................
……………………………………………….......................
……………………………………………….......................
……………………………………………….......................
……………………………………………….......................
………………………………………..
……………………………………………….......................
(собствено, бащино и фамилно име на
……………………………………………….......................
независимия кандидат)
……………………………………………….......................
……………………………………………….......................
……………………………………………….......................
……………………………………………….......................
……………………………………………….......................
……………………………………………….......................
………………………………………..
……………………………………………….......................
(собствено, бащино и фамилно име на
……………………………………………….......................
независимия кандидат)
……………………………………………….......................
……………………………………………….......................
……………………………………………….......................

Инициативен комитет за издигане на:
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1.

Пореден №,
дата и час на
постъпване

(по чл. 72, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс)

РЕГИСТЪР
(За публикуване)
на инициативните комитети за издигане на независим кандидат за народен представител за
участие в изборите за народни представители за Народно събрание на …………………. г.

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

Приложение
Приложение№№62-НС
62-НС

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 60

БРОЙ 60
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Приложение
№ 63-НС
Приложение
№ 63-НС

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ИЗБОРЕН РАЙОН №………/………………
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за регистрация на инициативен комитет
(по чл. 72, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс)

№............/.................................. г.
Районната
избирателна
комисия
удостоверява,
че
с
№ .............../......................... 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)

като независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители
за Народно събрание на ……………. г.
Председател:
Секретар:

С Т Р.
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Приложение № 64-НС

Приложение № 64-НС

ДО
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ИЗБОРЕН РАЙОН №……….-…………….
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за регистрация на кандидатска листа за народни представители
(по чл. 255, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс)

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

регистрирана с Решение на 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 за Народно събрание на ……………….. г.: издигнатите от
............................................................................................................ кандидати, както следва:
(партия/коалиция)
1. .......................................................................................ЕГН………..............................,
(собствено, бащино и фамилно име)
постоянен адрес……………………….................................................................................
2. ...........................................................................................ЕГН…….............................,
(собствено, бащино и фамилно име)
постоянен адрес……………………. .................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Прилагам/е следните документи (по чл. 255, ал.1, т. 1, 3, 4, 5 и 6 от ИК):
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Подпис: …………………………………………………..
…………………………………………………………….
(имената на представляващия/те партията/коалицията или
изрично упълномощеното/ите лице/а)

Печат на партията или коалицията (ако има такъв)
.........................……. г.
Предложението се представя в РИК не по-късно от 32 дни преди изборния ден.
Към предложението партията или коалицията прилага:

изрично упълномощеното/ите лице/а)

Печат на партията или коалицията (ако има такъв)
.........................……. г.
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Предложението се представя в РИК не по-късно от 32 дни преди изборния ден.
Към предложението партията или коалицията прилага:
1. заявление от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от
предложилата го партия или коалиция;
2. декларация по образец от всеки кандидат, че отговаря на условията на чл. 65,
ал. 1 от Конституцията, в която посочва своя постоянен адрес и ЕГН;
3. декларация по образец от всеки кандидат, че отговаря на условията по чл. 254,
ал. 1 от ИК (че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция наймного в два многомандатни изборни района);
4. пълномощно на лицето/ата, изрично упълномощено/и да представляват
партията или коалицията пред РИК, в случаите, когато предложението и документите
се подписват и/или се подават от упълномощено/и лице/а.
Препоръчително е предложението да се представи и на технически носител в
Еxcel формат.

С Т Р.
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Приложение № 65-НС

Приложение № 65-НС

ДО
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ИЗБОРЕН РАЙОН №…….-……………..
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инициативен комитет за регистрация на независим кандидат
за народен представител за Народно събрание на ………………. г.
(по чл. 255, ал. 1 , т. 2 във връзка с чл.257 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 за Народно събрание на …………г. като независим кандидат в
изборен район №……….-………….:
........................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН..........................................., постоянен адрес.........................................................................
Издигането на кандидата е подкрепено от ..................

(с цифри)

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

избиратели, съгласно приложения списък – на хартия и в структуриран електронен вид.
Прилагам следните документи (по чл. 255, ал. 1, т. 3, 4 и 5; чл. 257, ал. 1 и ал. 4 от

ИК):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
....................................... г.
Подпис на представляващото
инициативния комитет лице:

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

Предложението се представя в РИК не по-късно от 32 дни преди изборния ден. Към
предложението от името на инициативния комитет се прилагат:
1. банков документ за внесен депозит по чл. 129, ал.1, т. 2 от Изборния кодекс;
2. списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат,
съдържащ не по-малко от едно на сто, но не повече от 1000, от избирателите с постоянен
адрес на територията на изборния район. Подписите на избирателите се полагат пред член
на инициативния комитет. Избирателят вписва имената си, ЕГН и постоянен адрес. Всеки
избирател може да участва само в един списък. Списъкът се представя и в структуриран
електронен вид на технически носител;
3. заявление от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го
инициативен комитет;
4. декларация по образец от кандидата, че отговаря на условията на чл. 65, ал. 1 от
Конституцията, в която посочва своя постоянен адрес и ЕГН;
5. декларация по образец от кандидата, че отговаря на условията по чл. 254, ал. 4 от
ИК (че е предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един
многомандатен изборен район).
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Приложение № 66-НС

Приложение № 66-НС
ДО
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ИЗБОРЕН РАЙОН №……..-……………….

ЗАЯВЛЕНИЕ
(по чл. 255, 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/независим
кандидат за народен представител в изборен район № ....................... …………..................
от
името
на
.....................................................................................................................................................
(партия/коалиция, регистрирана с Решение № …… от ………. г. на ЦИК или инициативен комитет,
регистриран с решение на РИК № ………… от ……………………. г.)

за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на………..г.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на
……………….. г.

...................................... г.
Подпис:

С Т Р.
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Приложение № 67-НС

Приложение № 67-НС

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

ДЕКЛАРАЦИЯ
(по чл.255, ал.1,т.4 във връзка с чл. 244 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/независим кандидат за народен представител в изборен район № ............ ……….........................в изборите за народни представители за Народно събрание на
………………….. г., издигнат от
..............................................................................................................................................
(партия/коалиция/инициативен комитет)

ДЕКЛАРИРAМ,
че отговарям на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията:
1. навършил съм 21 години;
2. нямам друго гражданство, освен българско;
3. не съм поставен под запрещение;
4. не изтърпявам наказание лишаване от свобода.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на
……………….. г.

........................................... г.
Подпис:
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Приложение № 68-НС

Приложение № 68-НС

ДО
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
Изборен район № ...... - .................................
ДЕКЛАРАЦИЯ
(по чл. 255, ал.1,т.5 във връзка с чл. 254, 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 № ............ - ………................ в изборите за народни представители за
Народно събрание на ……….. г., издигнат от ……………………………………………
(партия/коалиция)

ДЕКЛАРИРAМ,
че отговарям на условията по чл. 254, ал. 1 от ИК:
Предложен/а съм за регистриране като кандидат за народен представител само
от една партия/коалиция в един/два многомандатни изборни района.
(вярното се подчертава)

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на
……………….. г.

............................................. г.
Декларатор:

С Т Р.
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Приложение № 69-НС

Приложение № 69-НС
ДО
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
Изборен район № ...... - .................................
ДЕКЛАРАЦИЯ

(по чл. 255, ал. 1,т. 5 във връзка с чл. 254, 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. 254, ал. 4 от ИК:
Предложен/а съм за регистриране като независим кандидат за народен
представител само от един инициативен комитет и само в един многомандатен изборен
район.
Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на
……………….. г.

.......................................... г.

Декларатор:
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Приложение
№ 70-НС
Приложение
№ 70-НС

СПИСЪК
на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат
за народен представител за Народно събрание на ………………… г.
(по чл. 257 от Изборния кодекс)

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

издигнат/а от инициативен комитет, регистриран с Решение на РИК № …………… от
…………………………г. за издигане кандидатурата на независим кандидат за народен
представител в изборен район №…..-……………..за участие в изборите за народни
представители за Народно събрание на ……………….. г.
Всеки избирател може да участва само в един списък.
Подписаните, даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с
регистрацията на независимия кандидат за народен представител в изборен район №……..………………

(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.
Списъкът трябва да съдържа имената, саморъчните подписи, ЕГН и постоянен адрес на не по-малко от
едно на сто, но не повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район,
подкрепящи издигането на независимия кандидат. Подписите на избирателите се поставят пред член на
инициативния комитет. Избирателят вписва имената си, ЕГН и постоянен адрес.

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация – решение на РИК № ….

5.

6.

7.

8.

ВЕСТНИК

Този регистър се попълва от РИК при постъпване на предложенията на партиите, коалициите и инициативните комитети в комисията.
При установяване на непълноти или несъответствия РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни, но не по-късно от крайния
срок за регистрация - 32 дни преди изборния ден. Дадените указания за отстраняване на констатирани непълноти или несъответствия се отразяват в
графата „Забележки”.

Номер на вписване на кандидатската
листа в бюлетината за гласуване
10. Получил ………, дата ……………….

ДЪРЖАВЕН

9.
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4.

Час

Адрес, телефон, електронен адрес, факс
и лице за контакти
Приложени документи
1. Предложение по чл. 255, ал. 1 от ИК (Приложение № … от изборните книжа),
подписано от ……………………………………………..
2. Заявление/я от кандидата/ите (Приложение № 66 от изборните книжа) …… бр.
3. Декларации ок кандидата/ите (Приложение № 67 от изборните книжа) …. бр.
4. Декларации ок кандидата/ите (Приложение № 68 от изборните книжа) …. бр.
5. Декларации ок кандидата/ите (Приложение № 69 от изборните книжа) …. бр.
6. Пълномощно от представляващия партията/коалицията (в случай, че документите се
подават от упълномощено лице) – № ………… от……………
7. Други документи -

Дата

3.

№

№ по ред, дата, час на постъпване
Партия/коалиция/инициативен комитет

1.
2.

(по чл. 255, ал. 1 от Изборния кодекс)

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на …………………. г.

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

Приложение № 71-НС

Приложение № 71-НС
С Т Р.
БРОЙ 60

Партия, коалиция или
инициативен комитет

………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………

Пореден номер
на кандидата в
предложението за
регистрацията му

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

Собствено, бащино, фамилно име на кандидатите

ЕГН

№ на решението за
регистрация
ДЪРЖАВЕН

Този регистър се попълва от РИК при постъпване на предложението на съответната партия/коалиция/инициативен комитет в
комисията.
Имената и другите данни на кандидатите се попълват по реда на вписването им в предложението на
партията/коалицията/инициативния комитет за регистрация на кандидатската листа.
Графа „№ на решението за регистрация“ се попълва незабавно след влизането му сила.

Пореден №,
дата и час на
постъпване

(по чл. 253, ал. 1 от Изборния кодекс)

РЕГИСТЪР
на кандидатите за народни представители за Народно събрание на …………… г.

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

Приложение
№ 72-НС
72-НС
Приложение №
БРОЙ 60
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 4 7   

Партия, коалиция или инициативен
комитет

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

Пореден № на
кандидата в
решението за
регистрацията на
листата

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

Собствено, бащино и фамилно име на
кандидатите

№ на решението
за регистрация

148
ДЪРЖАВЕН

Този регистър се публикува на интернет страницата на РИК незабавно след влизане в сила на решението за регистрация на
съответната кандидатска листа.
Графа „Пореден № в листата“ се попълва незабавно след влизане в сила на решението на ЦИК за определяне на номерата на
партиите и коалициите в листата.

Пореден № на
листата в
Пореден №,
бюлетината
дата и час на
според
постъпване
жребия в
ЦИК

(по чл. 72 , ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс)

на кандидатите за народни представители за Народно събрание на …………… г.

РЕГИСТЪР
(За публикуване)

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

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 60

БРОЙ 60
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Приложение
№ 73-НС
Приложение
№ 73-НС
Избирателна секция №

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

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

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

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

СПИСЪК
за допълнително вписване на придружителите в изборите

за народни представители за Народно събрание на ……………….. г.
(чл. 236, ал. 2, изр. 2 от ИК)

Долуподписаните придружители даваме съгласие личните ни данни да бъдат
обработвани във връзка с произвеждане на избори за народни представители за Народно

събрание
№

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

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, 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 или инициативен комитет, застъпник
или наблюдател не може да бъде придружител.

С Т Р.
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Приложение № 74-НС

Приложение № 74-НС
ДЕКЛАРАЦИЯ
от избирател, вписан в допълнителната страница на избирателния списък в
изборния ден
(чл. 28, ал. 3, чл. 29, ал. 4, чл. 233, чл. 235, ал. 4 и чл. 241, ал. 1, т. 1 от ИК)

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

ЕГН ………...................., постоянен адрес .................................................................................,
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 за Народно
събрание на ………………… г. и няма да гласувам в друга избирателна секция.
Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни 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 за Народно събрание на ……………… г.
................................. г.

Декларатор:

Декларацията се подава от всички лица, които се дописват в допълнителната страница на
избирателния списък (под чертата) в изборния ден:
- избиратели, включени в списъците на лечебни и здравни заведения, домове за стари хора и други
специализирани институции за предоставяне на социални услуги, които в изборния ден са извън тях;
- избиратели, включени в избирателните списъци в местата за лишаване от свобода и за
задържане, които в изборния ден са извън тях;
- избиратели, заети в произвеждането на изборите – членове на СИК или охрана на
съответната избирателна секция;
- избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, когато гласуват в секция,
различна от секцията по постоянния им адрес;
- ученици и студенти, когато гласуват в секция, различна от секцията по постоянния им адрес, в
населеното място, в което се обучават.
Избирателят се вписва в допълнителната страница на избирателния списък (под чертата).
Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него.
В допълнителната страница на избирателния списък се вписват всички данни на избирателя.
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Приложение
№ 75-НС
Приложение
№ 75-НС
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на избирателния списък
(по чл. 215, ал. 4 от Изборния кодекс)
Днес, ................................ г., в ................ часа, секционната избирателна комисия в
избирателна секция № ............, населено място .........................................., кметство
............................., община ............................., адм. район …………………… район…..…………………., получи от кмета на общината/района/кметството избирателния списък за
произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на ………….. 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 думи)

(с думи)

(с думи)

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

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

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

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

Кмет на община/район/кметство/кметски наместник или определено от него
със заповед длъжностно лице от общинската администрация/ръководител
на лечебно заведение/дом за стари хора/друга специализирана институция/ръководител на
място за лишаване от свобода или за задържане/капитан на плавателен съд:
Определен от РИК неин член:
Председател на СИК/ПСИК:
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).
Образецът на протокола се използва и при предаване на избирателните списъци в лечебни заведения,
домове за стари хора, други специализирани институции, места за лишаване от свобода или за задържане,
плавателни съдове под българско знаме и се подписва от техните ръководители/капитани.
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Приложение № 76-НС

Приложение № 76-НС
Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на формуляр на списък
за гласуване извън страната на секционна избирателна комисия
(по чл. 217 във връзка с чл. 215, ал. 1 от Изборния кодекс)

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

формуляр на списък за гласуване извън страната за произвеждане на изборите за народни
представители за Народно събрание на ………………. г.

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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Приложение № 77-НС

Приложение № 77-НС

Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК
(по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Изборния кодекс)

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

Избирателна кутия – прозрачна, за гласуване:
.......................................................................................

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

2.

Кутия – непрозрачна, за отрязъците от бюлетините с поредния № на
кочана:
.......................................................................................

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

(брой с думи)

(брой с думи)

3.

Кутия – непрозрачна, за разписките от машинното гласуване (ако се
произвежда такова), в случай че не се произвежда машинно
гласуване, се записва „0“:
.......................................................................................
(брой с думи)

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

4.

Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
…………………………………………………
…………………………………………………
Кочан от № ………………до № ……………..

(с цифри)

(с цифри)

................
(с цифри)

................
(с цифри)

5.

Списък за допълнително вписване на придружителите:
...................................................................................

6.

Списък на заличените лица
………………………………………………………….

7.

1. Фабричен № …
Два формуляра от протокола на СИК, всеки запечатан в отделен
плик по начин, позволяващ да се види само фабричният номер
2. Фабричен № …

8.

Бланки – чернови за отразяване резултатите от преброяване на
предпочитанията (преференциите) за кандидатите
…………………………………………………………

(брой с думи)

(брой с думи)

(брой с думи)

9.

Формуляри на чернови на протокола на СИК
…………………………………………………………
(брой с думи)

................
(с цифри)

………

(с цифри)

……………..
(с цифри)
……………..
(с цифри)

С Т Р.

154

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Формуляр на списък на лицата, получили копие от подписания
протокол
на СИК за установяване на резултатите от гласуването
10.
…………………………………………………………
(брой с думи)

11.

Протокол за маркиране на печата на СИК:

Образци на декларации от избирател, вписан в допълнителната
страница
на избирателния списък в изборния ден - Приложение
12.
№ 74 от изборните книжа
.......................................................................................
(брой с думи)
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…………..
(с цифри)

1 брой

.................
(с цифри)

Образци за декларации на заличени лица – Приложение № 16 от
13. изборните книжа
.......................................................................................

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

Отличителни знаци на членовете на СИК:
14. .......................................................................................

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

(брой с думи)

(брой с думи)

(с цифри)

(с цифри)

15. Печат на секционната избирателна комисия – 1 брой.

(Печатът на СИК се предава в запечатан плик, който се подписва от лицата, които подписват
протокола в момента на получаването му. Пликът се отваря при откриването на изборния ден в
секцията.)

16. Копирни апарати – 1 брой.
17. Устройства за машинно гласуване (ако се провежда такова гласуване)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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/кметски наместник:
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 № 78-НС

С Т Р. 1 5 5   

Приложение № 78-НС

Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на книжа и материали на
подвижна секционна избирателна комисия
(по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 и 3 от Изборния кодекс)

Днес, ........................................ 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 за
народни представители за Народно събрание на ……………….. г.
1.

Избирателна кутия – прозрачна, за гласуване:
..................................................................................................................

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

2.

Кутия – непрозрачна, за отрязъците от бюлетините с поредния номер
на кочана:
....................................................................................................................

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

(брой с думи)

(брой с думи)

(с цифри)

(с цифри)

Бюлетини за гласуване, запечатани по начин, определен от ЦИК:

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

3.

4.

Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
…………………………………………………
…………………………………………………
Кочан от № ………………до № ……………..
Формуляр за избирателен списък за гласуване с подвижна избирателна
кутия:
......................................................................................................................
(брой с думи)

Списък за допълнително вписване на придружителите:

5.

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

6.

Два формуляра на протокола на СИК, всеки запечатан в отделен плик
по начин, позволяващ да се види само фабричният номер

7.

Бланки – чернови за отразяване резултатите от преброяване на
предпочитанията (преференциите) за кандидатите
........................................................................................................................
(брой с думи)

8.

Формуляри на чернови на протокола на СИК:
........................................................................................................................

9.

Формуляр на списък на лицата, получили копие от подписания
протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването
..........................................................................................................................

(брой с думи)

(брой с думи)

10.

Протокол за маркиране на печата на СИК:`

…………
(с цифри)

………….
(с цифри)

………….
(с цифри)

1.Фабричен №…….
2.Фабричен № ……

…………
(с цифри)
………….
(с цифри)

………..
(с цифри)
1 брой

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 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.)

13. Техника и консумативи и други помощни и технически материали:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
14. Други
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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).

БРОЙ 60

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Приложение № 79-НС С Т Р. 1 5 7   
Приложение № 79-НС

Избирателна секция №
3 2
0 0
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали на
секционна избирателна комисия за гласуване извън страната
(по чл. 217 във връзка с чл. 215, ал. 1 от Изборния кодекс)

Днес, ..................................... г., в .............. часа секционната избирателна комисия извън
страната в избирателна секция № ……….............. държава ..................................... 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 за
Народно събрание на ……………….. г.:
1.

Избирателна кутия – прозрачна, за гласуване:
...........................................................................................................

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

2.

Кутия – непрозрачна, за отрязъците от бюлетините с поредния номер
на кочана:
............................................................................................................

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

(брой с думи)

(брой с думи)

(с цифри)

(с цифри)

Бюлетини за гласуване, запечатани по начин, определен от ЦИК

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

3.

4.

5.

Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
………………………………………………….
………………………………………………….
Кочан от № ………………до № ……………..

Списък за допълнително вписване на придружителите:
…………………………………………………………………………
(брой с думи)

Два формуляра на протокола на СИК, всеки запечатан в отделен плик
по начин, позволяващ да се види само фабричният номер

………..
(с цифри)

…………..
(с цифри)

1.Фабричен №……..
2.Фабричен № ……

6.

Формуляри на чернови на протокола на СИК:
.................................................................................................................

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

7.

Формуляр на списък на лицата, получили копие от подписания
протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването:
.................................................................................................................

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

(брой с думи)

(брой с думи)

8.

Протокол за маркиране на печата на СИК:

9.

Образци на декларациите по чл. 33, ал. 2 изр. първо от ИК:
...............................................................................................................

10.

(брой с думи)

Отличителни знаци на членовете на СИК

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

(с цифри)

(с цифри)

1 брой
.................
(с цифри)

…………
(с цифри)
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11. Печат на секционната избирателна комисия – 1 брой.

(Печатът на СИК се предава в запечатан плик, който се подписва от лицата, които подписват
протокола в момента на получаването му. Пликът се отваря при откриването на изборния ден в
секцията.)

12. Техника и консумативи и други помощни и технически материали:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
13. Други
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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.

БРОЙ 60
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Приложение № 80-НС

Приложение № 80-НС
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали на
капитана на плавателен съд, плаващ под българско знаме

(по чл. 216 във връзка с чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Изборния кодекс)

Днес, ............................... 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 за Народно
събрание на ……………….. г.:
1.

Избирателна кутия – прозрачна, за гласуване::
........................................................................................................

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

2.

Кутия – непрозрачна, за отрязъците от бюлетините с поредния
номер на кочана:
..........................................................................................................

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

(брой с думи)

(брой с думи)

3.

Списък за допълнително вписване на придружителите:

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

Бюлетини за гласуване, запечатани по начин, определен от ЦИК:
...........................................................................................................
(брой с думи)

4.

5.

Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
………………………………………………….
………………………………………………….
Кочан от № ………………до № ………………
Списък на заличените лица
……………………………………………………………………….
(брой с думи)

(с цифри)

(с цифри)

………..
(с цифри)

................
(с цифри)

………..
(с цифри)

1. Фабричен № …

6.

Два формуляра от протокола на СИК, всеки запечатан в отделен
плик по начин, позволяващ да се види само фабричният номер

7.

Бланки – чернови за отразяване резултатите от преброяване на
предпочитанията (преференциите) за кандидатите:
……………………………………………………………………….

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

Формуляри на чернови на протокол на СИК:
..............................................................................................................

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

(брой с думи)

8.

(брой с думи)

2. Фабричен № …

(с цифри)

(с цифри)

С Т Р.

9.

160

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Формуляр на списък на лицата, получили копие от подписания
протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването
..............................................................................................................
(брой с думи)

10.

Протокол за маркиране на печата на СИК

11.

Отличителни знаци на членовете на СИК:
..............................................................................................................
(брой с думи)

БРОЙ 60

.................
(с цифри)
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.)

13. Техника и консумативи и други помощни и технически материали:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
14. Други
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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.

БРОЙ 60
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Приложение № 81-НС

Приложение № 81-НС
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. 216 във връзка с чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Изборния кодекс)

Днес, ............................ 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 за Народно събрание на ……………….. г.
1.

Избирателна кутия – прозрачна, за гласуване:
........................................................................................................

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

2.

Кутия – непрозрачна, за отрязъците от бюлетините с поредния
номер на кочана:
.........................................................................................................

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

(брой с думи)

(брой с думи)

Бюлетини за гласуване, запечатани по начин, определен от ЦИК

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

3.

4.

5.
6.

7.

(с цифри)
………..
(с цифри)

Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
Кочан от № ………………до № ……………..

Списък за допълнително вписване на придружителите:

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

………..
(с цифри)

Списък на заличените лица:
…………………………………………………………………........

………..
(с цифри)

(брой с думи)

Два формуляра на протокола на СИК, всеки запечатан в отделен
плик по начин, позволяващ да се види само фабричният номер
Бланки – чернови за отразяване резултатите от преброяване на
предпочитанията (преференциите) за кандидатите:
……………………………………………………………………….
(брой с думи)

8.

(с цифри)

Формуляри на чернови на протокол на СИК:
.............................................................................................................
(брой с думи)

1.Фабричен №……
2.Фабричен № ……

…………
(с цифри)

.................
(с цифри)

С Т Р.
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Формуляр на списък на лицата, получили копие от подписания
протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването
.............................................................................................................
(брой с думи)

10. Протокол за маркиране на печата на СИК
Отличителни знаци на членовете на СИК
11. ………………………………………………………………………….
(брой с думи)

БРОЙ 60

.................
(с цифри)
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.)

13. Техника и консумативи и други помощни и технически материали:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
14. Други
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Председател на СИК:
Секретар 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.

БРОЙ 60

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 3   

Приложение № 82-НС

Приложение № 82-НС
Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за маркиране на печата на секционната избирателна комисия/подвижна
секционна избирателна комисия
(по чл. 215, ал. 1, т. 11, чл. 230, ал. 4 и чл. 237, ал. 3 от Изборния кодекс)

Днес …………………… г., в ……….. часа, …………………………………………..
председател на секционната избирателна комисия/подвижна секционна избирателна
комисия в избирателна секция № ………………., община …………………………, адм.
район ……………………………………………., изборен район ……-………………, и
…………………………………………… член на СИК/ПСИК, определен с решение на
СИК/ПСИК, при откриване на изборния ден, маркират по уникален начин печата на
СИК/ПСИК, с който се подпечатват бюлетините за гласуване и изборните книжа в
изборите за народни представители за Народно събрание на ……………… г. 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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Приложение
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Приложение
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Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване на сгрешен/и формуляр/и и приемане на нов формуляр на протокол
на СИК/Подвижна СИК
(по чл. 274 от Изборния кодекс)

Днес, ......................... 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 на СИК/ПСИК за
установяване на резултатите от гласуването за народни представители за Народно събрание и получи
от районната избирателна комисия нов формуляр на протокол на СИК за установяване на
резултатите от гласуването за народни представители за Народно събрание на ……………….. г.
Фабричен № на сгрешения/те формуляр/и
1.

Сгрешен/и формуляр/и на протокол на
1
СИК/подвижна СИК
2

Фабричен № на новия формуляр:

2. Нов формуляр на протокол на СИК

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/ПСИК 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. 215, ал. 4 от ИК за предаването и приемането на
изборните книжа от СИК/ПСИК. 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. 215, ал. 4 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. 215, ал. 4 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.
Екземплярът от протокола за РИК и сгрешените протоколи се предават на областната
администрация по реда на чл. 296, ал. 4 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 27 от ИК.
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ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали на
СИК/Подвижна СИК за съхранение в общинската администрация
(по чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс)

Днес, ................................... г., в .............. часа секционната избирателна
комисия/подвижната СИК в избирателна секция № .........................., населено място
................................................., кметство .............................., община ................................,
административен район ............................., изборен район № … - .....................................,
предаде за съхранение в общинската администрация на община .............................:
следните изборни книжа и материали от изборите за народни представители за Народно
събрание на ……………….. г.
1. Запечатана торба с поставени в нея бюлетините и
останалите книжа и материали на СИК/ПСИК, получени по
реда на чл. 215, ал. 1 от ИК
..................................................................................................
(брой с думи)
2. Плик с екземпляра от протокола на СИК/ПСИК,
предназначен за съхранение в общинската администрация,
протокола по чл. 215, ал. 4 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 в състав, определена със заповед № ………….. на кмета на общината, за
приемане на изборните книжа и материали за съхранение:
Членове:
1. …………………………..
2. …………………………..
3. …………………………..

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

Бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, и
останалите книжа и материали се предават от членовете на СИК/ПСИК, предали протоколите в РИК, на
комисията, определена със заповед на кмета на общината. Протоколът се съставя и подписва в два
еднообразни екземпляра - по един за секционната избирателна комисия и за общината.
Видът и размерът на торбите се определят с решение на ЦИК. Изборните книжа и материали за
изборите за народни представители за Народно събрание се съхраняват от общинската администрации
по реда на чл. 287, ал. 8, изр. 1 от ИК.
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Приложение № 85-НС

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ/
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ИЗБОРЕН РАЙОН № .... – …….………….

СПИСЪК
на лицата, получили копие от подписания протокол
на СИК № ……/РИК № ….
(по чл. 283, изр. 3 във връзка с чл. 100, ал. 1, т. 8, чл. 108, ал. 1, т. 9 и чл. 294, изр. 3 във връзка
с чл. 72, ал. 1, т. 25 от ИК)

№ Собствено, бащино и фамилно име
1
2

ЕГН
3

В качеството на:
4

Подпис
5

Председател:
Секретар:
***************************************************************
1. Списъкът се съставя от СИК, подвижна СИК, СИК извън страната и РИК.
2. Списъкът се съставя по следния начин:
- Графа 1 – пореден номер;
- Графа 2 – трите имена на лицето, получило копие от подписания протокол на
СИК/РИК, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от
председателя, заместник-председателя и секретаря;
- Графа 3 – ЕГН;
- Графа 4 – качеството на лицето, получило копие от протокола – застъпник,
наблюдател, член на СИК/РИК, кандидат, представител на партия, коалиция или инициативен
комитет;
- Графа 5 – подпис.
3. Списъкът се подписва от председателя и секретаря на СИК/РИК.
4. Председател, заместник-председател или секретар на СИК/РИК, който откаже
да предостави копие от подписания протокол или откаже да подпише копието, се наказва с
глоба от 500 до 2000 лв. (чл. 491, ал. 1 и 2 от ИК).
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Приложение № 86-НС

Приложение № 86-НС
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали от РИК
на Централната избирателна комисия
(по чл. 296, ал. 3 от Изборния кодекс)
Днес, ......................................г., в .............. часа, районната избирателна комисия
№ ….. – ................................ предаде на Централната избирателна комисия:
1. Протокол на районната избирателна комисия за изборите за
народни представители за Народно събрание (неразпластен)
2. Екземпляри от протоколи на секционните избирателни
комисии, предназначени за ЦИК
..............................................................................................
(брой с думи)
3. Копия на разписките, съдържащи числовите данни от
протоколите на СИК (по чл. 287, ал. 6 от ИК)
.............................................................................................
(брой с думи)
4. Записващи технически устройства от машинното гласуване
(ако е произведено такова)
..............................................................................................
(брой с думи)
5. Копие от компютърната разпечатка на данните за протокола на
районната избирателна комисия за изборите за народни
представители за Народно събрание, предоставени от
изчислителния пункт
..........................................................................................
(брой с думи)
6. Технически носители с числови данни от обработката на
протоколите на СИК (два броя)
................................................................................................
(брой с думи)

1 брой
.....................................
(с цифри)
.....................................
(с цифри)
.....................................
(с цифри)

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

Представители на РИК: ....................................................................................
Представители на ЦИК: ..........................................................................
РИК предава на ЦИК материалите по чл. 296, ал. 1 от ИК не по-късно от 48 часа от
получаване на последния протокол на СИК в района.
Протоколът се подписва в два идентични екземпляра – за РИК и за ЦИК.
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Приложение
87-НС-х
Приложение
№№
87-НС-х

ЛИСТ 1

Секционният протокол е в три идентични екземпляра, изработен
на трипластова индигирана хартия и е защитен с полиграфическа
защита.

ПРОТОКОЛ
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№

изб.район

община

адм. район

секция

за избиране на народни представители
община …………………, населено място ………………….…………
кметство ….….………, административен район ……….………….……
изборен район ……… - …………………………..………...
Днес, ………………….г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ в състав:
Председател: …………………………………………………..……..………
Заместник-председател: …………………………………………………......
Секретар: ………………………………………………………………....…
Членове: 1. …………………………… 2. .………..………………..……..
3. …………………..……….. 4. …………………………….......
5. …………………..……….. 6. …………………………….......
на основание чл. 273, 275, 281 и 282 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за
установяване на резултатите от гласуване в секцията в изборите за народни представители.
Изборът започна в ……… часа на ............................... 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 кутия и при установяването на резултатите от
гласуването присъстваха кандидати, застъпници, представители на партии, коалиции и
инициативни комитети, наблюдатели, анкетьори и представители на средствата за масово
осведомяване, както следва:
………………………………………………………................................…………………….………...
………………………………………………….....……...............……………………............…………
(посочват се имената им и качеството, в което присъстват)

ЧАСТ І

Попълва се преди отваряне на избирателната кутия

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии,
коалиции и независими кандидати за народни представители
…………………………………….............................................
……………………………..
(с думи)
(с цифри)
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от
ИК, вписани в т. 4 протокола по чл. 215, ал. 4 от ИК –
Приложение № …. от изборните книжа
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
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ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ:
1. Брой на избирателите според избирателния списък при
предаването му на СИК
…………………………………….............................................
………………………
(с думи)
(с цифри)

Впишете числото/ата по т. 4 от протокола/ите за приемане на избирателния списък – Приложение №
…. от изборните книжа

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

…………………………
(с цифри)

3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи
в избирателния списък, включително и подписите в
допълнителната страница(под чертата)
…………………………………………………………………
(с думи)

…………………………
(с цифри)

Пребройте и впишете само броя на избирателите, вписани под чертата на избирателния списък в
изборния ден

КОНТРОЛА - числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 6 и да е по-малко или равно на сумата от
числата по т. 1 и 2.

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА
ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ:
4. Удостоверения и декларации, приложени към избирателния
списък:
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № … от
изборните книжа
…………………………………………………………………
(с думи)
б) удостоверения за гласуване на друго място – Приложение №
….. от изборните книжа
…………………………………………………………………
(с думи)
в) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната
страница (под чертата)
…………………………………………………………………
(с думи)
5. Бюлетини извън избирателната кутия
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. 265, ал. 5 от ИК
(когато номерът на бюлетината не съответства на номер в
кочана)
…………………………………………………………………
(с думи)
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК
(при които е използвана възпроизвеждаща техника)
…………………………………………………………………
(с думи)

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

……………………………
(с цифри)

……………………………
(с цифри
……………………………
(с цифри)
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д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228 от ИК
(показан публично вот след гласуване)
…………………………………………………………………
(с думи)
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК
…………………………………………………………………
(с думи)
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……………………………
(с цифри)
……………………………
(с цифри)

След като впишете броят на бюлетините по т. 5, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“ и „е“, 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 след отваряне на избирателната кутия
СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ:
6. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини
…………………………………………………………………
…………………………
(с думи)
(с цифри)
КОНТРОЛА: числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и т. 8.

7. Брой намерени в избирателната кутия недействителни гласове
(бюлетини) – броят на недействителните бюлетини е равен на броя на бюлетините, които

не са по установен образец за съответния изборен район, в които има вписани специални
символи, като букви, цифри или други знаци, бюлетината не съдържа два печата на съответната
СИК; в бюлетината вотът на избирателя не е отбелязан със знак „Х“ или „V“ и с химикал, пишещ
със син цвят; отразеният в бюлетината вот на избирателя не може да бъде установен еднозначно,
тъй като знакът „Х“ или „V“ е поставен в квадратчетата за две или повече кандидатски листи или
засяга повече от едно квадратче за гласуване; вотът на избирателя не е отбелязан с химикал,
пишещ със син цвят; в бюлетината предпочитанията са отбелязани със знак, различен от знак
„Х“ или „V“, или с химикал, който не пише със син цвят; бюлетини в които няма отбелязан вот
за партия, коалиция или независим кандидат (празни бюлетини).

………………………………………………………………………..
(с думи)
8. Брой намерени в избирателната кутия действителните гласове
(бюлетини) (броят на действителните гласове е равен на броя на бюлетините по

…………………………
(с цифри)

установения образец, съдържащи два печата на гърба на съответната СИК, върху които вотът на
избирателя е отбелязан със знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят, само в едно от
квадратчетата за гласуване за листа на партия, коалиция или независим кандидат, и само в едно
от кръгчетата за гласуване за преференция за съответната партия или коалиция е поставен знак
„Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят; знакът „Х“ или „V“ не навлиза в квадратче за
гласуване за друга листа; върху бюлетината няма вписани символи и знаци, като букви, цифри и
други знаци); гласът е действителен и когато е отбелязано повече от едно предпочитание със
знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят; гласът е действителен и когато в бюлетината
има отклонения, които се дължат на дефекти и грешки при производството или има механични
увреждания или зацапвания.

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

…………………………
(с цифри)

КОНТРОЛА – Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и т. 8

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ Наименование на партия /
коалиция / имената на независимия
кандидат
1. ............................................................

Действителни
гласове

Недействителни
гласове

2.

............................................ - независим

…….……
(с думи)

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

...

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

…….……
(с думи)

…….……
..........
(с цифри) (с думи)

(наименование на партия или коалиция)

(имената на независимия кандидат)

…….……
(с думи)

..........
(с цифри)

..........
(с цифри)

..........
(с цифри)
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Празни бюлетини или
бюлетини, в които е
гласувано за повече от
една листа
…….……
..........
(с думи)
(с цифри)

КОНТРОЛА – 1. Числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Действителни гласове“.
2. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“,
включително и полето „Празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа“.

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

В. Протокол по реда на чл. 279, ал. 3 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, взетите по тях решения и особени мнения. Протоколът
по чл. 279, ал. 3 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)

Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по
тях, представляващи неразделна част от този протокол:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
ЛИСТ 2
ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ)
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИЯ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:
(в изпълнение на чл. 273, ал.3 от ИК)
10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА
КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ
№в
Наименование на
бюлепартия/коалиция
тината

....

.........

Отбелязани предпочитания(преференции) за пореден номер в листата
брой предпочитания(преференции)
без

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

....

без

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

....

....

....

....

За всяка партия или коалиция се вписва с цифри в клетката (правоъгълника) под колонката със
съответния номер на кандидата от листата на партията или коалицията броя на предпочитанията
(преференциите)за него, а под полето „без“ се вписва броя на бюлетините за партията или коалицията без
отбелязано предпочитание (преференция) или бюлетини, в които са отбелязани със син химикал и със знак
„Х“ или „V“ предпочитания (преференции) в повече от едно кръгче.
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Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка:
……………………………………………………………………………………………………………
Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра.
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 …................... 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. 3 трябва да е равно на числото по т. 6.
3. Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и 8.
4. Числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Действителни гласове“.
5. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“, включително и
полето „Празни бюлетини и бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа“.

Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На
всяка 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-НС-хм
Приложение
№№
87-НС-хм

ЛИСТ 1

Секционният протокол е в три идентични екземпляра, изработен
на трипластова индигирана хартия и е защитен с полиграфическа
защита.

ПРОТОКОЛ
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№

изб.район

община

адм. район

секция

за избиране на народни представители
община …………………, населено място ………………….…………
кметство ….….………, административен район ……….………….……
изборен район ……… - …………………………..………...
Днес, ………………….г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ в състав:
Председател: …………………………………………………..……..………
Заместник-председател: …………………………………………………......
Секретар: ………………………………………………………………....…
Членове: 1. …………………………… 2. .………..………………..……..
3. …………………..……….. 4. …………………………….......
5. …………………..……….. 6. …………………………….......
на основание чл. 273, 275, 281 и 282 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за
установяване на резултатите от гласуване в секцията за народни представители.
Изборът започна в ……… часа на ............................... 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 кутия и при установяването на резултатите от
гласуването присъстваха кандидати, застъпници, представители на партии, коалиции и
инициативни комитети, наблюдатели, анкетьори и представители на средствата за масово
осведомяване, както следва:
………………………………………………………................................…………………….………...
………………………………………………….....……...............……………………............…………
(посочват се имената им и качеството, в което присъстват)

ЧАСТ І

Попълва се преди отваряне на избирателната кутия

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии,
коалиции и независими кандидати за народни представители
…………………………………….............................................
……………………………..
(с думи)
(с цифри)
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от
ИК, вписани в т. 4 протокола по чл. 215, ал. 4 от ИК –
Приложение № …. от изборните книжа
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
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ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ:
1. Брой на избирателите според избирателния списък при
предаването му на СИК
…………………………………….............................................
………………………
(с думи)
(с цифри)

Впишете числото/ата по т. 4 от протокола/ите за приемане на избирателния списък - Приложение №
…. от изборните книжа

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

…………………………
(с цифри)

Пребройте и впишете само броя на избирателите, вписани под чертата на избирателния списък в
изборния ден

3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи
в избирателния списък, включително и подписите в
допълнителната страница (под чертата)
…………………………………………………………………
(с думи)
а) Брой избиратели, гласували с хартиена бюлетина
…………………………………
……………
(с думи)
(с цифри)
б) Брой на потвърдените гласове от машинното гласуване
…………………………………
……………
(с думи)
(с цифри)

…………………………
(с цифри)

КОНТРОЛА - числото по т. 3 е равно на сумата от числата по букви „а“ и „б“ на т. 3;
- числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 6 и да е по-малко или равно на сумата от
числата по т. 1 и 2.

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА
ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ:
4. Удостоверения и декларации, приложени към избирателния
списък:
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № … от
изборните книжа
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
б) удостоверения за гласуване на друго място – Приложение №
….. от изборните книжа
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
в) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната
страница (под чертата)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
5. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
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)
(с цифри)
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК
(когато номерът на бюлетината не съответства на номер в
кочана)

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)
…………………………………………………………………
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в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК
(когато номерът на бюлетината не съответства на номер в
кочана)
…………………………………………………………………
(с думи)
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК
(при които е използвана възпроизвеждаща техника)
…………………………………………………………………
(с думи)
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228 от ИК
(показан публично вот след гласуване)
…………………………………………………………………
(с думи)
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК
…………………………………………………………………
(с думи)

……………………………
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(с цифри)

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

След като впишете броят на бюлетините по т. 5, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“ и „е“, 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 кутия
СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ И ОТЧЕТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ, СИК УСТАНОВИ:
6. Общ брой на подадените бюлетини и потвърдените гласове от
машинното гласуване
…………………………
(с цифри)
…………………………………………………………………
(с думи)
а) Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини
…………………………………
……………
(с думи)
(с цифри)
б) Брой на потвърдените гласове от машинното гласуване
…………………………………
……………
(с думи)
(с цифри)
КОНТРОЛА: - числото по т. 6 е равно на сумата от числата по буква „а“ и „б“;
- числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и т. 8.

7. Брой намерени в избирателната кутия недействителни гласове
(бюлетини) – броят на недействителните бюлетини е равен на броя на бюлетините, които

не са по установен образец за съответния изборен район, в които има вписани специални
символи, като букви, цифри или други знаци, бюлетината не съдържа два печата на съответната
СИК; в бюлетината вотът на избирателя не е отбелязан със знак „Х“ или „V“ и с химикал, пишещ
със син цвят; отразеният в бюлетината вот на избирателя не може да бъде установен еднозначно,
тъй като знакът „Х“ или „V“ е поставен в квадратчетата за две или повече кандидатски листи или
засяга повече от едно квадратче за гласуване; вотът на избирателя не е отбелязан с химикал,
пишещ със син цвят; в бюлетината предпочитанията са отбелязани със знак, различен от знак
„Х“ или „V“, или с химикал, който не пише със син цвят; бюлетини в които няма отбелязан вот
за партия, коалиция или независим кандидат (празни бюлетини); празни разписки от машинното
гласуване.

………………………………………………………………………..
(с думи)
8. Брой намерени в избирателната кутия действителните гласове
(бюлетини) - 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“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят, само в едно от
квадратчетата за гласуване за листа на партия, коалиция или независим кандидат, и само в едно
от кръгчетата за гласуване за преференция за съответната партия или коалиция е поставен знак
„Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят; знакът „Х“ или „V“ не навлиза в квадратче за
гласуване за друга листа; върху бюлетината няма вписани символи и знаци, като букви, цифри и
други знаци и потвърдените гласове за партии, коалиции и независими кандидати при
машинното гласуване; гласът е действителна и когато е отбелязано повече от едно
предпочитание със знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят; гласът е действителен и
когато в бюлетината има отклонения, които се дължат на дефекти и грешки при производството
или има механични увреждания или зацапвания.

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

…………………………
(с цифри)

…………………………
(с цифри)

тъй като знакът „Х“ или „V“ е поставен в квадратчетата за две или повече кандидатски листи или
засяга повече от едно квадратче за гласуване; вотът на избирателя не е отбелязан с химикал,
пишещ със син цвят; в бюлетината предпочитанията са отбелязани със знак, различен от знак
„Х“ или „V“, или с химикал, който не пише със син цвят; бюлетини в които няма отбелязан вот
за партия, коалиция или независим кандидат (празни бюлетини); празни разписки от машинното
гласуване.
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(с думи)
8. Брой намерени в избирателната кутия действителните гласове
(бюлетини) - 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“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят, само в едно от
квадратчетата за гласуване за листа на партия, коалиция или независим кандидат, и само в едно
от кръгчетата за гласуване за преференция за съответната партия или коалиция е поставен знак
„Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят; знакът „Х“ или „V“ не навлиза в квадратче за
гласуване за друга листа; върху бюлетината няма вписани символи и знаци, като букви, цифри и
други знаци и потвърдените гласове за партии, коалиции и независими кандидати при
машинното гласуване; гласът е действителна и когато е отбелязано повече от едно
предпочитание със знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят; гласът е действителен и
когато в бюлетината има отклонения, които се дължат на дефекти и грешки при производството
или има механични увреждания или зацапвания.

…………………………
(с цифри)

………………………………………………………………………..
КОНТРОЛА – Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и т. 8
(с думи)

КОНТРОЛА – Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и т. 8

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО КАНДИДАТСКИ
ЛИСТИ
№ Наименование
на партия / НА ГЛАСОВЕТЕ
Действителни
Недействителни
коалиция / имената на независимия
гласове
гласове
№ кандидат
Наименование на партия /
Действителни
Недействителни
коалиция / имената на независимия …….……
гласове
1. ............................................................
..........
…….…… гласове
..........
кандидат
(наименование на партия или коалиция)
(с думи)
(с цифри) (с думи)
(с цифри)
1.
............................................................
…….…… ..........
.......... …….……
…….…… ..........
..........
2. ............................................независим …….……
(наименование
на партиякандидат)
или коалиция)
думи) (с(сцифри)
цифри) (с(сдуми)
думи) (с(с
цифри)
(имената
на независимия
(с(сдуми)
цифри)
…….…… ..........
.......... …….……
…….…… ..........
..........
2.
............................................- независим …….……
... ...........................................
(имената на независимия кандидат)
думи) (с(сцифри)
цифри) (с(сдуми)
думи) (с(с
цифри)
(с(сдуми)
цифри)
... ...........................................
…….……
.......... Празни
…….……
..........
бюлетини,
(с думи)
(с цифри) празни
(с думи)
(с или
цифри)
разписки
Празни бюлетини,
бюлетини,
в които е
празни разписки
гласувано
за повечеили
от
бюлетини,
една
листа в които е
гласувано за ..........
повече от
…….……
листа (с цифри)
(седна
думи)
КОНТРОЛА – 1. Числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Действителни
…….……гласове“.
..........
2. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“,
(с
думи)
(с
цифри)
включително и полето „Празни бюлетини, празни разписки или бюлетини, в които е гласувано за повече от една
КОНТРОЛА
– 1. Числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Действителни гласове“.
листа“.
2. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“,
включително и полето „Празни бюлетини, празни разписки или бюлетини, в които е гласувано за повече от една
Поредността на изписване е според поредността на номерата на кандидатските листи в бюлетината.
листа“.

В. Протокол
по реда
на чл. е279,
ал.поредността
3 от ИКна на
СИК нас кандидатските
описани в листи
него в споровете
Поредността
на изписване
според
номерата
бюлетината. за
действителността на гласовете, взетите по тях решения и бележките и възраженията на членове
на Протокол
комисията по
решения:
В.
по взетите
реда на
чл. 279, ал. 3 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. 279, ал. 3 от ИК, както и текстовете на особените мнения се прилагат и са неразделна част
…………………………………………………………………………………........................................
от протокола на СИК)
се по кои от
точки
от протокола
са споровете,
взети ли са по тях решения
и има ли особени мнения.
Г.(отбелязва
Брой разпечатки
машинното
гласуване
………………………
…………………………..
Протоколът по чл. 279, ал. 3 от ИК, както и текстовете на особените мнения се прилагат и са неразделна част
(с
думи)
(с цифри)
от протокола на СИК)
След
откриване
на
изборния
ден
и
при
установяване
на
резултатите
от
гласуването в
Г. Брой разпечатки от машинното гласуване ………………………
…………………………..
СИК постъпиха следните заявления, жалби и възражения
и
брой
на
взетите
решения
по тях:
(с думи)
(с цифри)
……………………………………………………………………………………………………………
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)
(посочва
се отнакого
и в какво качество
е подадена
жалбата
или заявлението,
и взето
ли е решение
от СИК.
Брой
приложените
жалби,
възражения,
заявления,
особени
мнения
и решения
по
Жалбите,
заявленията
и
взетите
по
тях
решения,
както
и
особените
мнения,
ако
има
такива,
се
прилагат
към
тях, представляващи неразделна част от този протокол:
протокола и са неразделна част от него)
………………………………………
…………………………………………
Брой на приложените
жалби, възражения, заявления, особени
мнения и решения по
(с думи)
(с цифри)
тях, представляващи неразделна част от този протокол:
………………………………………ЛИСТ 2
…………………………………………
(с
думи)
(с цифри)
ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ)
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИЯ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:
ЛИСТ
2 ал.3 от ИК)
(в изпълнение на
чл. 273,
ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ)

протокола и са неразделна част от него)

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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ЛИСТ 2
ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ)
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИЯ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:
(в изпълнение на чл. 273, ал.3 от ИК)
10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА
КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ
№в
Наименование на
бюлепартия/коалиция
тината

....

.........

Отбелязани предпочитания(преференции) за пореден номер в листата
брой предпочитания(преференции)
без

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

....

без

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

....

....

....

....

За всяка партия или коалиция се вписва с цифри в клетката (правоъгълника) под колонката със
съответния номер на кандидата от листата на партията или коалицията броя на предпочитанията
(преференциите)за него, а под полето „без“ се вписва броя на бюлетините за партията или коалицията без
отбелязано предпочитание (преференция) или бюлетини, в които са отбелязани със син химикал и със знак
„Х“ или „V“ предпочитания (преференции) в повече от едно кръгче..

Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка:
……………………………………………………………………………………………………………
Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра.
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 …................... 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. 3 трябва да е равно на числото по т. 6.
3. Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и 8.
4. Числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Действителни гласове“.
5. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“, включително и
полето „Празни бюлетини, празни разписки и бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа“.

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-НС-ч

Приложение № 87-НС-ч

ЛИСТ 1

Секционният протокол е в три идентични екземпляра, изработен
на трипластова индигирана хартия и е защитен с полиграфическа
защита.

ПРОТОКОЛ
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
3 2
0 0
за избиране на народни представители
държава …………………, населено място ………………….…………

Днес, ………………….г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ в състав:
Председател: …………………………………………………..……..………
Заместник-председател: …………………………………………………......
Секретар: ………………………………………………………………....…
Членове: 1. …………………………… 2. .………..………………..……..
3. …………………..……….. 4. …………………………….......
5. …………………..……….. 6. …………………………….......
на основание чл. 273, 275, 281, 282 и чл. 286, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК) състави този
протокол за установяване на резултатите от гласуване в секцията в изборите за народни
представители.
Изборът започна в ……… часа на ............................... 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 кутия и при установяването на резултатите от
гласуването присъстваха кандидати, застъпници, представители на партии, коалиции и
инициативни комитети, наблюдатели, анкетьори и представители на средствата за масово
осведомяване, както следва:
………………………………………………………................................…………………….………...
………………………………………………….....……...............……………………............…………
(посочват се имената им и качеството, в което присъстват)

ЧАСТ І

Попълва се преди отваряне на избирателната кутия

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии и
коалиции
…………………………………….............................................
……………………………..
(с думи)
(с цифри)
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от
ИК, вписани в т. 4 протокола по чл. 215, ал. 4 от ИК –
Приложение № …. от изборните книжа
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
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ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
2. Брой на избирателите, вписани в в изборния ден
…………………………………….............................................
…………………………
(с думи)
(с цифри)

Пребройте и впишете само броя на избирателите, вписани под чертата на избирателния/те списък/ци в
изборния ден

3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи
в избирателния списък
…………………………………………………………………
(с думи)

…………………………
(с цифри)

КОНТРОЛА - числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 6 и на сумата от числото по т. 2.

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА
ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ:
4. Декларации по чл. 33, ал. 2, подадени от лицата, вписани в
допълнителната страница (под чертата), приложени към
избирателния списък:
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
5. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
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)
(с цифри)
в) бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК (когато номерът на
бюлетината не съответства на номер в кочана)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК
(при които е използвана възпроизвеждаща техника)
……………………………
…………………………………………………………………
(с цифри)
(с думи)
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228 от ИК
(показан публично вот след гласуване)
……………………………
…………………………………………………………………
(с цифри)
(с думи)
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
След като впишете броят на бюлетините по т. 5, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“ и „е“, 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 след отваряне на избирателната кутия
СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ:
6. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини
…………………………………………………………………
…………………………
(с думи)
(с цифри)
КОНТРОЛА: числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и т. 8.
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7. Брой намерени в избирателната кутия недействителни гласове
(бюлетини) – броят на недействителните бюлетини е равен на броя на бюлетините, които

не са по установен образец за съответния изборен район, в които има вписани специални
символи, като букви, цифри или други знаци, бюлетината не съдържа два печата на съответната
СИК; в бюлетината вотът на избирателя не е отбелязан със знак „Х“ или „V“ и с химикал, пишещ
със син цвят; отразеният в бюлетината вот на избирателя не може да бъде установен еднозначно,
тъй като знакът „Х“ или „V“ е поставен в квадратчетата за две или повече кандидатски листи или
засяга повече от едно квадратче за гласуване; бюлетини в които няма отбелязан вот за партия
или коалиция (празни бюлетини).

………………………………………………………………………..
(с думи)
8. Брой намерени в избирателната кутия действителните гласове
(бюлетини) - 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“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят, само в едно от
квадратчетата за гласуване за листа на партия, коалиция или независим кандидат,знакът „Х“ или
„V“ не навлиза в квадратче за гласуване за друга листа; върху бюлетината няма вписани символи
и знаци, като букви, цифри и други знаци; гласът е действителен и когато в бюлетината има
отклонения, които се дължат на дефекти и грешки при производството или има механични
увреждания или зацапвания.

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

…………………………
(с цифри)

…………………………
(с цифри)

КОНТРОЛА – Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и т. 8

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ Наименование на партия /
коалиция
1. ............................................................
(наименование на партия или коалиция)

2.

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

...

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

(наименование на партия или коалиция)

Действителни
гласове
…….……
..........
(с думи)
(с цифри)
…….……
..........
(с думи)
(с цифри)
…….……
..........
(с думи)
(с цифри)

Недействителни
гласове
…….……
..........
(с думи)
(с цифри)
…….……
..........
(с думи)
(с цифри)
…….……
..........
(с думи)
(с цифри)
Празни бюлетини или
бюлетини, в които е
гласувано за повече от
една листа
…….……
..........
(с думи)
(с цифри)

КОНТРОЛА – 1. Числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Действителни гласове“.
2. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“,
включително и полето „Празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа“.

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

В. Протокол по реда на чл. 279, ал. 3 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, взетите по тях решения и особени мнения. Протоколът
по чл. 279, ал. 3 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)
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Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по
тях, представляващи неразделна част от този протокол:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка:
……………………………………………………………………………………………………………
Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра.
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 …................... 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 на числото по т. 2.
2. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 6.
3. Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и 8.
4. Числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Действителни гласове“.
5. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“, включително и
полето „Празни бюлетини и бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа“.

Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На
всяка 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-НС-х
Приложение
№ 88-НС-х

Протоколът на РИК е в два идентични екземпляра,
изработен на двупластова индигирана хартия и е защитен
с полиграфическа защита. Всеки екземпляр е на един
лист с обособени страници.

ЛИСТ 1

ПРОТОКОЛ
на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на народни представители

изборен район ............. - ...................................
състав:

Днес, ………………… г., в ……… часа, РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

на основание чл. 289, ал. 1, чл. 291 чл. 292 и 293 от Изборния кодекс (ИК) състави този
протокол за определяне на резултатите от гласуването за народни представители в Народното
събрание в изборен район ............ - ............................................
При представянето и проверката на протоколите на секционните комисии и при
определяне на резултатите от гласуването присъстваха кандидати, застъпници, представители
на партии, коалиции и инициативни комитети, наблюдатели и журналисти, както следва:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
(посочват се имената им и в какво качество присъстват)

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА
ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА:
А. Брой на регистрираните кандидатски листи за
народни представители:
…………………………………….............................................
……………………………..
(с думи)
(с цифри)
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215,
ал. 1 от ИК, (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите
на СИК)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
В. Брой на СИК в изборния район
…………………………………….............................................
(с думи)
Г. Брой на СИК, предали протокол
…………………………………….............................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)
……………………………..
(с цифри)
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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 гласувалите избиратели според положените подписи в
избирателния
списък,
включително
и
подписите
в
допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата
по т. 3 от протоколите на СИК)
………………………………………………………………………….
………………………
(с думи)
(с цифри)
КОНТРОЛА: - числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 6 и да е по-малко или равно на сумата
от числата по т. 1 и 2.

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА
ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:
4. Удостоверения и декларации, приложени към избирателните
списъци:
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № … от
изборните книжа
…………………………………………………………………
(с думи)
б) удостоверения за гласуване на друго място – Приложение №
….. от изборните книжа
…………………………………………………………………
(с думи)
в) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната
страница (под чертата)
…………………………………………………………………
(с думи)
5. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5,
буква „а“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи
(сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК
(сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата
от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК)
………………………………………………………………………
(с думи)

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

…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)
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д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК
(сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК)
………………………………………………………………………
(с думи)
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от
числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
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…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:
6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини
(сумата от числата по т. 6, от протоколите на СИК)
………………………………………………………………………
(с думи)

КОНТРОЛА: числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и 8.

7. Брой на недействителни гласове (сумата от числата по т. 7 от
протоколите на СИК):
…………………………………………………………………………
(с думи)
8. Брой на действителните гласове (сумата от числата по т. 8 от
протоколите на СИК)
………………………………………………………………………….
(с думи)

……………………
(с цифри)

………………………
(с цифри)

КОНТРОЛА: числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и 8.

………………………
(с цифри)

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№

1.

Наименование на партия/коалиция/
имената на независимите кандидати

……………………………………….
(наименование на партия, коалиция)

2.

………………………..……-независим

3.

……………………………………….

...

……………………………………….

(имената на независимия кандидат)
(наименование на партия, коалиция)

Действителни гласове

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

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

Недействителни гласове

…….……
..................
(с думи)
(с цифри)
…….……
.................
(с думи)
(с цифри)
…….……
................
(с думи)
(с цифри)
…….……
................
(с думи)
(с цифри)
Празни бюлетини,
бюлетини, в които е
гласувано за повече от
една листа)
…….……
.................
(с думи)
(с цифри)

КОНТРОЛА:- числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Действителни гласове“;
- числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“, в т.ч. и
полето „Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа“.

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

Д. Брой протоколи по реда на чл. 279, ал. 3 от ИК на СИК с описани в тях 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 „В“ от протоколите на СИК):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

(отбелязва се по кои точки от протокола са споровете, взети ли са по тях решения и има ли особени мнения)
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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)

Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по тях,
представляващи неразделна част от този протокол:
…………………………………………………….
………………..
(с думи)
(с цифри)
Е. Брой на протоколите за предаване на сгрешени формуляри на протоколи на СИК
(Приложение № ….. от изборните книжа)
…………………………………………………….
………………..
(с думи)
(с цифри)
Ж. Брой на предадените сгрешени формуляри на протоколи от СИК на РИК
…………………………………………………….
………………..
(с думи)
(с цифри)
ЛИСТ 2
ПРИ ОБОБЩАВАНЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ)
ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК В ИЗБОРНИЯ РАЙОН СЕ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:
(в изпълнение на чл. 291, ал.3 от ИК)
10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА
КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ
№в
Наименование на
бюлепартия/коалиция
тината

....

.........

Отбелязани предпочитания(преференции) за пореден номер в листата
брой предпочитания(преференции)
без

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

....

без

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

....

....

....

....

За всяка партия или коалиция под поредния номер в кандидатската листа се вписва сумата от
числата (с цифри) от клетката (правоъгълника) под колонката със съответния номер на кандидата на
партията или коалицията от протоколите на СИК, а под полето „без“ се вписва сумата от бюлетините за
партията или коалицията без отбелязано предпочитание (преференция) или бюлетини, в които са
отбелязани със син химикал и със знак „Х“ или „V“ предпочитания (преференции) в повече от едно кръгче.

Изборите в изборния район бяха произведени при следната обстановка:
……………………………………..……………………………………………………………………..
………………………………………..…………………………………………………………………..
Този протокол се състави в два екземпляра.
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)
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Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на ………………………г.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 3 трябва да е равно или по-малко от сумата на числата по т. 1 и 2.
2. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 6.
3. Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и 8.
4. Числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Действителни гласове“.
5. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“, в т.ч. и полето
„Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа“.

Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На
всяка 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-НСхм
88-НС-хм
Приложение

Протоколът на РИК е в два идентични екземпляра, изработен на двупластова индигирана хартия и е защитен с
полиграфическа защита.

ЛИСТ 1

ПРОТОКОЛ
на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на народни представители
изборен район ................. - ……...............................

Днес, ………………… г. в …………… часа, РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

на основание чл. 289, ал. 1 чл. 291, чл. 292 и 293 от Изборния кодекс (ИК) състави този
протокол за определяне на резултатите от гласуването за народни представители в изборен
район ............... - ........................................
При представянето и проверката на протоколите на секционните комисии и при
определяне на резултатите от гласуването присъстваха кандидати, застъпници, представители
на партии, коалиции и инициативни комитети, наблюдатели и журналисти, както следва:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
(посочват се имената им и в какво качество присъстват)

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА
ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА:
А. Брой на регистрираните кандидатски листи за
народни представители:
…………………………………….............................................
……………………………..
(с думи)
(с цифри)
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215,
ал. 1 от ИК, (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите
на СИК)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
В. Брой на СИК в изборния район
…………………………………….............................................
(с думи)
Г. Брой на СИК, предали протокол
…………………………………….............................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)
……………………………..
(с цифри)
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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)
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 думи)
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в
избирателния
списък,
включително
и
подписите
в
допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата
по т. 3 от протоколите на СИК)
………………………………………………………………………….
(с думи)
а) Брой избиратели, гласували с хартиена бюлетина (сумата от
числата по т. 3, буква „а“ от протоколите на СИК)
…………………………………
……………
(с думи)
(с цифри)
б) Брой на потвърдените гласове от машинното гласуване (сумата
от числата по т. 3, буква „б“ от протоколите на СИК)
…………………………………
……………
(с думи)
(с цифри)

………………………
(с цифри)

………………………
(с цифри)

………………………
(с цифри)

КОНТРОЛА: - числото по т. 3 трябва да е равно на сумата от числата по буква „а“ и „б“ на т. 3;
- числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 6 и да е по-малко или равно на сумата
от числата по т. 1 и 2.

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА
ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:
4. Удостоверения и декларации, приложени към избирателните
списъци:
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № … от
изборните книжа
…………………………………………………………………
(с думи)
б) удостоверения за гласуване на друго място – Приложение № …
от изборните книжа
…………………………………………………………………
(с думи)
в) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната
страница (под чертата)
…………………………………………………………………
(с думи)
5. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5,
буква „а“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)

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

…………………………
(с цифри)
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б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи
(сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК
(сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227от ИК (сумата от
числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК)
………………………………………………………………………
(с думи)
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК
(сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК)
………………………………………………………………………
(с думи)
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от
числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
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…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:
6. Брой на подадените бюлетини (сумата от числата по т. 6 от
протоколите на СИК)
………………………………………………………………………
……………………
(с думи)
(с цифри)
а) Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини (сумата
от числата по т. 6, буква „а“ от протоколите на СИК)
…………………………………
…………………
(с думи)
(с цифри)
б) Брой на потвърдените гласове от машинното гласуване (сумата
от числата по т. 6, буква „б“ от протоколите на СИК)
…………………………………
…………………
(с думи)
(с цифри)
КОНТРОЛА: - числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по буква „а“ и буква „б“;
- числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и 8.

7. Брой на недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата
по т. 7 от протоколите на СИК):
…………………………………………………………………………
(с думи)
8. Брой на действителните гласове (сумата от числата по т. 8 от
протоколите на СИК)
………………………………………………………………………….
(с думи)

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

КОНТРОЛА: числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и 8.

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№

1.

Наименование на партия/коалиция/
имената на независимите кандидати

Действителни гласове

……………………………………….

…….……
(с думи)
…….……
(с думи)

(наименование на партия, коалиция)

2.

……………………………- независим
(имената на независимия кандидат)

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

Недействителни гласове

…….……
(с думи)
…….……
(с думи)

..................
(с цифри)
.................
(с цифри)
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…….……
................
(с думи)
(с цифри)
…….……
................
(с думи)
(с цифри)
Празни бюлетини или
бюлетини, в които е
гласувано за повече от
една листа)
…….……
.................
(с думи)
(с цифри)

КОНТРОЛА:- числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Действителни гласове“;
- числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“, в т.ч. и
полето „Празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа“.

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

Д. Брой протоколи по реда на чл. 279, ал. 3 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 „В“ 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 разпечатки от машинното гласуване
…………………………………………………….
………………..
(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)

Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по тях,
представляващи неразделна част от този протокол:
……………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Ж. Брой на протоколите за предаване на сгрешени формуляри на протоколи на СИК
(Приложение № ….. от изборните книжа)
…………………………………………………….
………………..
(с думи)
(с цифри)
З. Брой на предадените сгрешени формуляри на протоколи от СИК на РИК
…………………………………………………….
………………..
(с думи)
(с цифри)
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ЛИСТ 2
ПРИ ОБОБЩАВАНЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ)
ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК В ИЗБОРНИЯ РАЙОН СЕ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:
(в изпълнение на чл. 291, ал. 3 от ИК)
10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА
КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ
№в
Наименование на
бюлепартия/коалиция
тината

....

.........

Отбелязани предпочитания(преференции) за пореден номер в листата
брой предпочитания(преференции)
без

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

....

без

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

....

....

....

....

За всяка партия или коалиция под поредния номер в кандидатската листа се вписва сумата от
числата (с цифри) от клетката (правоъгълника) под колонката със съответния номер на кандидата на
партията или коалицията от протоколите на СИК, а под полето „без“ се вписва сумата от бюлетините
за партията или коалицията без отбелязано предпочитание (преференция) или бюлетини, в които са
вписани със син химикал и със знак „Х“ или „V“ предпочитания (преференции) в повече от едно кръгче).

Изборите в изборния район бяха произведени при следната обстановка:
……………………………………..……………………………………………………………………..
………………………………………..…………………………………………………………………..
Този протокол се състави в два екземпляра.
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 ………………………г.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.
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При определяне на изборните резултати РИК трябва задължително да провери
спазването на 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. 3 трябва да е равно на числото по т. 6.
3. Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и 8.
4. Числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Действителни гласове“.
5. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“, в т.ч. и полето
„Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа“.

Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На
всякао 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-НС

Решението се съставя в два екземпляра и
е неразделна част от протокола на РИК
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ИЗБОРЕН РАЙОН № ….. - ……………….
РЕШЕНИЕ
за определяне за избран независим кандидат за народен представител
в изборите за народни представители за Народно събрание на ……………..

Днес, ...................................... г., в .......... часа, Районната избирателна комисия на
основание чл. 72, ал. 1, т. 24 и чл. 290 от Изборния кодекс въз основа на данните от
протоколите на СИК и протокола на РИК
РЕШИ:
Определя за избран за народен представител в изборен район № …. - .......................,
г-н/г-жа .............................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН .........................................., издигнат от ……………………………………………………,
(наименование на инициативния комитет)

получил ............. действителни гласове.
Районната избирателна квота за многомандатен изборен район № ……… ………….………………. е ………………. действителни гласове.
Независимият кандидат се определя за избран, когато получените за него действителни гласове
са не по-малко от районната избирателна квота за съответния многомандатен изборен район, определена
с решение на РИК.

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетото решение:
...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………………………

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………….......……….

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………….......……….

СЕКРЕТАР:…………………………………....

ЧЛЕНОВЕ:
5. ……………………………………………..…
6. ……………………………………………..…
7. ……………………………………………..…
8. ……………………………………………..…
9. …………………………………………….….
10 ………………………………..….………...…

11. ……………………………………………...
12. ……………….….………………………….
13. ……………………..…………………………
14. ………………………..………………………
15. ………………………….…………………….

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението, го подписва
с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.
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Приложение № 90-НС

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за избран народен представител
№ ............../........................................г.
(по чл. 247, т. 4 от Изборния кодекс)

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

ЕГН ............................., е избран/а за народен представител от листата на
......................................................................................................................................
(партия/коалиция)

в изборите за народни представители за Народно събрание на ………………. г.

Председател:
Секретар: Приложение № 91-НС
Приложение № 91-НС

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ИЗБОРЕН РАЙОН № …. - ………………
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за избран независим народен представител
№ ............../........................................г.
(по чл. 72, ал. 1, т. 24 от Изборния кодекс)

Районната избирателна комисия удостоверява, че с Решение №............ от
........................................... г. на Районната избирателна комисия в изборен район
№ … - ………………………..
г-н/г-жа ...........................................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН ............................., е избран/а за народен представител от изборен район №
…. - ………………………, издигнат от Инициативен комитет, в изборите за
народни представители за Народно събрание на ………………. г.

Председател:
Секретар:
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Приложение № 92-НС

Приложение № 92-НС
КОЧАН

Изборен район № …… - ……………………………………..
БЮЛЕТИНА ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

№ 00000000
Изборен район № …… - ……………………………………..
БЮЛЕТИНА ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

1

……………………………………………………………
(наименование на партия/коалиция)

2

……………………………………………………………
(наименование на партия/коалиция)

3

………………………………………… - независим
(собствено, бащино, фамилно име на кандидата)

…
…

Преференция/предпочитание
за кандидат от избраната
листа на партия или коалиция

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

…

………………………………………… - независим
(собствено, бащино, фамилно име на кандидата)

…

……………………………………………………………
(наименование на партия/коалиция)

17
…………

№ 00000000
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Бюлетините са подредени в кочан по 100 бюлетини.
На кочана с бюлетините след откъсване на бюлетината остава поле, в левия край на което
е изписан текст „Кочан“. На същия ред последователно са изписани номерът и наименованието
на изборния район. Под тях е изписан текст „Бюлетина за народни представители“. На следващ
ред в десния ъгъл на полето е отпечатан поредният номер на бюлетината в кочана.
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.
В горния край на бюлетината се обособява поле, в което на първия ред се изписва
номерът и наименованието на изборния район, а на следващия ред се изписва текст „Бюлетина
за народни представители“.
В лявата страна на бюлетината се обособяват полета, отделени едно от друго с черна
черта, в които на отделни редове се изписват последователно квадратче, в което се изписва
поредният номер на съответната листа в бюлетината, наименованието на партията/коалицията
или собственото, бащиното и фамилното име и означението „независим“ (за независимите
кандидати).
В бюлетината се включват само наименованията на тези партии и коалиции, които са
регистрирали листа за народни представители в съответния изборен район и имената на
независимите кандидати за народни представители.
Поредните номера на партиите, коалициите и независимите кандидати се определят чрез
жребий от ЦИК.
В десния край на бюлетината се отпечатват кръгчета, броят на които е равен на удвоения
брой на мандатите за народни представители в съответния изборен район. В кръгчетата се
изписват последователно числата от 1 до изчерпване на броя на кръгчетата. Над кръгчетата се
отпечатва текст „Предпочитание/преференция за кандидат от избраната кандидатска листа на
партия или коалиция“.
Полетата с партиите и коалициите и полета с преференциите се разделят с вертикална
разделителна сива черта. Под полето с последната листа се отпечатва хоризонтална
разделителна сива линия.
Под разделителната черта след последното поле с кандидатска листа се оставя бяло поле,
в десния край на което се отпечатва поредният номер на бюлетината, който съответства на
номера, отпечатан в кочана. Вляво от него бюлетината се перфорира за откъсване на номера на
бюлетината при гласуването.
На гърба на бюлетината се обособяват 2 места за поставяне печата на съответната СИК и
се отпечатва вертикална черна линия на гърба на квадратчетата, в които са изписани поредните
номера на листите в бюлетината с ширината на квадратчетата за гласуване.
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Приложение
Приложение №
№93-НС
93-НС
КОЧАН
БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЗВЪН СТРАНАТА

№ 00000000
БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЗВЪН СТРАНАТА

1

……………………………………………………………………………………………
(наименование на партия/коалиция)

2

……………………………………………………………………………………………
(наименование на партия/коалиция)

3

……………………………………………………………………………………………
(наименование на партия/коалиция)

…
…

…

……………………………………………………………………………………………
(наименование на партия/коалиция)

…

……………………………………………………………………………………………
(наименование на партия/коалиция)
№ 00000000
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Бюлетините са подредени в кочан по 100 бюлетини.
На кочана с бюлетините след откъсване на бюлетината остава поле, в левия край на което
е изписан текст „Кочан“. В полето се изписва и текст „Бюлетина за гласуване за народни
представители извън страната“. На следващ ред в десния ъгъл на полето е отпечатан поредният
номер на бюлетината в кочана.
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.
В горния край на бюлетината се обособява поле, в което се изписва текст „Бюлетина за
гласуване за народни представители извън страната“.
В лявата страна на бюлетината се обособяват полета, отделени едно от друго с черна
черта, в които на отделни редове се изписват последователно квадратче, в което се изписва
поредният номер на съответната листа в бюлетината, наименованието на партията/коалицията
В бюлетината се включват само наименованията на тези партии и коалиции, които са
регистрирали листа за народни представители.
Поредните номера на партиите, коалициите се определят чрез жребий от ЦИК.
Под полето с последната листа се отпечатва хоризонтална разделителна сива линия.
Под разделителната черта след последното поле с кандидатска листа се оставя бяло поле,
в десния край на което се отпечатва поредният номер на бюлетината, който съответства на
номера, отпечатан в кочана. Вляво от него бюлетината се перфорира за откъсване на номера на
бюлетината при гласуването.
На гърба на бюлетината се обособяват 2 места за поставяне печата на съответната СИК и
се отпечатва вертикална черна линия на гърба на квадратчетата, в които са изписани поредните
номера на листите в бюлетината с ширината на квадратчетата за гласуване.
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Приложение № 94-НС

Образец на кочан с бюлетините при избори за
народни представители за Народно събрание

(чл. 57, ал. 1, т. 19 и чл. 209, ал. 2 и чл. 261, ал. 3 от Изборния кодекс)
Кочан представлява прикрепени заедно 100 (сто) броя бюлетини за
гласуване за народни представители за Народно събрание по начин, който позволява
да се разлистват и откъсват, без да се повреждат.
При отделяне на бюлетината на кочана остава поле, в което са изписани:
1. номерът и наименованието на изборния район;
2. текст „Бюлетина за народни представители“;
3. в долния десен край на полето е изписан поредният номер на бюлетината
в кочана – осем цифрено число.
На кочаните с бюлетини за гласуване извън страната вместо номер и
наименование на изборния района се изписва текст „Бюлетина
за гласуване
Приложение
№ 95-НСза
народни представители извън страната“.
Избирателна секция №

Приложение № 95-НС

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на торбата със списъците за гласуване, бюлетините и
другите изборни книжа и материали от СИК извън страната на ръководителите на
дипломатическите и консулските представителства на Република България
(по чл. 286, ал. 2 от Изборния кодекс)

Днес, ........................... г., в .............. часа секционната избирателна комисия
извън страната № .........................., населено място .................................., държава
.............................., предаде на ……………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
(трите имена на ръководителя на дипломатическото или консулското представителство или
оправомощен от него представител)

за предаване на Централната избирателна комисия

Запечатана/и торба/и с поставени в нея/тях списъци с
гласувалите извън страната, бюлетини и останалите книжа
и материали, получени от СИК извън страната по реда на
чл. 215, ал. 1 във връзка с чл. 217 от ИК за изборите за
народни представители за Народно събрание на
………………. г.
..................................................................................................
(брой с думи)

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

Материалите се предават в изпълнение на чл. 286, ал. 2 от ИК на ръководителя на
дипломатическото или консулското представителство или на оправомощено от него лице за
изпращане по първата дипломатическа поща, но не по-късно от 14 дни след изборния ден до
Министерството на външните работи и за предаване на Централната избирателна комисия.

Председател на СИК извън страната: ………………….
Секретар на СИК извън страната: ……………………..

Ръководител на дипломатическото или
консулското представителство или
оправомощен представител: ………………………
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Приложение № №
96-НС
Приложение
96-НС
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ
за промяна на оправомощените представители на партии и коалиции
или други промени в уставите или решенията, свързани с изборите
(по чл. 133, ал. 3, т. 1, 2, 9 във връзка с чл. 60, ал. 2, чл. 91, ал. 2, чл. 102, ал. 2 и
чл. 140, ал. 2, т. 2 и 4 от Изборния кодекс)

..................................................................................................................................................................................,
(пълно или съкратено наименование на партията/коалицията според решението за регистрацията в ЦИК)

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

чрез ……………………………………………………………………………………………………………………
(собствено, бащино и фамилно име на упълномощеното лице, ако има такова)

1. Уведомявам/е, че е налице промяна на оправомощените лица да представляват партията,
коалицията ..........................................................................................................................................................,
(пълното или съкратено наименование на партията/коалицията според решението за регистрацията в ЦИК)

както следва: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(собствено, бащино и фамилно име на лицето, представляващо партията, или упълномощеното от него лице)

2. Заявявам/е следната промяна/и в устава/решението за създаване на коалицията, имаща/и
отношение към изборите …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Партията/коалицията е регистрирана за участие в изборите за народни представители за
Народно събрание на …………….. г. с Решение № ……………… от …………………… г. на ЦИК.
Представям/е следните документи, удостоверяващи настъпилите промени:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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 избори.
Подпис/и:

………………………………………………………….
(представляващ/и партията/упълномощено/и лице/а)
Печат на партията/коалицията – ако има такъв
Уведомлението за настъпили промени в оправомощеното/ите лице/а да представляват
партията/коалицията, или техните пълномощници, както и за настъпили промени в устава на
партията/решението на коалицията, имащи отношение към изборите, се подава от регистрирана за участие в
изборите за народни представители партия или коалиция.
Уведомлението се подписва от лицето, представляващо партията/коалицията.
Когато партията/коалицията се представлява от няколко лица, уведомлението се подписва от всички
представляващи.
Уведомлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от представляващия/те
партията/коалицията.
Към уведомлението се прилагат документи, установяващи настъпилите промени в представителството
или в устава на партията/решение за създаване на коалицията, имащи отношение към изборите.
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1585
от 10 юли 2014 г.
На основание чл. 4, ал. 1, чл. 22г, ал. 3, чл. 28,
ал. 1 и 2 ЗПСК и чл. 7, ал. 1, т. 5 от Устройствения правилник на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол и във връзка с
протоколно решение № 3043 от 10.07.2014 г. на
Изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
Забранява на „Национална агенция музика“ – ЕООД, София, с едноличен собственик на
капитала Министерството на културата извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни
активи на дружеството, сключването на договори
за придобиване на дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на
вземания, както и поемането на менителнични
задължения освен с разрешение на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол.

4822

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 1586
от 10 юли 2014 г.
На основание чл. 4, ал. 1, чл. 22г, ал. 3, чл. 28,
ал. 1 и 2 ЗПСК и чл. 7, ал. 1, т. 5 от Устройствения правилник на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол и във връзка с
протоколно решение № 3044 от 10.07.2014 г. на
Изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
Забранява на „Система за агропазарна информация“ – ЕООД, София, с едноличен собственик
на капитала Министерството на земеделието
и храните извършването на разпоредителни
сделки с дълготрайни активи на дружеството,
сключването на договори за придобиване на
дялово участие, за наем, за съвместна дейност,
за кредит, за обезпечаване на вземания, както и
поемането на менителнични задължения освен
с разрешение на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.

4823

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1326
от 9 юли 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 249 от 28.04.2014 г.

и Решение № 304 от 29.05.2014 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. На 18.09.2014 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на УПИ IX-1, кв. 48А, м. Зона В-17,
ул. Враня, София, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Илинден“.
2. Начална тръжна цена – 89 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 8900 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 16.09.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 360 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
4845
РЕШЕНИЕ № 1327
от 9 юли 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 252 от 28.04.2014 г.
и Решение № 306 от 29.05.2014 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. На 18.09.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на УПИ I „За ОЖС, магазини и тп“,
кв. 19, м. Красно село – Стрелбище, ул. Кюстендил 25 – 29, София, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Красно село“.
2. Начална тръжна цена – 1 500 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за у частие – 150 000 лв., се
внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6,
София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 16.09.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
4846
РЕШЕНИЕ № 1328
от 9 юли 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 514 от
28.07.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 2.09.2014 г. в 14 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на поземлен имот с идентификатор
68134.403.321 (УПИ VIII, кв. 512, м. ГГЦ Зона
Г-14), София, ул. Стара планина 4, обособена част
от капитала на „Спортна София – 2000“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 600 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 60 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 29.08.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 1200 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
4847
РЕШЕНИЕ № 1331
от 9 юли 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 589 от 24.10.2013 г. на
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Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 24.09.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на поземлен имот с идентификатор 68134.4092.613 (УПИ VIII-613, кв. 2),
местност НПЗ „Изток“, п.з. Горубляне, обособена
част от капитала на „Софийски имоти“ – ЕАД,
на територията на район „Младост“.
2. Начална тръжна цена – 54 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 5400 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 19.09.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 360 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
4840
РЕШЕНИЕ № 1332
от 9 юли 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 106 от 20.02.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 24.09.2014 г. в 14 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на поземлен имот с пл. № 4073
(ПИ с идентификатор 68134.4092.4073), София,
м. НПЗ Горубляне – м. Вървище, обособена част
от капитала на „Софийски имоти“ – ЕАД, на
територията на район „Младост“.
2. Начална тръжна цена – 314 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 31 400 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.

БРОЙ 60

ДЪРЖАВЕН

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 19.09.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
4839
РЕШЕНИЕ № 1333
от 9 юли 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 453 от 14.07.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 10.09.2014 г. в 14 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на сграда и УПИ II, кв. 29, с. Горни
Богров, ул. Васил Левски и ул. Ал. Стамболийски, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Кремиковци“.
2. Начална тръжна цена – 21 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2100 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 8.09.2014 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 240 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
4848
РЕШЕНИЕ № 1334
от 9 юли 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 215 от 10.04.2014 г. на
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Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 29.09.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на УПИ VI-16, 17, кв. 233, м. Пробив
бул. П. Славейков, София, ул. Алдомировска
138 – 140, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“.
2. Начална тръжна цена – 255 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 25 500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 25.09.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 360 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
4841
РЕШЕНИЕ № 1335
от 9 юли 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 561 от 10.10.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 25.09.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на магазинно помещение,
ж. к. Хаджи Димитър, бл. 180, м/у вх. А и вх. Б,
София, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Подуяне“, със съответното право на
строеж.
2. Начална тръжна цена – 142 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 14 200 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 23.09.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 часа, в
стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
4842
РЕШЕНИЕ № 1336
от 9 юли 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 68 от 6.02.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 30.09.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на УПИ I-291, общ., кв. 23, м. Левски – Зона В, София, ул. Станислав Доспевски
(бивша), общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Подуяне“.
2. Начална тръжна цена – 183 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 18 300 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 26.09.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 360 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
4843
РЕШЕНИЕ № 1337
от 9 юли 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 215 от 10.04.2014 г. на

ВЕСТНИК
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Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 29.09.2014 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на УПИ V-31, кв. 166-А,
м. Зона Б-18, София, бул. Димитър Петков 54,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Възраждане“.
2. Начална тръжна цена – 544 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 54 400 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 25.09.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 480 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
4844
РЕШЕНИЕ № 1338
от 9 юли 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 214 от
10.04.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 16.09.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на УПИ XIII-93, кв. 31а,
м. НПЗ Средец, ул. Охридско езеро 44 – 50 и
ул. Никопол 2 – 4, София, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Възраждане“.
2. Начална тръжна цена – 914 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 91 400 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 12.09.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
4849

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 1513
от 18 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна записка вх. № ДЗ281 от 4.06.2014 г. от зам.-кмета на общината
Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одо б ря в а и з менен ие н а П У П – П РЗ з а
УПИ І-151, 152, 174, стопанска дейност, кв. 11,
УПИ V-1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.10, 1.11, 1.19, стопанска
дейност, УПИ ХІІ-1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18,
стопанска дейност, УПИ ХVІ-1.17, стопанска
дейност, и УПИ ХVІІ – стопанска дейност, кв. 5,
и изменение на улична регулация на улици с
о.т. № 18, 19, 20; 21, 22, 23 и 21, 75 по регулационния план на Стопански двор – Асеновград,
като се образуват нови УПИ І-535.193, стопанска
дейност, кв. 11, УПИ І-535.196, стопанска дейност,
в нов кв. 12, УПИ ХІІ-535.192, стопанска дейност,
УПИ ХVІ-535.195, стопанска дейност, УПИ ХVІІ,
стопанска дейност, УПИ ХVІІІ-535.194, стопанска
дейност, УПИ ХІХ-535.197, стопанска дейност,
кв. 5, и изменение на улична регулация по улица
с № 18, 19, 20; 21, 22, 23 и 21, 75, като се отварят
нови улици с о. т. № 1756, 1757, 1758, 1759, 75 и
о. т. № 22, 1760, 1761, 1762 и 1763 по регулационния план на Стопански двор – Асеновград,
съгласно зачерквания, линии и надписи с кафяв
цвят и зачерквания и линии със зелен цвят на
приложения проект.
Ус т а новя ва с е р еж и м на з ас т р оя ва не в
У ПИ І-535.193, с т опа нска дей нос т, к в. 11, в
У ПИ І-535.196, стопанска дейност, к в. 12, и
УПИ ХІІ-535.192, стопанска дейност, кв. 5, съгласно нанесените ограничителни линии на
застрояване с червен цвят, котировки с черен
цвят и показатели на режима на застрояване
със син цвят.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския
съвет – Асеновград.

4865

Председател:
Св. Шуманов

ВЕСТНИК
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БУРГАС
ЗАПОВЕД № РД-09-30
от 4 юли 2014 г.
На основание § 4к, ал. 6 от преходните и
заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ и протокол от 3.12.2013 г. на
комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ съгласно
Заповед № РД-10-277 от 28.11.2013 г. на областния
управител на област Бургас одобрявам плана на
новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистъра
към него на земеделски земи, предоставени за
ползване на граждани въз основа на актове по
§ 4 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ за м. Старо селище, землище на
гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас,
който е изложен в техническата служба на Община Созопол.
Жалби против одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител пред
Районния съд – Бургас, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

4744

Областен управител:
П. Маринов

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 851
от 26 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и  
чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет – гр. Горна
Оряховица, реши:
Одобрява частично изменение на общ устройствен план на гр. Горна Оряховица за улица с
о.т. 539 – о.т. 518 – о.т. 517 – о.т. 516 – о.т. 515 –
о.т. 514 (ул. Янко Боянов в частта є от кръстовището с ул. Св. Княз Борис І до кръстовището
с ул. Отец Паисий).
Проектът се намира на разположение в сградата на общината – пл. Георги Измирлиев 5,
стая 215, ет. 2.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Горна Оряховица до Административния съд – Велико Търново.

4824

Председател:
Д. Костадинов

РЕШЕНИЕ № 852
от 26 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 и 5
ЗУТ Общинският съвет – гр. Горна Оряховица,
реши:
Одобрява подробен устройствен план (план за
застрояване и парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии) за поземлен имот
№ 097044 – нива, по картата на възстановената
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собственост за землището на с. Първомайци, община Горна Оряховица, собственост на „Скания
риъл истейт България“ – ЕООД, съгласно н.а.
№ 162, т. ІІІ, р. № 3834, д. № 381/2011 г., поземлен
имот № 150004 – полски път, съгласно картата
на възстановената собственост за землището на
с. Първомайци, община Горна Оряховица, собственост на Община Горна Оряховица, поземлен
имот № 097023 – нива, по картата на възстановената собственост за землището на с. Първомайци, община Горна Оряховица, собственост
на Светослав Иванов Дичевски, и поземлен
имот № 000081 – местен път, съгласно картата
на възстановената собственост за землището на
с. Първомайци, община Горна Оряховица, собственост на Община Горна Оряховица.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината – пл. Георги Измирлиев 5,
стая 215, ет. 2.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Горна Оряховица до Административния съд – Велико Търново.
Председател:
Д. Костадинов

ВЕСТНИК

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
РЕШЕНИЕ № Е 733
от 26 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Златоград, одобрява ПУП – ПРЗ
в обхват на поземлен имот с идентификатор
31111.3.103 и част с площ 503 кв. м от общински
поземлен имот с идентификатор 31111.3.106 по
кадастралната карта (КК) на гр. Златоград (проектен имот с идентификатор 31111.3.130 по КК
на Златоград), за които имоти се обособява нов
УПИ I-103, 130 – За производствено-търговски
комплекс, землището на Златоград, ведно с плансхема за електрозахранване; план-схема – част
„ВиК“ и част „Пътнотранспортно комуникационно
решение“ в устройствена зона „Пп“, с предвидено
застрояване, както следва: плътност – до 60 %,
Кинт. – до 1,2, озеленяване – мин. 20 %, и височина – до 10 м (3 ет.), описани в матричен вид,
съгласно червените, сините, зелените и черните
линии и надписи и условните цветове върху плана.

4858

4829

Председател:
Гр. Джангалов

ОБЩИНА КАВАРНА
РЕШЕНИЕ № 856
от 26 юни 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
Одобрява подробен устройствен план (план за
застрояване и парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии) за поземлен имот
№ 016183 – нива, по картата на възстановената
собственост за землището на гр. Горна Оряховица, собственост на Йордан Николов Георгиев, съгласно н.а. № 1148, т. VІ, р. № 13639, д.
№ 1110/2012 г., поземлен имот № 000363 – полски
път, съгласно картата на възстановената собственост за землището на гр. Горна Оряховица, собственост на Община Горна Оряховица, поземлен
имот № 0.1544 – местен път, и поземлен имот
№ 69.994 – пасище с храсти, съгласно плана на
новообразуваните имоти, местност Бабенец, за
землището на гр. Горна Оряховица, собственост
на Община Горна Оряховица.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината – пл. Георги Измирлиев 5,
стая 215, ет. 2.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Горна Оряховица до Административния съд – Велико Търново.
Председател:
Д. Костадинов
4825
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РЕШЕНИЕ № 90
от 24 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каварна, одобрява проект за парцеларен план за
линеен обект на техническата инфраструктура
извън границите на населените места и селищни образувания, представляващ ел. захранване
20 kV от съществуващ ВЕЛ „Българево“ до имоти с идентификатори 07257.39.649, 07257.39.650
и 07257.40.384 по КККР на с. Българево, община Каварна, област Добрич, засягащ имоти
с идентификатори: 07257.46.127 – полски път;
07257.39.649 – частен имот; 07257.40.126 – пас и щ е , м е р и ; 0 7 2 5 7. 4 0 . 1 8 – п о л с к и п ъ т ;
07257.40.384 – частен имот; 07257.39.648 – частен
имот; 07257.39.650 – частен имот, по КККР на
с. Българево, община Каварна, област Добрич.

4859

Председател:
Ив. Кьосев

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 668
от 25 април 2014 г.
На основание чл. 45, ал. 9 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ във връзка с оспорване от областния
управител, обективирано в Заповед № ОС-74 от
14.04.2014 г., Общинският съвет – гр. Костинброд,
изменя свое Решение № 630 от 31.03.2014 г. (ДВ,
бр. 49 от 2014 г.), както следва:
1. Одобрява проекти ПЗ (план за застрояване
на цех за дървообработване) в имот 013036, м. Над
село, с. Петърч, община Костинброд, зона с мал-
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ка височина (Пп), кота корниз – 10 м, 3 етажа,
плътност – 60 %, Кинт. – 1,2, озеленяване – 40 %
(в т.ч. една трета от дървесна растителност), и
свободно застрояване.
2. Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София област, по реда
на чл. 214 ЗУТ.

4749

Председател:
В. Михайлов

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 715
от 26 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 108, чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ Общинският съвет – гр. Павел баня, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план на трасе
на ел. кабел за захранване на поземлен имот
№ 053006, местност Под село, с. Скобелево, община Павел баня. Захранването е от стълб, намиращ
се в регулацията на с. Скобелево, преминаващ
през полски път 000198 – собственост на Община
Павел баня, и захранва поземлен имот № 053006,
местност Под село, с. Скобелево, община Павел
баня. Дължината на трасето на ел. кабела е
93,30 л. м, а площта на сервитута – 186,60 кв. м.
2. Одобрява ПУП – парцеларен план на трасе
на питеен водопровод, започва с включване от
водопровод по улица в границите на населеното
място с. Скобелево, преминава по полски път
№ 000198 – собственост на Община Павел баня, и
захранва поземлен имот № 053006, местност Под
село, с. Скобелево, община Павел баня. Дължината на трасето на водопровода е 101,65 л. м, а
площта на сервитута – 61,50 кв. м.

4793

Председател:
Хр. Петрова

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 1135
от 26 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 9, чл. 14,
ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете
и конкурсите Общинският съвет – гр. Плевен,
реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински недвижим нежилищен
имот: Ателие № 3 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.10.20, с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено
на седмия етаж, със застроена площ 80,50 кв. м,
с прилежащо избено помещение № 20 със светла
площ 4,08 кв. м, заедно с 1,0754 % ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата, с
обща площ 815,58 кв. м и от правото на строеж в
УПИ І, кв. 14 по плана на гр. Плевен, намиращо
се в Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. А, ет. 7,
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по реда на Наредбата за търговете и конкурсите
при начална тръжна цена 29 000 лв. без ДДС и
стъпка на наддаване 1500 лв.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38416 от 5.02.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 68 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1504.
2. Определя депозит за участие в търга в
размер 2900 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 24-тия ден от датата на обнародване
на това решение в „Държавен вестник“ чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
3. Тръжната документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по IBAN BG73
IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код на
плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч., в срок
до 19-ия ден от датата на обнародване на това
решение в „Държавен вестник“.
4. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 24-тия ден от
датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
5. Търгът да се проведе от 10 ч. на 28-ия ден
от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община Плевен на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
6. Сроковете по т. 2 до т. 5 се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в отдел
„ОПКП“ при Община Плевен.
8. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
9. Възлага на кмета на община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
10. Възлага на комисията, провеждаща търга, в срок 3 работни дни след провеждането на
търга да представи на кмета на община Плевен
протокол за резултатите от търга.
11. Възлага на кмета на общината в срок 3
работни дни след получаването на протокола от
проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
12. Възлага на кмета на община Плевен да
сключи договор със спечелилия участник за
приватизация на имота по т. 1 съгласно нормативните изисквания.

4770

Председател:
Д. Ангелов
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РЕШЕНИЕ № 1136
от 26 юни 2014 г.
На основание чл. 21, а л. 2 във връзка с
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 9, чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински недвижим нежилищен
имот: Ателие № 4 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.10.21, с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено
на седмия етаж, със застроена площ 55,35 кв. м,
с прилежащо избено помещение № 21 със светла
площ 4,38 кв. м, заедно с 0,7463 % ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата, с
обща площ 815,58 кв. м и от правото на строеж в
УПИ І, кв. 14 по плана на гр. Плевен, намиращо
се в Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. А, ет. 7,
по реда на Наредбата за търговете и конкурсите
при начална тръжна цена 20 250 лв. без ДДС и
стъпка на наддаване 1000 лв.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38417 от 5.02.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 67 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1502.
2. Определя депозит за участие в търга в
размер 2025 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 24-тия ден от датата на обнародване
на това решение в „Държавен вестник“ чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
3. Тръжната документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч., в срок
до 19-ия ден от датата на обнародване на това
решение в „Държавен вестник“.
4. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 24-тия ден от
датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
5. Търгът да се проведе от 11 ч. на 28-ия ден
от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
6. Сроковете по т. 2 до т. 5 се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в отдел
„ОПКП“ при Община Плевен.
8. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
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9. Възлага на кмета на община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
10. Възлага на комисията, провеждаща търга, в срок 3 работни дни след провеждането на
търга да представи на кмета на община Плевен
протокол за резултатите от търга.
11. Възлага на кмета на общината в срок
3 работни дни след получаването на протокола
от проведения търг да определи със заповед
спечелилия търга участник.
12. Възлага на кмета на община Плевен да
сключи договор със спечелилия участник за
приватизация на имота по т. 1 съгласно нормативните изисквания.

4771

Председател:
Д. Ангелов

РЕШЕНИЕ № 1137
от 26 юни 2014 г.
На основание чл. 21, а л. 2 във връзка с
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 9, чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински недвижим нежилищен
имот: Ателие № 5 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.10.22, с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено
на седмия етаж, със застроена площ 46,24 кв. м,
с прилежащо избено помещение № 22 със светла
площ 4,40 кв. м, заедно с 0,6267 % ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата, с
обща площ 815,58 кв. м и от правото на строеж в
УПИ І, кв. 14 по плана на гр. Плевен, намиращо
се в Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. А, ет. 7,
по реда на Наредбата за търговете и конкурсите
при начална тръжна цена 17 000 лв. без ДДС и
стъпка на наддаване 900 лв.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38418 от 5.02.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 64 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1496.
2. Определя депозит за участие в търга в
размер 1700 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 24-тия ден от датата на обнародване
на това решение в „Държавен вестник“ чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
3. Тръжната документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF,
код на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч., в
срок до 19-ия ден от датата на обнародване на
това решение в „Държавен вестник“.
4. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано

БРОЙ 60

ДЪРЖАВЕН

наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 24-тия ден от
датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
5. Търгът да се проведе от 14 ч. на 28-ия ден
от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
6. Сроковете по т. 2 до т. 5 се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в отдел
„ОПКП“ при Община Плевен.
8. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
9. Възлага на кмета на община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
10. Възлага на комисията, провеждаща търга, в срок 3 работни дни след провеждането на
търга да представи на кмета на община Плевен
протокол за резултатите от търга.
11. Възлага на кмета на общината в срок 3
работни дни след получаването на протокола от
проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
12. Възлага на кмета на община Плевен да
сключи договор със спечелилия участник за
приватизация на имота по т. 1 съгласно нормативните изисквания.

4772

Председател:
Д. Ангелов

РЕШЕНИЕ № 1138
от 26 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 9,
чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински недвижим нежилищен
имот: магазин № 1 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.9.25, с предназначение:
за търговска дейност, разположен на приземния
етаж, със застроена площ 17 кв. м, заедно с
0,2482 % ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата с обща площ 815,58 кв. м и
от правото на строеж в УПИ І, кв. 14 по плана
на гр. Плевен, намиращ се в Плевен, бул. Георги
Кочев 13, вх. Б, по реда на Наредбата за търговете
и конкурсите при начална тръжна цена 9000 лв.
без ДДС и стъпка на наддаване 450 лв.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38419 от 5.02.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 66 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1498.
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2. Определя депозит за участие в търга в
размер 900 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 24-тия ден от датата на обнародване
на това решение в „Държавен вестник“ чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
3. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF,
код на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 19-ия ден от датата на обнародване на
това решение в „Държавен вестник“.
4. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 24-тия ден от
датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
5. Търгът да се проведе от 15 ч. на 28-ия ден
от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
6. Сроковете по т. 2 до т. 5 се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в отдел
„ОПКП“ при Община Плевен.
8. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
9. Възлага на кмета на община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
10. Възлага на комисията, провеждаща търга, в срок 3 работни дни след провеждането на
търга да представи на кмета на община Плевен
протокол за резултатите от търга.
11. Възлага на кмета на общината в срок 3
работни дни след получаването на протокола от
проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
12. Възлага на кмета на община Плевен да
сключи договор със спечелилия участник за
приватизация на имота по т. 1 съгласно нормативните изисквания.

4773

Председател:
Д. Ангелов

РЕШЕНИЕ № 1139
от 26 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 9, чл. 14,
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ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете
и конкурсите Общинският съвет – гр. Плевен,
реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински недвижим нежилищен
имот: магазин № 2 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.9.26, с предназначение:
за търговска дейност, разположен на приземния
етаж, със застроена площ 21,04 кв. м, заедно с
0,3072 % ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата с обща площ 815,58 кв. м и
от правото на строеж в УПИ І, кв. 14 по плана
на гр. Плевен, намиращ се в Плевен, бул. Георги
Кочев 13, вх. Б, по реда на Наредбата за търговете
и конкурсите при начална тръжна цена 11 000 лв.
без ДДС и стъпка на наддаване 600 лв.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38420 от 5.02.2013 г., вписан в
Агенцията по вписванията под № 60 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1487.
2. Определя депозит за участие в търга в
размер 1110 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 27-ия ден от датата на обнародване
на това решение в „Държавен вестник“ чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
3. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF,
код на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок
до 22-ия ден от датата на обнародване на това
решение в „Държавен вестник“.
4. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 27-ия ден от
датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
5. Търгът да се проведе от 10 ч. на 31-вия
ден от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
6. Сроковете по т. 2 до т. 5 се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в отдел
„ОПКП“ при Община Плевен.
8. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
9. Възлага на кмета на община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
10. Възлага на комисията, провеждаща търга, в срок 3 работни дни след провеждането на
търга да представи на кмета на община Плевен
протокол за резултатите от търга.
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11. Възлага на кмета на общината в срок 3
работни дни след получаването на протокола от
проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
12. Възлага на кмета на община Плевен да
сключи договор със спечелилия участник за
приватизация на имота по т. 1 съгласно нормативните изисквания.

4774

Председател:
Д. Ангелов

РЕШЕНИЕ № 1140
от 26 юни 2014 г.
На основание чл. 21, а л. 2 във връзка с
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 9, чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински недвижим нежилищен
имот: магазин № 3 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.9.27, с предназначение: за търговска дейност, разположен на първия
етаж, със застроена площ 34,30 кв. м, заедно с
0,5007 % ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата с обща площ 815,58 кв. м и
от правото на строеж в УПИ І, кв. 14 по плана
на гр. Плевен, намиращ се в Плевен, бул. Георги
Кочев 13, вх. Б, по реда на Наредбата за търговете
и конкурсите при начална тръжна цена 20 000 лв.
без ДДС и стъпка на наддаване 1000 лв.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38421 от 5.02.2013 г., вписан в
Агенцията по вписванията под № 78 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1525.
2. Определя депозит за участие в търга в
размер 2000 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 27-ия ден от датата на обнародване
на това решение в „Държавен вестник“ чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
3. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF,
код на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок
до 22-рия ден от датата на обнародване на това
решение в „Държавен вестник“.
4. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 27-ия ден от
датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
5. Търгът да се проведе от 11 ч. на 31-вия
ден от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
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6. Сроковете по т. 2 до т. 5 се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в отдел
„ОПКП“ при Община Плевен.
8. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
9. Възлага на кмета на община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
10. Възлага на комисията, провеждаща търга, в срок 3 работни дни след провеждането на
търга да представи на кмета на община Плевен
протокол за резултатите от търга.
11. Възлага на кмета на общината в срок 3
работни дни след получаването на протокола от
проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
12. Възлага на кмета на община Плевен да
сключи договор със спечелилия участник за
приватизация на имота по т. 1 съгласно нормативните изисквания.

4775

Председател:
Д. Ангелов

РЕШЕНИЕ № 1141
от 26 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 9, чл. 14,
ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете
и конкурсите Общинският съвет – гр. Плевен,
реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински недвижим нежилищен
имот: ателие № 2 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.9.20, с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено
на седмия етаж, със застроена площ 51,17 кв. м,
с прилежащо избено помещение № 19 със светла
площ 4,80 кв. м, заедно с 0,6932 % ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата с
обща площ 815,58 кв. м и от правото на строеж в
УПИ І, кв. 14 по плана на гр. Плевен, намиращо
се в Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. Б, ет. 7,
по реда на Наредбата за търговете и конкурсите
при начална тръжна цена 21 000 лв. без ДДС и
стъпка на наддаване 1000 лв.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38409 от 5.02.2013 г., вписан в
Агенцията по вписванията под № 77 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1524.
2. Определя депозит за участие в търга в
размер 2100 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 27-ия ден от датата на обнародване
на това решение в „Държавен вестник“ чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
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3. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF,
код на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок
до 22-рия ден от датата на обнародване на това
решение в „Държавен вестник“.
4. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 27-ия ден от
датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
5. Търгът да се проведе от 15 ч. на 31-вия
ден от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
6. Сроковете по т. 2 до т. 5 се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в отдел
„ОПКП“ при Община Плевен.
8. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
9. Възлага на кмета на община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
10. Възлага на комисията, провеждаща търга, в срок 3 работни дни след провеждането на
търга да представи на кмета на община Плевен
протокол за резултатите от търга.
11. Възлага на кмета на общината в срок 3
работни дни след получаването на протокола от
проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
12. Възлага на кмета на община Плевен да
сключи договор със спечелилия участник за
приватизация на имота по т. 1 съгласно нормативните изисквания.

4776

Председател:
Д. Ангелов

РЕШЕНИЕ № 1142
от 26 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 9, чл. 14,
ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете
и конкурсите Общинският съвет – гр. Плевен,
реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински недвижим нежилищен
имот: ателие № 3 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.9.21, с предназначе-
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ние: ателие за творческа дейност, разположено
на седмия етаж, със застроена площ 55,53 кв. м,
с прилежащо избено помещение № 20 със светла
площ 4,74 кв. м, заедно с 0,7503 % ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата с
обща площ 815,58 кв. м и от правото на строеж в
УПИ І, кв. 14 по плана на гр. Плевен, намиращо
се в Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. Б, ет. 7,
по реда на Наредбата за търговете и конкурсите
при начална тръжна цена 21 000 лв. без ДДС и
стъпка на наддаване 1000 лв.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38410 от 5.02.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 104 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1561.
2. Определя депозит за участие в търга в
размер 2100 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 30-ия ден от датата на обнародване
на това решение в „Държавен вестник“ чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
3. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до
25-ия ден от датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
4. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 30-ия ден от
датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
5. Търгът да се проведе от 10 ч. на 34-тия
ден от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
6. Сроковете по т. 2 до т. 5 се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в отдел
„ОПКП“ при Община Плевен.
8. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
9. Възлага на кмета на община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
10. Възлага на комисията, провеждаща търга, в срок 3 работни дни след провеждането на
търга да представи на кмета на община Плевен
протокол за резултатите от търга.
11. Възлага на кмета на общината в срок 3
работни дни след получаването на протокола от
проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.

ВЕСТНИК
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12. Възлага на кмета на община Плевен да
сключи договор със спечелилия участник за
приватизация на имота по т. 1 съгласно нормативните изисквания.

4777

Председател:
Д. Ангелов

РЕШЕНИЕ № 1143
от 26 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 9, чл. 14,
ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете
и конкурсите Общинският съвет – гр. Плевен,
реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински недвижим нежилищен
имот: ателие № 4 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.9.22, с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено
на седмия етаж, със застроена площ 70,41 кв.
м, с прилежащо избено помещение № 21 със
светла площ 5,93 кв. м, заедно с 0,9505 % ид. ч.
от общите части и общите помещения на сградата с обща площ 815,58 кв. м и от правото на
строеж в УПИ І, кв. 14 по плана на гр. Плевен,
намиращо се в Плевен, бул. Георги Кочев 13,
вх. Б, ет. 7, по реда на Наредбата за търговете и
конкурсите при начална тръжна цена 26 000 лв.
без ДДС и стъпка на наддаване 1300 лв.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38411 от 5.02.2013 г., вписан в
Агенцията по вписвания под № 102 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1559.
2. Определя депозит за участие в търга в
размер 2600 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 30-ия ден от датата на обнародване
на това решение в „Държавен вестник“ чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
3. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до
25-ия ден от датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
4. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 30-ия ден от
датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
5. Търгът да се проведе от 11 ч. на 34-тия
ден от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
6. Сроковете по т. 2 до т. 5 се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
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7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в отдел
„ОПКП“ при Община Плевен.
8. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
9. Възлага на кмета на община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
10. Възлага на комисията, провеждаща търга, в срок 3 работни дни след провеждането на
търга да представи на кмета на община Плевен
протокол за резултатите от търга.
11. Възлага на кмета на общината в срок 3
работни дни след получаването на протокола от
проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
12. Възлага на кмета на община Плевен да
сключи договор със спечелилия участник за
приватизация на имота по т. 1 съгласно нормативните изисквания.

4778

Председател:
Д. Ангелов

РЕШЕНИЕ № 1144
от 26 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 9, чл. 14,
ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете
и конкурсите Общинският съвет – гр. Плевен,
реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински недвижим нежилищен
имот: Ателие № 5 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.9.23, с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено
на седмия етаж, със застроена площ 78,30 кв. м,
с прилежащо избено помещение № 22 със светла
площ 4,56 кв. м, заедно с 1,0486 % ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата, с
обща площ 815,58 кв. м и от правото на строеж в
УПИ І, кв. 14 по плана на гр. Плевен, намиращо
се в Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. Б, ет. 7,
по реда на Наредбата за търговете и конкурсите
при начална тръжна цена 28 000 лв. без ДДС и
стъпка на наддаване 1500 лв.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38412 от 5.02.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 99 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1556.
2. Определя депозит за участие в търга в
размер 2800 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 30-ия ден от датата на обнародване
на това решение в „Държавен вестник“ чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
3. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
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BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч., в срок
до 25-ия ден от датата на обнародване на това
решение в „Държавен вестник“.
4. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 30-ия ден от
датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
5. Търгът да се проведе от 14 ч. на 34-ия ден
от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
6. Сроковете по т. 2 до т. 5 се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в отдел
„ОПКП“ при Община Плевен.
8. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
9. Възлага на кмета на община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
10. Възлага на комисията, провеждаща търга, в срок 3 работни дни след провеждането на
търга да представи на кмета на община Плевен
протокол за резултатите от търга.
11. Възлага на кмета на общината в срок 3
работни дни след получаването на протокола от
проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
12. Възлага на кмета на община Плевен да
сключи договор със спечелилия участник за
приватизация на имота по т. 1 съгласно нормативните изисквания.

4779

Председател:
Д. Ангелов

РЕШЕНИЕ № 1145
от 26 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 9, чл. 14,
ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете
и конкурсите Общинският съвет – гр. Плевен,
реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински недвижим нежилищен
имот: Ателие № 6 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.9.24, с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено
на седмия етаж, със застроена площ 56,53 кв. м,
с прилежащо избено помещение № 23 със светла
площ 4,69 кв. м, заедно с 0,7631 % ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата, с
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обща площ 815,58 кв. м и от правото на строеж в
УПИ І, кв. 14 по плана на гр. Плевен, намиращо
се в Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. Б, ет. 7,
по реда на Наредбата за търговете и конкурсите
при начална тръжна цена 21 000 лв. без ДДС и
стъпка на наддаване 1000 лв.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38413 от 5.02.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 97 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1554.
2. Определя депозит за участие в търга в размер
2100 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на
30-ия ден от датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова
сметка, посочена в тръжната документация.
3. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч., в срок
до 25-ия ден от датата на обнародване на това
решение в „Държавен вестник“.
4. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 30-ия ден от
датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
5. Търгът да се проведе от 15 ч. на 34-ия ден
от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
6. Сроковете по т. 2 до т. 5 се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в отдел
„ОПКП“ при Община Плевен.
8. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
9. Възлага на кмета на община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
10. Възлага на комисията, провеждаща търга, в срок 3 работни дни след провеждането на
търга да представи на кмета на община Плевен
протокол за резултатите от търга.
11. Възлага на кмета на общината в срок 3
работни дни след получаването на протокола от
проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
12. Възлага на кмета на община Плевен да
сключи договор със спечелилия участник за
приватизация на имота по т. 1 съгласно нормативните изисквания.
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Председател:
Д. Ангелов
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РЕШЕНИЕ № 1146
от 26 юни 2014 г.
На основание чл. 21, а л. 2 във връзка с
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 9, чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим нежилищен имот: Поземлен имот с идентификатор
56722.651.540, с площ 30 244 кв. м, начин на
трайно ползване: „За друг вид обществен обект,
комплекс“, а по действащия план за регулация
на гр. Плевен – незастроен УПИ І, кв. 604, отреден „За производствена дейност, общественообслужващи дейности и трафопост“, намиращ се в
Плевен, Западна индустриална зона, по реда на
Наредбата за търговете и конкурсите при начална
тръжна цена 820 000 лв. без ДДС и стъпка на
наддаване 41 000 лв.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 36858 от 1.06.2011 г., вписан в
Агенцията по вписванията под № 16 от 3.06.2011 г.,
том 20, рег. № 8323.
2. Определя депозит за участие в търга в
размер 82 000 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 30-ия ден от датата на обнародване
на това решение в „Държавен вестник“ чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
3. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч., в срок
до 25-ия ден от датата на обнародване на това
решение в „Държавен вестник“.
4. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 30-ия ден от
датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
5. Търгът да се проведе от 16 ч. на 34-ия ден
от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
6. Сроковете по т. 2 до т. 5 се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и
срокът изтича в следващия след него присъствен ден.
7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в отдел
„ОПКП“ при Община Плевен.
8. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
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9. Възлага на кмета на община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
10. Възлага на комисията, провеждаща търга, в срок 3 работни дни след провеждането на
търга да представи на кмета на община Плевен
протокол за резултатите от търга.
11. Възлага на кмета на общината в срок 3
работни дни след получаването на протокола от
проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
12. Възлага на кмета на община Плевен да
сключи договор със спечелилия участник за
приватизация на имота по т. 1 съгласно нормативните изисквания.

4781

Председател:
Д. Ангелов

ОБЩИНА РАДОМИР
РЕШЕНИЕ № 74
от 25 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 ЗПСК във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1,
чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и
конкурсите Общинският съвет – гр. Радомир, открива процедура по приватизация на монолитна
двуетажна сграда – бивш Битов комбинат, построен през 1973 г., със застроена площ 414 кв. м и
дворно място 2600 кв. м, по кадастралната карта
и кадастралните регистри на с. Извор, община
Радомир, с административен адрес: с. Извор,
кв. 32, община Радомир, актуван с акт за частна
общинска собственост № 475 от 4.03.2002 г.

4860

Председател:
Кр. Борисов

РЕШЕНИЕ № 83
от 30 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 1 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1
и чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Радомир, открива
процедура за приватизация на общински нежилищен имот – магазин, с обща застроена площ
68 кв. м, намиращ се в гр. Радомир, ул. Батенберг, на първия етаж на бл. 6, масивен – на
ЖБ плоча, построен 1969 г., при граници на
магазина: югоизток – апартамент № 1, северозапад – ул. Батенберг, североизток – двор,
и югозапад – стълбище, актуван с АОС № 2
от 5.02.1998 г., изграден върху общинска земя,
представляваща УПИ VІІІ в кв. 42 по плана на
гр. Радомир с площ 2204 кв. м, актувана с АОС
№ 741 от 24.06.2004 г.

4875

Председател:
Кр. Борисов
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ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 1346
от 26 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява изменение на подробния устройствен план в част „План за регулация“ на УПИ
ХVІІ-180 и УПИ ХVІ-180, кв. 20, с. Драгоданово,
община Сливен, като регулационните граници на
УПИ ХVІІ-180 и УПИ ХVІ-180 се провеждат по
имотни граници, изменя се уличната регулация
от осова точка 74 до осова точка 75А по сегашното трасе на ул. Панайот Хитов и се променят
част от регулационните граници на кв. 20, 23 и
24 и съответно вътрешните регулационни линии
между УПИ ХVІІІ-181 и УПИ ХІХ-181 в кв. 20,
УПИ І-184 и ІІ-185 в кв. 23 и УПИ І-186 в кв. 24.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Сливен.

4794

Председател:
М. Григорова

РЕШЕНИЕ № 1348
от 26 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за изграждане
на водопроводно отклонение от съществуващ
водопровод ∅ 110 ПЕВП, захранен от мрежата на
гр. Сливен, за ПИ 67338.44.1, отреден „За автокъща“, местност Сливенски кър, з-ще гр. Сливен,
преминаващо през имоти 67338.251.1, 67338.251.2
и 67338.251.5, общинска собственост в същото
землище.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Сливен.

4795

Председател:
М. Григорова

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СОФИЯ
ЗАПОВЕД № РД-15-139
от 8 юли 2014 г.
На основание чл. 32, aл. 1 от Закона за администрацията във връзка с § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ,
чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ, Решение № 3046 от
6.06.2012 г. на АССГ, II отделение, 31-ви състав,
постановено по адм. дело № 2747/2010 г., и съгласно решение по Протокол № 4 от 29.04.2014 г.,
утвърден от областния управител на област София,
на комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ, назна-
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чена със Заповед № РД-15-097 от 3.07.2013 г. на
областния управител на област София, одобрявам
план на новообразуваните имоти в М 1:1000 за
имоти № 172, 173, 174 и 175, масив 4495, м. Ласка,
землището на кв. Курило, район „Нови Искър“,
Столична община.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител на София-град
пред Районния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ по реда на АПК.
Областен управител:
Р. Малинов
4729
ЗАПОВЕД № РД-15-140
от 8 юли 2014 г.
На основание чл. 32, aл. 1 от Закона за администрацията във връзка с § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ,
чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ, решение от 13.06.2013 г. на
СРС, I ГО, 120-ти състав, постановено по а.х. дело
№ 37380/2012 г., и съгласно решение по Протокол
№ 4 от 29.04.2014 г., утвърден от областния управител на област София, на комисия по чл. 28б, ал. 2
ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-15-097
от 3.07.2013 г. на областния управител на област
София, одобрявам план на новообразуваните
имоти в М 1:1000 за имот № 5924.209, м. Рагеви
круши, землището на кв. Гниляне, район „Нови
Искър“, Столична община.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител на София-град
пред районния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ по реда на АПК.
Областен управител:
Р. Малинов
4730
8. – Министърът на регионалното развитие на
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ обявява, че е издал
Разрешение за строеж № РС-40 от 11.07.2014 г. на
„АЕЦ Козлодуй“ – ЕАД, и на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ за строеж „Проект 5b – Съоръжение за третиране и кондициониране на твърди радиоактивни отпадъци (РАО)
с голям коефициент на намаляване на обема“ на
територията на площадката на АЕЦ „Козлодуй“,
Електропроизводство 1 (ЕП1), в помещение,
собственост на „АЕЦ Козлодуй“ – ЕАД, в сграда
Спецкорпус-2 (СК-2), поземлен имот № 218 в землището на с. Хърлец, община Козлодуй, област
Враца, с допуснато предварително изпълнение на
разрешението за строеж при условията на чл. 60,
ал. 1 АПК. Предварителното изпълнение може
да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
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регионалното развитие. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж може да бъде
обжалвано от заинтересованите лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие.
4861
56. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция гр. Пловдив, Офис Пазарджик, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление № 1141/2011/000155 от 3.07.2014 г. възлага
на Иван Павлов Ангелов с адрес: с. Мирянци,
ул. 2-ра № 7, следния недвижим имот: Самостоятелен обект с идентификатор 55155.501.1427.1.61
в Пазарджик, построен през 2011 г. и преотреден
за търговска дейност „Магазин № 4“ с площ
41,90 кв. м, с прилежащи части 5,70 кв. м – ид. ч.
от общите части на сградата, намиращ се в
сграда с идентификатор № 55155.501.1427 в Пазарджик, ул. Цар Освободител 88Б, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени
със Заповед № РД-18-97 от 28.10.2008 г. на ИД
на А ГК К, при съседи на обекта: на същи я
ета ж – 55155.501.1427.1.60, 55155.501.1427.1.62,
5 51 5 5 . 5 0 1 .14 2 7.1 . 6 3 , 5 51 5 5 . 5 0 1 .14 2 7.1 . 5 8 ,
55155.501.1427.1.59, под обекта – 55155.501.1427.1.88,
над обекта – 55155.501.1427.1.35, 55155.501.1427.1.36.
Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението и същото подлежи на вписване
от съдията по вписванията при Агенцията по
вписванията по местонахождението на имота.
4836
42. – Националната агенция за приходите, Офис Перник, на основание чл. 239, ал. 2
ДОПК с постановление № 0652/2011/000439 от
4.07.2014 г. възлага на Митко Йорданов Николов
с адрес: София, ж.к. Красна поляна ІІІ част,
ул. Атанас Кирчев, бл. 340А, ап. 23, следния
недвижим имот: горски кантон „Елов дол“, с
право на строеж върху имота, намиращ се в
с. Чепино, община Ковачевци, област Перник,
ЕКНМ 80385, двуетажна сграда, монолитна конструкция, застроена площ 50 кв. м, построена
1981 г., АДС № 270 от 29.08.2000 г., при граници:
от изток – пасище, от запад – нива пл. № 129, от
север – път, от юг – пасище, за сумата 2450 лв.
Собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението, което подлежи на вписване
от съдията по вписванията по местонахождението на имота.
4837
70. – Българската ака деми я на нау к ите,
София, обявява конкурс за прием на редовни и
задочни докторанти за учебната 2014 – 2015 г. в
съответствие с Решение № 293 на Министерския
съвет от 13.05.2014 г. В срок от 18.08.2014 г. до
17.10.2014 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата
организация, посочена в списъка. За справки – в
обучаващите организации или в БАН – администрация, ул. 15 ноември 1, стая 310, тел. 9795260.
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Приложение
Списък на специалностите, по които се обявяват конкурси за докторанти в Българската академия
на науките, броя места по форма на обучение и обучаващи организации – конкурс 2014 – 2015 г.
Шифър

Зад.

Обучаваща
организация

Научна специалност

Ред.

4.5.

Математика (Математическо моделиране и приложение на
математиката)

1

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика)

2

4.5.

Физически науки (Механика на флуидите)

1

4.5.

Математика (Математическо моделиране и приложение на
математиката)

1

5.6.

Материали и материалознание (Механика на деформируемото
твърдо тяло)

1

5.1.

Машинно инженерство (Роботи и манипулатори)

1

ИМеханика

5.13.

Общо инженерство (Приложна механика)

1

ИМеханика

7.1.

Медицина (Биомеханика)

1

ИМеханика

5.1.

Машинно инженерство (Роботи и манипулатори)

2

ИСИР

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика (Приложение на
принципите и методите на кибернетиката в техническите
науки)

1

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика (Елементи и
устройства на автоматиката и изчислителната техника)

1

4.6.

Информатика и компютърни науки (Изчислителна математика)

1

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика)

1

4.6.

Информатика и компютърни науки  (Математическо моделиране и приложение на математиката)

1

5.3.

Комуникационна и компютърна техника (Компютърни системи, комплекси и мрежи)

1

5.3.

Комуникационна и компютърна техника (Автоматизирани
системи за обработка на информация и управление)

1

4.1.

Физически науки (Ядрена физика)

1

5.4.

Технически науки (Ядрени реактори)

1

4.1.

Физически науки (Теоретична и математическа физика)

1

4.2.

Химически науки (Електрохимия (вкл.химически източници
на тока)

2

4.2.

Химически науки (Физикохимия)

1

5.10.

Химични технологии (Процеси и апарати в химичната и
биохимичната технология)

2

-

4.1.

Физически науки (Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и плазмата и физика  на вълновите процеси)

1

-

4.1.

Физически науки (Физика на кондензираната материя)

1

-

ИФТТ

4.1.

Физически науки (Физика на вълновите процеси)

3

-

ИЕ

4.1.

Физически науки (Радиофизика и физическа електроника)

1

-

ИЕ

4.1.

Физически науки (Математическо моделиране и приложение
на математиката във физиката)

1

-

4.1.

Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства
на кондензираната материя)

4

-

4.4.

Науки за Земята (Минералогия и кристалография)

1

-

ИМК

4.2.

Химически науки (Неорганична химия)

2

-

ИОНХ

ИМИ
2

ИМИ
ИМеханика
ИМеханика
ИМеханика

ИСИР

ИСИР
ИИКТ
ИИКТ
ИИКТ
ИИКТ
ИИКТ
ИЯИЯЕ
1

ИЯИЯЕ
ИЯИЯЕ
ИЕЕС
ИЕЕС
ИИХ
ИФТТ

ИЕ
ИОМТ
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4.2.

Химически науки (Аналитична химия)

1

-

ИОНХ

4.2.

Химически науки (Органична химия)

2

-

ИОХЦФ

4.2.

Химически науки  (Теоретична химия)

1

-

ИОХЦФ

4.2.

Химически науки (Биоорганична химия, химия на природните и физиологичноактивни вещества)

1

4.2.

Химически науки (Електрохимия)

3

-

ИФХ

4.2.

Химически науки (Химична кинетика и катализ)

3

-

ИКатализ

4.2.

Химически науки (Химия на твърдото тяло)

1

-

ИКатализ

4.2.

Химически науки (Полимери и полимерни материали)

4

-

ИПолимери

4.1.

Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства
на кондензираната материя)

1

-

3.2.

Психология  (Психофизиология)

1

-

ИНевробиология

4.3.

Биологически науки (Имунология)

1

4.3.

Биологически науки (Биофизика)

2

-

ИБФБМИ

4.3.

Биологически науки (Имунология)

1

ИБИР

4.3.

Биологически науки (Физиология на животните и човека)

2

ИБИР

6.3.

Животновъдство (Развъждане на селскостопанските животни,
биология и биотехника на размножаването)

1

4.3.

Биологически науки (Морфология)

-

4.3.

Биологически науки (Зоология )

1

4.3.

Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите)

1

4.3.

Биологически науки (Паразитология и хелминтология)

1

6.5.

Горско стопанство (Горски култури, селекция и семепроизводство)

2

4.3.

Биологически науки (Зоология)

2

5.6.

Материали и материалознание (Механика на деформируемото
твърдо тяло)

1

4.4.

Науки за Земята (Климатология)

1

НИГГГ

4.4.

Науки за Земята (Картография и ГИС)

2

НИГГГ

5.7.

Архитектура, строителство и геодезия (Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство)

-

4.1.

Физически науки (Астрофизика и звездна астрономия)

3

4.1.

Физически науки  (Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство)

1

1

4.1.

Физически науки  (Астрофизика и звездна астрономия)

-

1

4.4.

Науки за Земята ( Дистанционни изследвания на Земята и
планетите)

1

5.5.

Транспорт, корабоплаване и авиация (Динамика, балистика
и у-ние на полета на летателни апарати)       

1

-

2.1.

Филология (Български език)

2

2

2.1.

Филология (Общо и сравнително езикознание)

1

2.1.

Филология   (Българска   литература – Литература на Българското възраждане)

1

2.1.

Филология   (Българска   литература – Нова и съвременна
българска литература)

1

2.1.

Филология  (Теория и история на литературата)

1

ИОХЦФ

ЦЛПФ-Пл

ИМБ

ИБИР
1

ИЕМПАМ
ИБЕИ

-

ИБЕИ
ИБЕИ
ИГората

-

НПНМ
НИГГГ

1

НИМХ
ИА-НАО
ИКИТ
ИКИТ
ИКИТ
ИКИТ
ИБЕ
ИБЕ
ИЛитература
ИЛитература
ИЛитература
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2.1.

Филология (Литература на народите на Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия)

1

2.2.

История и археология (Стара история)

1

-

ИБалкЦТ

2.2.

История и археология (Нова и най-нова обща история)

1

-

ИБалкЦТ

2.2.

Документалистика, архивистика и палеография

1

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Теория и
история на културата)

2

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Етнография)

3

-

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Фолклористика)

2

-

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Фолклористика – Балкански фолклор)

1

-

8.1.

Теория на изкуствата (Изкуствознание и изобразително изкуство – Народни изкуства)

1

-

8.3.

Музикално и танцово изкуство (Музикознание и музикално
изкуство- музикален фолклор)

1

-

2.2.

История и археология (История на България)

4

-

8.3.

Музикално и танцово изкуство (Направление популярна
музика)

1

-

8.4.

Театрално и филмово изкуство (Кинознание, киноизкуство
и телевизия)

1

1

2.2.

История и археология (Археология)

2

-

НАИМ

2.2.

История и археология (Стара история (праистория)

2

-

НАИМ

3.8.

Икономика (Народно стопанство, вкл. регионална икономика
и история на народното стопанство)

1

1

3.8.

Икономика (Икономика и управление (индустрия)

-

1

ИИконИ

3.8.

Икономика (Световно стопанство и МИО)

1

1

ИИконИ

3.8.

Икономика (Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка)

-

1

3.8.

Икономика (Статистика и демография)

-

1

ИИконИ

3.6.

Право (Облигационно право)

-

1

ИДП

3.6.

Право (Международно публично право)

-

2

ИДП

3.6.

Право (Международно частно право)

-

2

ИДП

3.6.

Право (Гражданско и семейно право)

-

1

ИДП

3.6.

Право (Наказателен процес)

1

1

ИДП

2.2.

История и археология (История на България)

1

-

ИИНЧ

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Социология)

2

-

ИИНЧ

3.2.

Психология (Обща психология)

1

-

ИИНЧ

3.2.

Психология (Социална психология)

1

-

ИИНЧ

3.8.

Икономика (Статистика и демография)

1

2.3.

Философия (Теория на познанието)

1

2.3.

Философия (Етика)

1

2.3.

Философия (Логика)

-

2.3.

Философия (Онтология)

1

Социология, антропология и науки за културата (Социология)

4

3.1.
4809

Зад.

Обучаваща
организация

Научна специалност

ИЛитература

ИБалкЦТ
ИБалкЦТ
ИЕФЕМ
ИЕФЕМ
ИЕФЕМ
ИЕФЕМ
ИЕФЕМ
ИИстИ
ИИИЗК
ИИИЗК

ИИконИ

ИИконИ

ИИНЧ
-

ИИОЗ
ИИОЗ

1

ИИОЗ
ИИОЗ

-

ИИОЗ
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2. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за академична длъжност
главен асистент за цивилен служител в област
на висшето образование 9. Сигурност и отбрана,
професионално направление 9.1. Национална
сигурност, научна специалност „Организация
и управление извън сферата на материалното
производство (Управление на сигурността и отбраната)“, по учебни дисциплини „Мениджмънт
на отбраната и въоръжените сили“, „Основи
на финансовия мениджмънт“, „Икономическа
политика и интеграция“ и „Икономика на прехода“ – със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. За дата на подаване на
документите от кандидатите се счита датата на
завеждането им в регистратурата на Военната
академия. Изискванията към кандидатите за
участие в конкурса са определени със заповед
№ 3ПУПД-26-174 от 27.06.2014 г. на началника на
Военна академия „Г. С. Раковски“, публикувана
на сайта на академията. Документи и справки –  
Софи я, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82,
тел. 92-26-512, 92-26-576.
4797
40. – Висшето строително училище „Любен
Каравелов“, София, обявява конкурси за заемане
на следните академични длъжности: в професионално направление 4.4. Науки за земята за
професор по научна специалност „Инженерна
геолог и я“; п рофесиона лно нап равление 5.7.
Архитектура, строителство и геодезия за доценти по научните специалности „Земна основа,
фундиране и подземно строителсто“ – един, и
„Строителни конструкции“ – един, всичките със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в училището,
София 1373, ул. Суходолска 175, тел. 80-29-160.
4862
44. – Институтът за изследване на населението
и човека при БАН – София, обявява конкурс за
главен асистент по професионално направление
3.2. Психология (Политическа психология), област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в института,
ул. Акад. Георги Бончев, бл. 6, тел. 02/870 32 17.
4798
86. – Институтът по информационни и комуникационни технологии при БАН, София, обявява конкурс за академичната длъжност главен
асистент по професионално направление 4.6.
Информатика и компютърни науки, специалност
02.21.04. Компютърни системи, комплекси и мрежи за секция „Комуникационни системи и услуги“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215, тел. 02/979-32-18.
4810
2. – ИПАЗР „Н. Пушкаров“ – София, към
Селскостопанската академия, обявява конкурси
за следните академични длъжности: доценти по:
професионално направление 6.1. Растениевъдство,
научна специалност „Мелиорации“ (вкл. почвена
ерозия и борбата с нея) – един; професионално
направление 5.1. Машинно инженерство, научни
специалности „Механизация и електрификация
на растениевъдството“ и „Процеси и оборудване
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за електрохимични и електрофизични методи за
обработка“ – един; главен асистент по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна
специалност „Почвознание“, и трите конкурса
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в института,
София 1080, ул. Шосе Банкя 7.
4826
70. – Община Петрич, област Благоевград, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че са изработени ПУП – парцеларни
планове за трасета на външен водопровод и външно ел. захранване до имот № 101021, м. Германско
летище, землище с. Кърналово, община Петрич.
Трасетата и сервитутите са предвидени да преминат през поземлени имоти в масиви по КВС, като
подробно описание на имотите и сервитутите е
приложено в табличен вид, неразделна част към
ПУП – ПП за външен водопровод, както следва:
000249, 000257, 000256, 000254, 000433, 101005 и
101006, и външно ел. захранване, както следва:
000256, 000254, 000433, 000249 и 000257, землище
с. Кърналово. Проектите се намират в сградата на
Община Петрич. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проектите за подробен
устройствен план до общинската администрация.
4791
71. – Община Петрич, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните, че са изработени ПУП – парцеларни планове за трасета на външен водопровод
и външно ел. захранване до имоти с идентификатор 56126.241.23, 56126.241.4 и 56126.241.33 по
КККР, м. Кумли, землище гр. Петрич. Трасетата
и сервитутите са предвидени да преминат в имоти
по одобрена кадастрална карта, като подробно
описание на имотите и сервитутите е приложено в
табличен вид, неразделна част към ПУП – ПП за
външен водопровод, както следва: 56126.241.100, и
външно ел. захранване, както следва: 56126.142.50
и 56126.241.100, землище гр. Петрич. Проектите
се намират в сградата на Община Петрич. В
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проектите за подробен устройствен
план до общинската администрация.
4792
22. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
трасе на слабонапорен тръбопровод ∅ 500 и напорен тръбопровод ∅ 500 за МВЕЦ „Ярчова скала“
в местността Андъко, землището на с. Кашина,
община Сандански, област Благоевград. Трасето
на напорния тръбопровод преминава през ПИ
000522, ПИ 000524 – дървопроизводителна горска
площ в местността Андъко, землище на с. Кашина. Проектът е изложен в сградата на общината,
ет. 4, стая 405. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация.
4863

БРОЙ 60

ДЪРЖАВЕН

23. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за трасе на безнапорен тръбопровод ∅ 630 и
напорен тръбопровод ∅ 500 за МВЕЦ „Кашина“
в землището на с. Кашина, община Сандански,
област Благоевград. Трасето на тръбопровода
преминава през ПИ 000007 – местен път в местност та А н дъко, ПИ 0 0 0181 – пасище – мера
в местността Елов андак, ПИ 000428 – горски
път в местността Ярчова скала, ПИ 000440,
ПИ 000449, ПИ 000456, ПИ 000465, ПИ 473, ПИ
000478, ПИ 482 – залесена горска територия,
ПИ 000490, ПИ 000508, ПИ 000514 – дървопроизводителна горска площ в местността Андъко,
всички в землището на с. Кашина. Проектът е
изложен в сградата на общината, ет. 4, стая 405.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
4864
89. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за проектно трасе на електропровод 20 kV за УПИ
№ 034018, местността Кънлиица, землище на
с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград. Трасето на електропровода започва
о т П И 031029 – н и ва, п рем и на ва п рез П И
№ 031030 – полск и път, ПИ № 000156 – полски път, ПИ № 000164 – канал, в местността
Черешарката, землище на с. Дамяница, ПИ
№ 034021 – нива, и достига до У ПИ 034018
в местността Кънлиица, землище на с. Дамяница, община Сандански. Планът е изложен
в сградата на общината, ет. 4, стая 405. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
4745
144. – Областният управител на Софийска
област на основание чл. 150, ал. 3 във връзка
с чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е издадена Заповед № ЗУТ-11 от
8.07.2014 г. за одобряване на комплексен проект
за инвестиционна инициатива (К ПИИ), съдържащ следните съставни части: 1. проект за
изменение на подробен устройствен план – план
за застрояване (ПУП – ИПЗ) за площадка № 2
„Ново хвостохранилище“; 2. работен инвестиционен проект за строеж „IU 146 Надграждане на
хвостохранилище“ с местонахождение площадка
№ 2 в ПИ № 100 по одобрения кадастрален план
на „Аурубис“ – ЕАД, попадащ в землищата на
община Пирдоп и община Златица, и е издадено Разрешение за строеж № 4 от 8.07.2014 г.
на „Аурубис България“ – ЕАД, с управление
гр. Пирдоп, Софийска област, Индустриална
зона, ЕИК 832046871, представлявано от Никола
Луи Мишел Треан – изпълнителен директор, да
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изпълни предвидените строително-монтажни
работи съгласно одобрения инвестиционен работен проект. На основание чл. 60, ал. 1 АПК
със Заповед № ОА-233 от 8.07.2014 г. е допуснато
предварително изпълнение на разрешението за
строеж. Допуснатото предварително изпълнение
подлежи на обжалване пред Административния
съд – София област, чрез областния управител на
Софийска област в 3-дневен срок от съобщаването му съгласно чл. 60, ал. 4 АПК. Разрешението
за строеж подлежи на обжалване пред Върховния
адмиинстративен съд чрез областния управител
на Софийска област в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ.
4827
145. – Областният управител на Софийска
област на основание чл. 150, ал. 3 във връзка
с чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е издадена Заповед № ЗУТ-12 от
8.07.2014 г. за одобряване на комплексен проект за
инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ
следните съставни части: 1. проект за изменение на
подробен устройствен план – план за застрояване
(ПУП – ИПЗ) за площадка № 3 „Производство
на сярна киселина“; 2. работен инвестиционен
проект за строеж „IN 215 Изграждане на депо
за утайки от пречистване на отпадъчни води
и газове“ с местонахождение площадка № 3 в
ПИ № 100 по одобрения кадастрален план на
„Ау рубис“ – ЕА Д, попадащ в землищата на
община Пирдоп и община Златица, и е издадено Разрешение за строеж № 5 от 8.07.2014 г.
на „Аурубис България“ – ЕАД, с управление
гр. Пирдоп, Софийска област, Индустриална
зона, ЕИК 832046871, представлявано от Никола
Луи Мишел Треан – изпълнителен директор, да
изпълни предвидените строително-монтажни
работи съгласно одобрения инвестиционен работен проект. На основание чл. 60, ал. 1 АПК
със Заповед № ОА-234 от 8.07.2014 г. е допуснато
предварително изпълнение на разрешението за
строеж. Допуснатото предварително изпълнение
подлежи на обжалване пред Административния
съд – София област, чрез областния управител на
Софийска област в 3-дневен срок от съобщаването му съгласно чл. 60, ал. 4 АПК. Разрешението
за строеж подлежи на обжалване пред Върховния
адмиинстративен съд чрез областния управител
на Софийска област в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ.
4828
75. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на действащия общ устройствен
план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите
крайградски територии, одобрен с Решение № 1158
по протокол 55 от 26.05.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора, в частта му за УПИ I
ОДО от кв. 412а по плана на гр. Стара Загора
(ПИ с идентификатор 68850.518.539 от кадастралната карта), като за същия се отреди смесена
уст ройст вена зона – Сж, одо – за ж и лищни
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нужди и обществено и делово обслужване, средно
свободно застрояване, с височина на застрояване Н
до 15 м и следните показатели: максимална плътност на застрояване – 80 %; максимален коеф.
на интензивност на застрояване: Кинт. – 5; минимална озеленена площ – 20 %. Проектът се
намира в сградата на общината, ет. 8, стая 806.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
4790
76. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за изграждане на подобект: „Оптично
кабелно трасе за Съоръжения за очистване на
газа (СОГ) „Могила“ към обект „СОГ „Могила“ в
землището на с. Преславен, община Стара Заго-

Имот
№

Вид на
терито
рията

Начин на
трайно
ползване

Име на
собственика

БРОЙ 60

ра. Проектът се намира в сградата на общината,
ет. 8, стая 806. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
4789
1. – Община Чепеларе на основание чл. 25,
ал. 4 от Закона за общинската собственост съобщава, че на основание чл. 21, ал. 1 и чл. 25,
ал. 2 от Закона за общинската собственост,
Решение № 435 от 19.03.2014 г. на Общинския
съвет – гр. Чепеларе, и чл. 60 АПК е издадена
Заповед № 156 от 29.04.2014 г. на кмета на община Чепеларе за отчуждаване на имоти и части
от имоти – частна собственост, за изграждане
на обект от първостепенно значение: „Път ІІ-86
обход на гр. Чепеларе от км 0 + 000 до км 3 +
996,94 на гр. Чепеларе“, както следва:
Площ,
подлеОбща жаща на
площ отчуждана имота ване за
трасе на
пътя

Стойност на
паричното
обезщетение (за
трасе на
пътя)

Площ,
подлежаща на
отчуждаване за
корекция
на речно
корито

Стойност
на паричОбща
ното обез- стойност
щетение
на па(за корек ричното
ция на
обезщеречното
тение
корито)

дка

дка

лв.

дка

лв.

лв.

0.911

Земеделска

Друг вид
нива

Велика Николова Панчева, Радка Николова
Такова и Никола Василев Гьопсалиев

0,220

0,220

660

–

–

660

0.912

Земеделска

Друг вид
нива

н-ци на Тодор Василев
Пакулев

0,260

0,221

663

–

–

663

64.15

Земеделска

Друг вид
нива

Рада Димитрова Стайкова

1,453

0,008

24

–

–

24

242.2008

Велика Николова ПанНиско заст
Урбаничева, Радка Николова
рояване (до
зирана
Такова и Никола Ва10 m)
силев Гьопсалиев

0,570

0,043

946

–

–

946

242.2009

Велика Николова ПанНиско заст
Урбаничева, Радка Николова
рояване (до
зирана
Такова и Никола Ва10 m)
силев Гьопсалиев

0,193

0,142

3124

–

–

3124

242.2010

Велика Николова ПанНиско заст
Урбаничева, Радка Николова
рояване (до
зирана
Такова и Никола Ва10 m)
силев Гьопсалиев

0,604

0,314

6908

–

–

6908

242.2011

Велика Николова ПанНиско заст
Урбаничева, Радка Николова
рояване (до
зирана
Такова и Никола Ва10 m)
силев Гьопсалиев

0,568

0,495

10890

–

–

10890

242.2013

Ниско заст
Урбанин-ци на Тодор Василев
рояване (до
зирана
Пакулев
10 m)

0,474

0,253

5566

–

–

5566

242.2018

Ниско заст
Урбанирояване (до Неизвестен
зирана
10 m)

0,018

–

–

0,006

132

132

64.9

Земеделска

0,601

–

–

0,019

57

57

4753

Друг вид
нива

Дона Ла зарова На йденова

БРОЙ 60
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20. – Община Чепеларе на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост съобщава,
че на основание чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 2 от Закона за общинската собственост,  Решение № 436 от
19.03.2014 г. на Общинския съвет – гр. Чепеларе, и чл. 60 АПК е издадена Заповед № 157 от 29.04.2014 г.
на кмета на община Чепеларе за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за
изграждане на обект от първостепенно значение: „Път ІІ-86 обход на гр. Чепеларе от км 0 + 000 до
км 3 + 996,94 на гр. Чепеларе“, както следва:

Имот №

243.1983

243.802

Вид на
територията

Начин на трайно
ползване

Площ, под- Стойност на
Обща
лежаща на паричното
площ на отчуждава- обезщетеимота не за трасе ние (за трана пътя
се на пътя)

Име на собственика

дка

дка

лв.

Урбанизирана

Георги Георгиев Дойчинов,
Апостол Димитров Примов,
Ниско заст рояване
Костадинка Славейкова Чау(до 10 m)
шева и Красимир Калоферов
Динков

1,050

0,181

3982

Урбанизирана

Емилия Христова Боденска,
И в а н А т а н а с ов До б ри ков,
Мария Димитрова Кучмова,
Ниско заст рояване Никола Георгиев Кучмов, Вла(до 10 m)
димир Драгомиров Драганов,
Лиди я Драгомирова Драганова и Йорданка Димитрова
Милчева

1,823

0,009

198

4755
3. – Община Чепеларе на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост съобщава,
че на основание чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 2 от Закона за общинската собственост,  Решение № 437 от
19.03.2014 г. на Общинския съвет – гр. Чепеларе, и чл. 60 АПК е издадена Заповед № 158 от 29.04.2014 г.
на кмета на община Чепеларе за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за
изграждане на обект от първостепенно значение: „Път ІІ-86 обход на гр. Чепеларе от км 0 + 000 до
км 3 + 996,94 на гр. Чепеларе“, както следва:

Имот №

79.64
98.6
98.10
98.13
98.17
98.19
98.22
98.31
98.38
240.1941

243.1088

Вид на
територията

Начин на
трайно
ползване

Име на
собственика

Площ, подОбща
лежаща на
площ на отчуждаваимота не за трасе
на пътя

Стойност на
паричното обезщетение
(за трасе
на пътя)

Площ,
подлежаща на
отчуждаване за
корекция
на речно
корито

Стойност
на паричното
обезщетение (за
корекция
на речното
корито)

Обща
стойност на
паричното
обезщетение

дка

дка

лв.

дка

лв.

лв.

2,319

0,276

773

–

–

773

4,046

0,210

588

–

–

588

1,000

0,212

594

–

–

594

0,554

0,165

462

–

–

462

2,251

0,277

776

–

–

776

3,646

0,325

910

–

–

910

0,794

0,462

1294

–

–

1294

н-ци Георги Вълков
Калайджиев

8,360

0,025

80

–

–

80

н-ци Симеон Димит
ров Сивков

0,764

0,109

305

–

–

305

н-ци Янко Георгиев
Костовски

2,375

1,112

24464

–

–

24464

Ангелина Андреева
Ниско заст
Ур б а н иСтрезова, Георги Рурояване (до
зирана
сев Манолов и Татя10 m)
на Русева Сотирова

0,287

0,009

198

–

–

198

З е м ед е лска
З е м ед е лска
З е м ед е лска
З е м ед е лска
З е м ед е лска
З е м ед е лска
З е м ед е лска

Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада

Друг вид
З е м ед е лтрайни наска
саждения
З е м ед е лЛивада
ска
За друг вид
Ур б а н и - производзирана
ствен, складов обект

н-ци Доча Иванова
Харитева
н-ци Георги Атанасов Найденов
н-ци Дона Лазарова
Найденова
н-ци Костадин Георгиев Делисивков
н-ци Христо Златилов Караджов
н-ци Райна Атанасова Маркова
н-ци Георги Андреев
Сивенов
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Площ, подОбща
лежаща на
площ на отчуждаваимота не за трасе
на пътя
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Стойност на
паричното обезщетение
(за трасе
на пътя)

Площ,
подлежаща на
отчуждаване за
корекция
на речно
корито

Стойност
на паричното
обезщетение (за
корекция
на речното
корито)

Обща
стойност на
паричното
обезщетение

дка

дка

лв.

дка

лв.

лв.

Тодора Ата нас ова
К и р я ков а , М ари я
Си вкова Въ л кова,
Елена Иванова Янева, С и меон Василев Вълков, Тодорка
Ниско заст
Ур б а н иИванова Молаива243.1208
рояване (до
зирана
нова, Георги Васи10 m)
лев Вълков, Емилия
Ге орг иева Въ л ко ва-Дечева, Атанас
Киряков Вълков и
Елена Василева Михаилова

0,429

0,113

2486

–

–

2486

243.1209

Ниско заст
Ур б а н иНеизвестен и Лазар
рояване (до
зирана
Петков Кьоргогов
10 m)

0,383

0,062

1364

–

–

1364

243.1543

Ниско заст
Ур б а н ирояване (до Неизвестен
зирана
10 m)

0,282

0,190

4180

0,092

2024

6204

243.1545

Ниско заст
Ур б а н иА т а н а с Ге о р г и е в
рояване (до
зирана
Кисьов
10 m)

0,121

0,075

1650

0,046

1012

2662

243.1546

Ниско заст
Ур б а н ирояване (до Неизвестен
зирана
10 m)

0,212

0,195

4290

0,017

374

4664

243.1838

Ниско заст
Ур б а н ирояване (до Неизвестен
зирана
10 m)

0,041

0,041

902

–

–

902

0.281

З е м ед е лЛивада
ска

1,167

–

–

0,047

132

132

240.1582

Ниско заст
Ур б а н ирояване (до Неизвестен
зирана
10 m)

0,858

–

–

0,011

242

242

240.9128

Ниско заст
Ур б а н и„ В о д о п а д – 9 1“ –
рояване (до
зирана
АД
10 m)

43,047

–

–

0,221

4862

4862

241.823

Мариана Костадинова Кацарова, Стефан Сивков ЧакъНиско заст
Ур б а н иров, Мартица Томорояване (до
зирана
ва Згуровска, Йосиф
10 m)
Стефанов Чакъров и
Марта Костадинова
Чакърова

0,454

–

–

0,002

44

44

241.824

Николай Стефанов
Коликовски, Юлий
Ниско заст
Ур б а н иАт а нас ов Га нев,
рояване (до
зирана
Григор Христов
10 m)
Кръстанов и Делян
Христов Кръстанов

0,440

–

–

0,004

88

88

н-ци  Райчо Сивков
Кацаров

4756
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