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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Кодекса за
социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от
1999 г.; Решение № 5 на Конституционния
съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64
от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10,
45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67,
95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53,
69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102,
103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57,
59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм.,
бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52,
53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33,
43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25,
35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16,
19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.;
Решение № 7 на Конституционния съд от
2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и
100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89,
94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106,
109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107
от 2014 г. и бр. 12, 14, 22 и 54 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) създава се нова т. 3:
„3. фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ за
инвалидност поради общо заболяване, старост
и смърт;“
б) досегашните т. 3 и 4 стават съответно
т. 4 и 5.
2. В ал. 3 след думата „Пенсии“ се поставя
запетая и се добавя „Пенсии за лицата по
чл. 69“ и думите „и „Безработица“ се заменят
с „Безработица“ и Учителски пенсионен фонд“.
3. Създава се ал. 6:
„(6) Учителите се осигуряват за старост
и в Учителския пенсионен фонд с отделна
осигурителна вноска.“

§ 2. В чл. 4, ал. 1, т. 4 след думите „За
кона за отбраната и въоръжените сили на
Република България“ се поставя запетая и
се добавя „резервистите на активна служба
по Закона за резерва на въоръжените сили
на Република България“.
§ 3. В чл. 4а, ал. 3 се създават т. 6 и 7:
„6. за морските лица, направили избор по
чл. 4б, ал. 1, увеличената осигурителна вноска
във фонд „Пенсии“ е с размера на вноската
по чл. 157, ал. 1, т. 1;
7. за морските лица, направили избор по
чл. 4в, ал. 1, увеличената осигурителна вноска
във фонд „Пенсии“ е със съответния размер
на вноската по чл. 157, ал. 1, т. 2.“
§ 4. Член 4б се изменя така:
„Избор за промяна на осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в
универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“
и във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“
Чл. 4б. (1) Осигурените в универсален
пенсионен фонд лица имат право да изберат
да променят осигуряването си от универсален
пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответ
но във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“,
с увеличена осигурителна вноска в размера
на осигурителната вноска за универсален
пенсионен фонд не по-късно от 5 години
преди възрастта по чл. 68, ал. 1 и ако не им
е отпусната пенсия за осигурителен стаж и
възраст.
(2) Лицата по ал. 1 могат да упражнят пра
вото си на избор след изтичане на една година
от избора по чл. 124а.
(3) Осигуряването на лицата по реда на
ал. 1 възниква от първо число на месеца,
следващ месеца на избора.
(4) Изборът на осигуряване, редът и начинът
за събиране и разпределение на увеличената
осигурителна вноска за лицата по ал. 1 се
уреждат с наредбата по чл. 179, ал. 3 от Да
нъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
§ 5. Създава се чл. 4в:
„Избор за промяна на осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в
професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“
Чл. 4в. (1) Осигурените в професионален
пенсионен фонд лица имат право еднократно
да променят осигуряването си от професио
нален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ с
увеличена осигурителна вноска в размера на
осигурителните вноски по чл. 157, ал. 1, т. 2,
ако не им е отпусната пенсия за осигурителен
стаж и възраст или професионална пенсия за
ранно пенсиониране.
(2) Изборът на осигуряване, редът и начинът
за събиране и разпределение на увеличената
осигурителна вноска за лицата по ал. 1 се
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уреждат с наредбата по чл. 179, ал. 3 от Да
нъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
§ 6. В чл. 5, ал. 1 и 2 думите „чл. 21, т. 5“
се заменят с „чл. 21, т. 4“.
§ 7. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „за фонд „Пенсии“ се за
менят със „за фонд „Пенсии“, съответно за
фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“;
б) в т. 2 думите „за фонд „Пенсии“ се
заменят със „за фонд „Пенсии“, съответно
фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“;
в) точка 4 се изменя така:
„4. осигурителната вноска за фонд „Пен
сии“ се увеличава, както следва:
а) от 1 януари 2017 г. – с 1 процентен пункт,
от който 0,56 за сметка на осигурителя и 0,44
за сметка на осигуреното лице;
б) от 1 януари 2018 г. – с 1 процентен пункт,
от който 0,56 за сметка на осигурителя и 0,44
за сметка на осигуреното лице.“
2. В ал. 3 се създават т. 10 и 11:
„10. за лицата по чл. 4б, ал. 1, които са
избрали да променят осигуряването си от
универсален пенсионен фонд във фонд „Пен
сии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата
по чл. 69“, увеличената осигурителна внос
ка във фонд „Пенсии“, съответно във фонд
„Пенсии за лицата по чл. 69“, е с размера на
вноската по чл. 157, ал. 1, т. 1; вноската се
разпределя между осигурителя и осигуреното
лице в размерите по чл. 157, ал. 3;
11. за лицата по чл. 4в, ал. 1, които са
избрали да променят осигуряването си от
професионален пенсионен фонд във фонд
„Пенсии“, увеличената осигурителна вноска
във фонд „Пенсии“ е с размера на вноската
по чл. 157, ал. 1, т. 2.“
3. Създава се нова ал. 7:
„(7) Осигурителната вноска за Учителския
пенсионен фонд е в размер 4,3 на сто и е
изцяло за сметка на осигурителя.“
4. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
5. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея
думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 8“.
6. Досегашните ал. 9 и 10 стават съответно
ал. 10 и 11.
7. Досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея
след думите „фонд „Пенсии“ се поставя за
петая и се добавя „съответно фонд „Пенсии
за лицата по чл. 69“.
8. Досегашните ал. 12 и 13 стават съот
ветно ал. 13 и 14.
9. Досегашната ал. 14 става ал. 15 и в нея
думите „ал. 8“ се заменят с „ал. 9“.
10. Досегашната ал. 15 става ал. 16.
§ 8. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5 след думите „фонд „Пенсии“ се
поставя запетая и се добавя „съответно фонд
„Пенсии за лицата по чл. 69“.
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2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) За осиг у рителен ста ж при пенси
ониране се зачита времето, през което са
полагани грижи за лица с трайно намалена
работоспособност/вид и степен на увреждане
над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от
чужда помощ, от техните съпруг (съпруга),
родител (осиновител) или един от родите
лите на майката или бащата на лицето с
увреждане. Осигурителен стаж се зачита, при
условие че за това време лицата не са били
осигурени или не са получавали пенсия. При
пенсиониране за периода, който се зачита за
осигурителен стаж, се внасят осигурителни
вноски в размера за фонд „Пенсии“ върху
минималната работна заплата към датата на
отпускането на пенсия, които са за сметка
на държавния бюджет.“
3. Алинеи 8, 9 и 10 се отменят.
§ 9. В чл. 18, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 2:
„2. фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“;“.
2. Досегашните т. 2, 3, 4 и 5 стават съот
ветно т. 3, 4, 5 и 6.
§ 10. Създава се чл. 20а:
„Учителски пенсионен фонд
Чл. 20а. (1) Годишният бюджет на Учи
телския пенсионен фонд се приема със за
кона за бюджета на държавното обществено
оси г у ря ва не за с ъо т ве т ната г од и на к ат о
приложение към него и не се включва в
консолидирания бюджет на държавното об
ществено осигуряване.
(2) В случай че законът за бюджета на
държавното обществено осигуряване за съот
ветната година не бъде приет от Народното
събрание до началото на бюджетната година,
приходите на Учителския пенсионен фонд се
събират и разходите се извършват съобразно
действащата нормативна уредба.
(3) Набраните средства в Учителския пен
сионен фонд се разходват за изплащане на
пенсиите и добавките по чл. 69в.
(4) Временно свободните средства на Учи
телския пенсионен фонд могат да се влагат
при условията и по реда на чл. 28.
(5) Първостепенен разпоредител със сред
ствата на Учителск и я пенсионен фон д е
управителят на Националния осигурителен
институт, а второстепенни разпоредители са
ръководителите на териториалните поделения
на Националния осигурителен институт.“
§ 11. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. трансфери от държавния бюджет, пред
видени в закона за бюджета на държавното
обществено осигуряване за съответната го
дина;“.
2. Точка 5 се отменя.
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§ 12. Член 22а се изменя така:
„Приходи по фонд „Пенсии за лицата
по чл. 69“
Чл. 22а. Средствата по фонд „Пенсии за
лицата по чл. 69“ се набират от:
1. осигурителни вноски за лицата по чл. 69;
2. трансфери, предвидени в закона за бю
джета на държавното обществено осигуряване
за съответната година;
3. лихви и дивиденти.“
§ 13. Член 22б се изменя така:
„Разходи по фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“
Чл. 22б. Средствата по фонд „Пенсии за
лицата по чл. 69“ се разходват за:
1. изплащане на пенсии за осигурителен
стаж и възраст, пенсии за инвалидност пора
ди общо заболяване и добавките към тях на
лицата по чл. 69;
2. осъвременяване на пенсиите по т. 1.“
§ 14. Създава се чл. 22в:
„Приходи по фонд „Пенсии, несвързани с
трудова дейност“
Чл. 22в. Средствата по фонд „Пенсии,
несвързани с трудова дейност“ се набират от:
1. трансфери от държавния бюджет за:
а) изплащане на пенсии, за които не се
дължат осигурителни вноски, и за индекса
циите, компенсациите и добавките към тях;
б) добавки към пенсиите на ветераните
от войните;
в) добавки по чл. 84, определени от пен
сиите по буква „а“;
г) добавки към пенсиите, определени със
Закона за политическа и гражданска реаби
литация на репресирани лица;
2. такси, определени с тарифа на Минис
терския съвет;
3. лихви и дивиденти;
4. дарения и завещания.“
§ 15. Създава се чл. 22г:
„Разходи по фонд „Пенсии, несвързани с трудова
дейност“
Чл. 22г. (1) Средствата по фонд „Пенсии,
несвързани с трудова дейност“ се разходват
за изплащане на:
1. пенсии за военна инвалидност;
2. пенсии за гражданска инвалидност;
3. социални пенсии за старост;
4. социални пенсии за инвалидност;
5. пенсии за особени заслуги;
6. персонални пенсии;
7. добавки към пенсиите на ветераните
от войните;
8. добавки към пенсиите по Закона за
политическа и гражданска реабилитация на
репресирани лица;
9. добавки по чл. 84, определени от пенсии,
за които не се дължат осигурителни вноски;
10. индексации и компенсации към пенсиите
и добавките по т. 1 – 9;
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11. помощи за профилактика и рехабили
тация.
(2) Средствата по фонд „Пенсии, несвър
зани с трудова дейност“ се разходват и за
изплащане на пенсии, за които не се дължат
осигурителни вноски, по отменените Закон за
пенсиите и Закон за общественото осигурява
не, както и за индексациите, компенсациите
и добавките към тях.“
§ 16. В чл. 33, ал. 2 думите „за срок 6 го
дини“ се заличават.
§ 17. В чл. 36, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. утвърждава проектите на годишния бю
джет на държавното обществено осигуряване,
годишния бюджет на Учителския пенсионен
фонд и отчетите им;“.
§ 18. В чл. 37, ал. 5, т. 3 букви „а“ и „б“
се изменят така:
„а) проектите за бюджета на държавното
обществено осигуряване и бюджета на Учи
телския пенсионен фонд;
б) проектите за отчет за изпълнението на
бюджета на държавното обществено осигуря
ване и отчет за изпълнението на Учителския
пенсионен фонд;“.
§ 19. В чл. 54м, ал. 2 думите „чл. 6, ал. 8“
се заменят с „чл. 6, ал. 9“.
§ 20. Член 68 се изменя така:
„Придобиване право на пенсия
Чл. 68. (1) Право на пенсия за осигурителен
стаж и възраст се придобива при навършване
на възраст 60 години и 10 месеца от жените и
63 години и 10 месеца от мъжете и осигури
телен стаж 35 години и 2 месеца за жените и
38 години и 2 месеца за мъжете. От 31 декем
ври 2016 г. възрастта се увеличава от първия
ден на всяка следваща календарна година,
както следва:
1. до 31 декември 2029 г. възрастта за
жените се увеличава с по 2 месеца за всяка
календарна година, а от 1 януари 2030 г. – с
по 3 месеца за всяка календарна година до
достигане на 65-годишна възраст;
2. до 31 декември 2017 г. възрастта за мъ
жете се увеличава с 2 месеца, а от 1 януари
2018 г. – с по 1 месец за всяка календарна го
дина до достигане на 65-годишна възраст.
(2) От 31 декември 2016 г. осигурителният
стаж по ал. 1 се увеличава от първия ден на
всяка следваща календарна година с по 2
месеца до достигане на осигурителен стаж
37 години за жените и 40 години за мъжете.
(3) В случай че лицата нямат право на
пенсия по ал. 1 и 2, до 31 декември 2016 г. те
придобиват право на пенсия при навършване
на възраст 65 години и 10 месеца за жените и
мъжете и най-малко 15 години действителен
осигурителен стаж. От 31 декември 2016 г.
възрастта се увеличава от първия ден на всяка
следваща календарна година с по 2 месеца до
достигане на 67-годишна възраст.
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(4) След 31 декември 2037 г. възрастта по
ал. 1 се обвързва с нарастването на средната
продължителност на живота.“
§ 21. Създава се чл. 68а:
„Пенсия за осигурителен стаж и възраст в
намален размер
Чл. 68а. (1) Лицата, които имат изискуемия
осигурителен стаж по чл. 68, ал. 2, могат по
тяхно желание да се пенсионират до една го
дина по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1.
Пенсията се отпуска от датата на заявлението
и се изплаща в намален размер пожизнено.
(2) Лицата, на които е отпусната пенсия
по ал. 1, нямат право на пенсия по чл. 68,
ал. 1, 2 и 3.“
§ 22. В чл. 69 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „освобождаване от служ
ба независимо от възрастта им“ се заменят с
„навършване на възраст 52 години и 10 месеца
и“ и накрая се добавя „и/или като резервисти
на активна служба по Закона за резерва на
въоръжените сили на Република България“.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Държавните служители по Закона за
Министерството на вътрешните работи, За
кона за специалните разузнавателни средства
и по Закона за изпълнение на наказанията
и задържането под стража, държавните слу
жители по чл. 11 от Закона за пощенските
услу ги, държавните слу ж ители, осъщест
вяващи дейността по охрана на съдебната
власт по чл. 391 от Закона за съдебната власт,
следователите и младши следователите при
добиват право на пенсия при навършване на
възраст 52 години и 10 месеца и при 27 години
общ осигурителен стаж, от които две трети
действително изслужени като държавни слу
жители по посочените закони, по Закона за
Държавна агенция „Национална сигурност“ и
като военнослужещи по Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
или като следователи и младши следователи.
(3) Държавните служители по Закона за
Държавна агенция „Национална сигурност“
придобиват право на пенсия при навършване
на възраст 52 години и 10 месеца и при 27 го
дини общ осигурителен стаж, от които две
трети действително изслужени по Закона за
Държавна агенция „Национална сигурност“,
на военна служба или по законите по ал. 2.“
3. В ал. 4 думите „уволнение, независимо
от възрастта им“ се заменят с „навършване
на възраст 42 години и 10 месеца“.
4. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Служителите в Главна дирекция „По
жарна безопасност и защита на населението“
на Министерството на вътрешните работи,
изпълняващи някои от дейностите по чл. 17,
ал. 2, т. 6 от Закона за Министерството на
вътрешните работи, придобиват право на пен
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сия при навършване на възраст 52 години и
10 месеца и при 27 години общ осигурителен
стаж, от които две трети действително из
служени в системата на гражданска защита.“
5. В ал. 7 думите „прекратяване на пра
воотношението, независимо от възрастта“ се
заменят с „навършване на възраст 42 години
и 10 месеца“.
6. Създават се ал. 9 и 10:
„(9) От 31 декември 2016 г. възрастта за
лицата по ал. 1 – 7 се увеличава от първия
ден на всяка следваща календарна година с по
2 месеца до достигане на 55-годишна възраст
за лицата по ал. 1, 2, 3 и 6 и до 45-годишна
възраст за лицата по ал. 4 и 7.
(10) Право на пенсия при условията на
ал. 1 – 9 имат и лицата, които са изпълнява
ли военна или държавна служба по законите
по ал. 1 – 3, лицата, които са били на длъж
ностите по ал. 4 и 7, и служителите, които са
извършвали дейностите по ал. 6.“
§ 23. Член 69а се изменя така:
„Придобиване право на пенсия от балерини,
балетисти и танцьори с осигурителен стаж в
културни организации
Чл. 69а. (1) Лицата, които имат осигури
телен стаж 25 години на длъжност балерина,
балетист или танцьор в културни организации,
придобиват право на пенсия при навършване
на възраст 42 години и 10 месеца.
(2) От 31 декември 2016 г. възрастта за
лицата по ал. 1 се увеличава от първия ден
на всяка следваща календарна година с по 2
месеца до достигане на 45-годишна възраст.“
§ 24. Създават се чл. 69б и 69в:
„Придобиване право на пенсия от лицата,
работещи при условията на първа и втора
категория труд
Чл. 69б. (1) Лицата, които са работили
10 години при условията на първа категория
труд, могат да се пенсионират, ако не са при
добили право на пенсия по чл. 168 или когато
са променили осигуряването си по чл. 4в и са:
1. навършили възраст до 31 декември 2015 г.
47 години и 8 месеца за жените и 52 години
и 8 месеца за мъжете и имат сбор от осигу
рителен стаж и възраст 94 за жените и 100
за мъжете;
2. от 31 декември 2015 г. възрастта по т. 1
се увеличава от първия ден на всяка следваща
календарна година с по 2 месеца за мъжете
и с по 4 месеца за жените до достигане на
55-годишна възраст.
(2) Лицата, които са работили 15 години
при условията на втора категория труд, могат
да се пенсионират, ако не са придобили право
на пенсия по чл. 168 или когато са променили
осигуряването си по чл. 4в и са:
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1. навършили възраст до 31 декември 2015 г.
52 години и 8 месеца за жените и 57 години
и 8 месеца за мъжете и имат сбор от осигу
рителен стаж и възраст 94 за жените и 100
за мъжете;
2. от 31 декември 2015 г. възрастта по т. 1
се увеличава от първия ден на всяка следваща
календарна година с по 2 месеца за мъжете
и с по 4 месеца за жените до достигане на
60-годишна възраст.
(3) Лицата, които до 31 декември 2015 г.
имат 10 години осигурителен стаж, положен
при условията на чл. 104, ал. 3, могат да се
пенсионират преди навършване на възрастта
по чл. 68, при условие че имат сбор от въз
растта и осигурителен стаж 90 и 52-годишна
възраст за мъжете и 47-годишна възраст за
жените. От 31 декември 2015 г. възрастта се
увеличава от първия ден на всяка следваща
календарна година с по 2 месеца до достигане
на 55-годишна възраст за мъжете и за жените.
(4) Ако трудовият договор на лицата, които
работят при условията на чл. 104, ал. 3, бъде
прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2
от Кодекса на труда, те могат да се пенсионират
до 31 декември 2015 г. включително, не по-рано
от навършване на 45-годишна възраст и ако
имат сбор от осигурителен стаж и възраст 90
и 10 години осигурителен стаж, положен при
условията на чл. 104, ал. 3. От 31 декември
2015 г. възрастта се увеличава от първия ден
на всяка следваща календарна година с по 2
месеца до достигане на 50-годишна възраст
за мъжете и жените.
(5) В случай че лицето е упражнило правото
на пенсия по ал. 4, то не може да сключва
трудов договор за работа при условията на
първа категория труд до навършване на въз
растта му по ал. 1 или по чл. 168, ал. 1, т. 1.
(6) За преценяване правото на пенсия по
ал. 2 осигурителният стаж от първа категория
труд допълва осигурителния стаж от втора
категория труд без превръщане.
(7) Когато лицата по ал. 1, 2, 3 и 4, които
не са придобили право на пенсия по чл. 168,
поискат да им бъде отпусната пенсия от дър
жавното обществено осигуряване, едновремен
но със заявлението за отпускане на пенсия те
подават и заявление, с което искат средствата
по индивидуалната им партида в професио
налния пенсионен фонд да се прехвърлят във
фонд „Пенсии“ на държавното обществено
осигуряване. Заявлението за прехвърляне
се подава чрез териториално поделение на
Националния осигурителен институт до съ
ответното пенсионноосигурително дружество,
управляващо пенсионноосигурителния фонд,
едновременно с подаване на заявлението за
отпускане на пенсия от държавното обществе
но осигуряване. В 7-дневен срок от отпускане
на пенсията териториалното поделение на
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Националния осигурителен институт изпра
ща заявлението на пенсионноосигурителното
дружество.
(8) В случаите по ал. 7 пенсионноосигури
телното дружество превежда средствата във
фонд „Пенсии“ на държавното обществено
осигуряване в едномесечен срок от получава
не на заявлението. Когато в индивидуалната
партида няма натрупани средства, пенси
онноосигурителното дружество уведомява
Националния осигурителен институт.
Придобиване право на пенсия от учителите
Чл. 69в. (1) Учителите придобиват право
на пенсия за осигурителен стаж и възраст при
навършване на възраст 57 години и 10 месеца
от жените и 60 години и 10 месеца от мъжете
и учителски осигурителен стаж 25 години и 8
месеца за жените и 30 години и 8 месеца за
мъжете. От 31 декември 2016 г. възрастта се
увеличава от първия ден на всяка следваща
календарна година, както следва:
1. до 31 декември 2029 г. възрастта за
жените се увеличава с по 2 месеца за всяка
календарна година, а от 1 януари 2030 г. – с
по 3 месеца за всяка календарна година до
достигане на 62-годишна възраст;
2. до 31 декември 2017 г. възраст та за
мъжете се увеличава с по 2 месеца за всяка
календарна година, а от 1 януари 2018 г. – с
по 1 месец за всяка календарна година до
достигане на 62-годишна възраст.
(2) На лицата по ал. 1 се изплаща срочна
пенсия за ранно пенсиониране от Учителския
пенсионен фонд в размер, определен по реда
на чл. 70 и намален с 0,1 на сто за всеки ме
сец, недостигащ на лицето до навършване на
възрастта му за придобиване право на пенсия
по чл. 68, ал. 1.
(3) На учителите, които са придобили
право на пенсия при условията на ал. 1 и се
пенсионират при условията на чл. 68, ал. 1 и
2, се изплащат пенсии за осигурителен стаж
и възраст от фонд „Пенсии“ и добавка от
Учителския пенсионен фонд в размер 0,33 на
сто от пенсията за всеки месец, за който има
осигурителна вноска във фонда след придо
биване право на пенсия по ал. 1.
(4) На учителите, които имат изискуемия
по ал. 1 учителски осигурителен стаж и се
пенсионират след навършване на възрастта по
чл. 68, ал. 1, се изплаща пенсия в пълен размер
от Учителския пенсионен фонд до навършване
на възрастта по чл. 68, ал. 3. След навършва
не на възрастта по чл. 68, ал. 3 пенсията се
изплаща за сметка на фонд „Пенсии“.
(5) Лицата, които заемат учителски длъж
ности, и зачитането на осигурителния стаж
за учителски по смисъла на този кодекс се
определят с наредбата по чл. 106.“
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§ 25. В чл. 70 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) изречение първо се изменя така: „Раз
мерът на пенсията за осигурителен стаж и
възраст се определя, като доходът, от който
се изчислява пенсията, се умножи със сумата,
образувана от: по процент 1,1 на сто за вся
ка година осигурителен стаж и съответната
пропорционална част от процента за месеците
осигурителен стаж.“;
б) създават се нови изречения второ и
трето: „След 31 декември 2016 г. процентът
за всяка година осигурителен стаж нараства
от първо число на всяка следваща календар
на година с процент, равен или по-голям от
процента по чл. 100, ал. 1, до достигане на
1,5. Процентът се определя ежегодно със за
кона за бюджета на държавното обществено
осигуряване за съответната година.“;
в) досегашните изречения второ и трето
стават съответно изречения четвърто и пето.
2. В ал. 3 се създава изречение второ: „За
пенсиите, отпуснати с начална дата след 31
декември 2018 г., индивидуалният коефициент
се изчислява от осигурителния доход на лицето
за осигурителния му стаж след 31 декември
1996 г. до датата на отпускане на пенсията.“
3. В ал. 4, т. 2 се създава изречение второ:
„От 1 януари 2019 г. – съотношението между
месечния осигурителен доход на лицето и
средния осигурителен доход за страната за
същия месец.“
4. В ал. 5 се създава изречение второ: „От
1 януари 2019 г. индивидуалният коефициент
се определя като средно съотношение от
месечните съотношения по ал. 4, т. 2, изре
чение второ.“
5. Създава се нова ал. 7:
„(7) За периодите, през които лицата са
осигурявани в универсален пенсионен фонд,
индивидуалният им коефициент се намалява
на базата на съотношението между размерите
на осигурителните вноски за универсален
пенсионен фонд и за фонд „Пенсии“ за трета
категория труд за лицата, родени преди 1
януари 1960 г., по ред, определен с акт на
Министерския съвет.“
6. Създава се нова ал. 8:
„(8) Индивидуалният коефициент не се
намалява за периодите, за които натрупаните
средства по индивидуалната партида на лицата
в универсален пенсионен фонд са прехвърлени
в Държавния фонд за гарантиране устойчи
востта на държавната пенсионна система.“
7. Досегашната ал. 7 става ал. 9.
8. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея
думите „по ал. 7“ се заменят с „по ал. 9“.
9. Досегашните ал. 9 и 10 стават съответно
ал. 11 и 12.
10. Създават се ал. 13 и 14:
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„(13) Размерът на пенсията по чл. 68а се
намалява с 0,4 на сто за всеки недостигащ
месец до навършване от лицето на възрастта
му по чл. 68, ал. 1.
(14) Лицата могат да поискат преизчис
ляване на пенсията от осигурителния доход
за друг тригодишен период преди 1 януари
1997 г. в 12-месечен срок от влизане в сила
на разпореждането за отпускане на пенсията.“
§ 26. В чл. 75 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „След
31 декември 2016 г. процентът за всяка година
осигурителен стаж нараства от първо число на
всяка следваща календарна година с процент,
определен съгласно чл. 70, ал. 1.“
2. В ал. 4, т. 1, 2 и 3 думите „по чл. 70,
ал. 7“ се заменят с „по чл. 70, ал. 9“.
§ 27. В чл. 79 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) След 31 декември 2016 г. коефициен
тите по ал. 1, т. 1, 2 и 3 нарастват от първо
число на всяка следваща календарна година
с процент, определен съгласно чл. 70, ал. 1.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея в
т. 1, 2 и 3 думите „по чл. 70, ал. 7“ се заменят
с „по чл. 70, ал. 9“.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 28. В чл. 81, ал. 2 думите „по чл. 70,
ал. 7“ се заменят с „по чл. 70, ал. 9“.
§ 29. В чл. 95, ал. 1 се създава т. 5:
„5. когато пенсионерът не спазва пред
писанията на органите на експертизата на
работоспособността по отношение на проти
вопоказаните условия на труд.“
§ 30. В чл. 102 се създава ал. 6:
„(6) При преизчисляване на пенсиите по
чл. 68а размерът на намалението им по чл. 70,
ал. 13 не се променя.“
§ 31. В чл. 124 се правят следните измене
ния и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Допълнителното задължително пен
сионно осиг у ряване се осъщест вява п ри
условията и по реда на този дял въз основа
на сключен договор на осигуреното лице с
пенсионноосигурително дружество или въз
основа на служебно разпределение при усло
вията на чл. 137, ал. 4 и чл. 140, ал. 4.“
2. В ал. 2 след думата „договор“ се добавя
„или от датата на служебното разпределение
във фонд за допълнително задължително
пенсионно осигуряване“.
§ 32. Създава се чл. 124а:
„Избор за възобновяване осигуряването на лицата по чл. 4б, ал. 1 в универсален пенсионен фонд
Чл. 124а. (1) Лицата по чл. 4б, ал. 1, които
са избрали да променят осигуряването си от
универсален пенсионен фонд във фонд „Пен
сии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата
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по чл. 69“, могат да изберат да възобновят
осигуряването си в универсален пенсионен
фонд не по-късно от 5 години преди възраст
та по чл. 68, ал. 1 и ако не им е отпусната
пенсия за осигурителен стаж и възраст.
(2) Лицата по ал. 1 могат да упражнят пра
вото си на избор след изтичане на една година
от избора по чл. 4б, ал. 1.
(3) Осигуряването по ал. 1 възниква от
първо число на месеца, следващ месеца на
избора.
(4) Изборът на осигуряване, редът и начинът
за събиране и разпределение на увеличената
осигурителна вноска за лицата по ал. 1 се
уреждат с наредбата по чл. 179, ал. 3 от Да
нъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
§ 33. В чл. 125, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. задължителност на участието с изклю
чение на лицата, осигуряващи се по реда
на чл. 4б, ал. 1 и/или чл. 4в, ал. 1 във фонд
„Пенсии“;“.
§ 34. В чл. 127 ал. 3, 6, 7 и 8 се отменят.
§ 35. В чл. 129 се създават ал. 12 – 19:
„(12) При промяна на осигуряването от уни
версален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“,
съответно във фонд „Пенсии за лицата по
чл. 69“, натрупаните средства в индивидуал
ната партида на осигурените лица постъпват в
Държавния фонд за гарантиране устойчивостта
на държавната пенсионна система.
(13) Натрупаните средства в индивидуал
ната партида на осигурените лица по ал. 1 се
превеждат от съответния универсален пенсио
нен фонд по сметка на Националната агенция
за приходите в 6-месечен срок от възникване
на осигуряването във фонд „Пенсии“, съот
ветно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“.
(14) При промяна на осигуряването от
фонд „Пенсии“, съответно от фонд „Пенсии
за лицата по чл. 69“, в универсален пенсионен
фонд, ако за лицето има преведени средства в
Държавния фонд за гарантиране устойчивост
та на държавната пенсионна система, те се
прехвърлят по индивидуалната му партида в
избрания от него универсален пенсионен фонд.
(15) При отпускане на пенсия по дял първи
на лице, за което са прехвърлени средства по
реда на ал. 1, същите се прехвърлят във фонд
„Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за
лицата по чл. 69“, на държавното обществено
осигуряване.
(16) Операциите по ал. 12 – 15 са за сметка
на бюджетните взаимоотношения с централ
ния бюджет и/или на финансиране по чл. 154,
ал. 16 от Закона за публичните финанси.
(17) Натрупаните средства по индивиду
алните партиди на лицата по чл. 4в, ал. 1 се
превеждат във фонд „Пенсии“ в 6-месечен
срок от избора.
(18) Министърът на финансите определя
реда и начина за извършването и отчитане
то на операции по сметки на Националната
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агенция за приходите, централния бюджет,
Държавния фонд за гарантиране устойчивостта
на държавната пенсионна система и бюдже
та на държавното обществено осигуряване,
произтичащи от прилагането на ал. 12 – 15.
(19) Редът и начинът за прехвърлянето на
натрупаните средства по ал. 13, 14 и 16 и об
менът на информацията (данните) се уреждат
с наредбата по чл. 179, ал. 3 от Данъчно-оси
гурителния процесуален кодекс.“
§ 36. В чл. 137 се правят следните изме
нения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Осигурените лица участват в универ
сален пенсионен фонд чрез индивидуално
заявление до пенсионноосигурителното дру
жество, подадено в срок до три месеца от
първоначалното възникване на задължение
за осигуряване. Индивидуално заявление до
пенсионноосигурително дружество се подава и
от лицата по чл. 124а, ал. 1. Редът за подаване
на заявлението и изискванията към формата
и съдържанието му се определят с наредба
на комисията.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) За лицата, които не са избрали уни
версален пенсионен фонд по реда на ал. 3, се
извършва служебно разпределение по реги
стрираните универсални фондове по начин и
по ред, определени от Националната агенция
за приходите и от комисията.“
§ 37. В чл. 139, ал. 1, т. 2 думата „пожизне
но“ се заличава и числото „70,99“ се заменя
с „89,99“.
§ 38. В чл. 142, ал. 1, т. 2 думата „пожизне
но“ се заличава и числото „70,99“ се заменя
с „89,99“.
§ 39. В чл. 157 се правят следните изме
нения:
1. В ал. 1, т. 1 буква „г“ се отменя.
2. В ал. 3:
a) в т. 1 думите „а от 1 януари 2017 г. – 2,8
на сто“ се заличават;
б) в т. 2 думите „а от 1 януари 2017 г. – 4,2
на сто“ се заличават.
§ 40. Член 168 се изменя така:
„Право на професионална пенсия
Чл. 168. (1) От 1 януари 2016 г. осигуре
ните лица в професионален пенсионен фонд
придобиват право на пенсия за ранно пенси
ониране при:
1. не по-малко от 10 години осигурителен
стаж след 31 декември 1999 г. при условията
на първа категория труд и възраст, 10 години
по-ниска от възрастта им по чл. 68, ал. 1;
2. не по-малко от 15 години осигурителен
стаж след 31 декември 1999 г. при условията
на втора категория труд или при условията
на първа и втора категория труд и възраст,
5 г од и н и по -н ис к а о т в ъ з р ас т т а и м по
чл. 68, ал. 1.
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(2) При преценяване правото на пенсия по
ал. 1 осигурителният стаж от първа категория
труд допълва осигурителния стаж от втора
категория труд без превръщане.
(3) Пенсията по ал. 1 се изплаща до на
вършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 и
не може да се получава заедно с пенсия за
трудова дейност или със социална пенсия за
инвалидност по част първа.
(4) Наличието на изискуемия осигурителен
стаж се доказва с удостоверение от Нацио
налния осигурителен институт.“
§ 41. В чл. 180 се правят следните изме
нения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „до 31 март всяка година“
се заменят с „всяко тримесечие, до 10-о число
на следващия го месец“, а думите „пред
ходната година“ се заменят с „предходното
тримесечие“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 преди думата „съдържанието“ се
добавя „формата и“;
б) в т. 2 думите „постигнатите инвестици
онни резултати“ се заменят с „постигнатата
доходност и равнището на поетите рискове“.
§ 42. Член 201 се изменя така:
„Задължителни такси
Чл. 201. (1) За осъществяване на дейността
по допълнително задължително пенсионно
осигуряване и за управление на пенсионните
фондове се въвеждат такси и удръжки в пол
за на пенсионноосигурителните дружества,
както следва:
1. удръжка от всяка осигурителна вноска
в размер до:
а) 4,5 на сто – за 2016 г.;
б) 4,25 на сто – за 2017 г.;
в) 4 на сто – за 2018 г.;
г) 3,75 на сто – от 2019 г.;
2. инвестиционна такса, изчислена върху
стойността на нетните активи на фонда в
зависимост от периода, през който те са били
управлявани от пенсионноосигурителното
дружество, както следва:
а) до 0,9 на сто годишно – за 2016 г.;
б) до 0,85 на сто годишно – за 2017 г.;
в) до 0,8 на сто годишно – за 2018 г.;
г) до 0,75 на сто годишно – от 2019 г.
(2) Таксата по ал. 1, т. 2 се отчислява по ред
и начин, определени с наредба на комисията.“
§ 43. Член 202 се изменя така:
„Допълнителна такса
Чл. 202. Пенсионноосигурителното друже
ство може да събира допълнителна такса в
размер до 10 лв. при прехвърляне на средствата
по индивидуалната партида в пенсионна схема
съгласно чл. 343а, ал. 1, т. 2 или чл. 343е, ал. 1.
Таксата се заплаща от осигуреното лице.“
§ 44. В чл. 355, ал. 1 думите „чл. 6, ал. 8“
се заменят с „чл. 6, ал. 9“.
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§ 45. В допълнителните разпоредби в § 1,
ал. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 3 буква „д“ се изменя така:
„д) лицата, едното от които притежава
пряко и/или чрез контролирано лице/лица
20 или повече от 20 на сто от капитала или
от броя на гласовете в общото събрание на
другото юридическо лице.“
2. Точка 4 се изменя така:
„4. „Контрол“ е налице, когато определено
физическо или юридическо лице (контроли
ращият):
а) може да упражнява пряко и/или чрез
контролирано лице/лица повече от поло
вината от гласовете в общото събрание на
юридическо лице, или
б) може да определя повече от половината
от членовете на управителния или контролния
орган на юридическо лице и същевременно
е акционер или съдружник в това лице, или
в) има право да упражнява решаващо
влияние върху юридическо лице по силата на
сключен с това лице договор или на неговия
учредителен акт или устав, ако това е допус
тимо съгласно законодателството, приложимо
към това юридическо лице, или
г) е акционер или съдружник в дружество, и:
аа) повече от половината от членовете
на управителния или контролния орган на
това юридическо лице, които са изпълнява
ли съответните функции през предходната и
текущата финансова година и до момента на
изготвяне на консолидираните финансови от
чети, са определени единствено в резултат на
упражняването на неговото право на глас, или
бб) което самостоятелно контролира по
силата на договор с други акционери или съ
дружници в това юридическо лице повече от
половината от гласовете в общото събрание
на това юридическо лице, или
д) по силата на закон, устройствен акт
или споразумение управлява, представлява
и/или определя инвестиционната политика
на друго лице.
В случаите по букви „а“, „б“ и „г“ към
гласовете на контролиращия се прибавят и
гласовете на юридическите лица, върху които
той упражнява контрол, както и гласовете
на лицата, които действат от свое име, но за
негова сметка или за сметка на контролирано
от него юридическо лице.
В случаите по букви „а“, „б“ и „г“ гла
совете на контролиращия се намаляват с
гласовете по акциите, държани за сметка на
лице, което не е нито контролиращият, нито
контролирано от него юридическо лице, както
и с гласовете по акциите, които са предмет
на залог, ако правата по тях се упражняват
по нареждане и в интерес на залогодателя.
В случаите по букви „а“ и „г“ гласовете
на контролиращия се намаляват с гласовете
по акциите, притежавани от самото кон
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тролирано от него лице чрез лице, което то
контролира, или чрез лице, което действа от
свое име, но за сметка на контролиращия и
на контролираното от него лице.“
§ 46. В преходните и зак лючителните
разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. В § 4б ал. 5 се изменя така:
„(5) При отпускане на пенсия по чл. 168
Националният осигурителен институт пре
вежда прехвърлените на основание § 4а, ал. 1
средства от професионалния пенсионен фонд,
в който лицето е било осигурено към 31 де
кември 2010 г., и постъпилите осигурителни
вноски във фонд „Пенсии“ след тази дата
до 17 юни 2011 г. включително, по сметката
на професионалния пенсионен фонд, който
отпуска пенсията. Средствата се прехвърлят
в 14-дневен срок от уведомяването на Нацио
налния осигурителен институт, че е отпусната
пенсия от професионален пенсионен фонд.“
2. Параграф 5 се отменя.
3. В § 6, ал. 1 след думите „35 на сто“
се поставя запетая, добавя се „а от 1 юли
2019 г. – 40 на сто“ и се поставя запетая.
4. В § 22:
а) в ал. 1 думите „до трансформирането му
в универсален пенсионен фонд“ се заличават;
б) алинеи 2, 3, 4, 5, 6 и 7 се отменят.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 47. (1) Пенсиите за осигурителен стаж и
възраст на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 – 4 и 6 и
чл. 4а, осигуряването на които е прекратено
след придобиване на правото на пенсия, но не
по-късно от 31 декември 2014 г., се отпускат
от датата на прекратяване на осигуряването,
ако заявлението с необходимите документи
е подадено в 6-месечен срок от тази дата.
Ако заявлението е подадено след изтичане
на 6-месечния срок от прекратяване на оси
гуряването, пенсиите се отпускат от датата
на подаване на заявлението.
(2) Лицата с отпуснати пенсии за осигури
телен стаж и възраст при условията на чл. 94,
ал. 1 по заявления, подадени след 31 декември
2014 г., могат в 6-месечен срок от обнарод
ването на закона да поискат пенсиите да им
бъдат отпуснати при условията на ал. 1.
(3) Пенсиите на учителите, отпуснати по
§ 5, ал. 2 от преходните и заключителните
разпоредби с начална дата до 31 декември
2015 г., се изплащат в намален размер до
навършване от лицето на възрастта за при
добиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1.
§ 48. За осигурените лица, родени след
31 декември 1959 г., за които е възникнало
първоначално задължение за осигуряване след
31 декември 2014 г. до влизането в сила на
този закон и които не са направили избор по
реда на чл. 137, ал. 3, се извършва служебно
разпределение по регистрираните универсал
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ни фондове по начин и по ред, определени
от Националната агенция за приходите и от
комисията по чл. 120б, ал. 2.
§ 49. Лицата по чл. 69, които имат необ
ходимия осигурителен стаж за придобиване
право на пенсия, могат да се пенсионират,
без да се изисква освобождаване от служба,
съответно уволнение или прекратяване на
правоотношението.
§ 50. Лицата по чл. 69, които до 31 декем
ври 2015 г. имат необходимия осигурителен
стаж за придобиване право на пенсия, могат
да се пенсионират независимо от възрастта
им до 31 декември 2018 г.
§ 51. (1) Лицата, на които е отпусната
пенсия от държавното обществено осигуря
ване с начална дата до 31 декември 2015 г.
и с намален индивидуален коефициент съ
гласно отменената ал. 3 на чл. 127, могат да
поискат преизчисляването є, ако в срок до
31 декември 2016 г. изберат да прехвърлят
средствата от индивидуалните си партиди в
универсален пенсионен фонд във фонд „Пен
сии“ на държавното обществено осигурява
не. Натрупаните средства в индивидуалната
партида на осигуреното лице се превеждат
от съответния универсален пенсионен фонд
във фонд „Пенсии“, съответно във фонд
„Пенсии за лицата по чл. 69“ на държавното
обществено осигуряване, в тримесечен срок
от датата на избора. В този случай пенсията
се преизчислява от първо число на месеца,
следващ този, през който е направен изборът.
Осиг у рителните вноск и за допълнително
задължително пенсионно осигуряване след
преизчисляването на пенсията се превеждат
във фонд „Пенсии“.
(2) Лицата, на които към 1 януари 2016 г.
остават по-малко от 5 години до навърш
ване на възрастта по чл. 68, ал. 1, могат до
31 декември 2016 г. еднократно да упражнят
правото по чл. 4б на избор за промяна на
осигуряването им от универсален пенсионен
фонд във фонд „Пенсии“, съответно фонд
„Пенсии за лицата по чл. 69“ на държавното
обществено осигуряване.
§ 52. Лицата, които имат отпусната пенсия
с разпореждане, влязло в сила до 31 декември
2015 г., могат да поискат до 31 декември 2016 г.
преизчисляване на пенсията от осигурител
ния доход за друг тригодишен период преди
1 януари 1997 г.
§ 53. (1) От 2017 г. до годината, в която
процентът по чл. 70, ал. 1 достигне 1,5, пен
сиите не се осъвременяват по чл. 100.
(2) Пенсиите, отпуснати с начална дата до
31 декември на годината, в която процентът
по чл. 70, ал. 1 достига 1,5, се преизчисляват
ежегодно от 1 юли на всяка календарна го
дина, следваща годината на отпускането на
пенсията, със съответния процент по чл. 70,
ал. 1, изречение второ. Пенсиите за трудо
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ва злополука и професионална болест се
преизчисляват ежегодно от 1 юли на всяка
календарна година, като коефициентът по
чл. 79, ал. 1, т. 1 – 3 се увеличава с процента
по чл. 70, ал. 1, изречение второ.
§ 54. В Закона за Държавния фонд за
гарантиране устойчивост на държавната пен
сионна система (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.;
изм., бр. 99 от 2009 г. и бр. 15 от 2013 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1 се създава ал. 4:
„(4) Във фонда се съхраняват и преведе
ните средства по чл. 129, ал. 12 от Кодекса
за социално осигуряване.“
2. В чл. 13, ал. 1, т. 1 след думата „депо
зити“ се добавя „и други сметки“.
3. В чл. 22 ал. 1 – 4 се изменят така:
„(1) Средствата на фонда се използват
единствено за инвестиране с цел извличане
на доходност и трансфериране на средства за
бюджета на държавното обществено осигу
ряване за покриване на разходи за пенсии на
фонд „Пенсии“, съответно на фонд „Пенсии
за лицата по чл. 69“, както и за възстановя
ване на прехвърлени средства в случаите по
чл. 129, ал. 14 от Кодекса за социално оси
гуряване, включително за разходи за пенсии
при отпускане на пенсия по дял първи на
Кодекса за социално осигуряване на лица,
за които са преведени средства за фонда
съгласно чл. 129, ал. 12 и 13 от Кодекса за
социално осигуряване.
(2) Трансферирането, както и възстано
вяването на прехвърлени средства по ал. 1,
се извършва от сметката на фонда чрез цен
тралния бюджет и от съответните сметки на
Националния осигурителен институт и на
Националната агенция за приходите.
(3) Не се допуска директно трансфери
ране на средства от фонда към сметки на
държавното обществено осигуряване, както
и директни разплащания от сметки на фонда
за разходи на държавното обществено оси
гуряване и възстановяване на прехвърлени
средства по чл. 129, ал. 14 от Кодекса за
социално осигуряване.
(4) От сметките на фонда не могат да се
извършват други плащания освен инвестира
нето на средствата и операциите по ал. 2 и 6.“
§ 55. В Данъчно-осигурителния процесуа
лен кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм.,
бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105
от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от
2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32,
41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от
2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26,
38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г. и бр. 52, 98, 106
и 109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г., Решение № 2
на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 14
от 2014 г., изм., бр. 18, 40, 53 и 105 от 2014 г.
и бр. 12 и 14 от 2015 г.) се правят следните
изменения:
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1. В чл. 128 ал. 3 се изменя така:
„(3) Искания за недължимо платени или
събрани суми за допълнително задължи
телно пенсионно осигуряване се разглеждат
само до размера на наличните средства в
индивидуалната партида на лицето в пен
сионноосиг у рителното дру жество или до
размера на средствата в Държавния фонд за
гарантиране устойчивостта на държавната
пенсионна система. В останалите слу чаи
отношенията се уреждат между пенсионно
осигурителното дружество, осигурителя и
осигуреното лице.“
2. В чл. 179 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) Националната агенция за приходите
превежда вноските за допълнително задъл
жително пенсионно осигуряване в срок до 30
дни от постъпването им от специализираната
сметка по сметка на съответния пенсионен
фонд, посочена от пенсионноосигурителното
дружество, което го управлява. В същия срок
по сметка на Националния осигурителен ин
ститут се превежда и увеличената осигурител
на вноска за лицата по чл. 4б, ал. 1 и чл. 4в,
ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.
(3) Редът за избор на осигуряване, внасяне,
разпределяне на задължителните осигури
телни вноски и обменът на информацията
се уреждат с наредба, приета от Министер
ския съвет.“
§ 56. В Закона за здравното осигуряване
(обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153
от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г.,
бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1,
54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50,
107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111
от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от
2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105
от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на
Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от
2007 г.; изм., бр. 31, 46, 59, 97, 100 и 113 от
2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41,
42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49,
58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60,
99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102
от 2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г.,
бр. 1, 18, 35, 53, 54 и 107 от 2014 г. и бр. 12,
48 и 54 от 2015 г.) в чл. 40 се правят следните
изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „чл. 6, ал. 8“ се заменят
с „чл. 6, ал. 9“;
б) в т. 6 думите „чл. 6, ал. 10“ се заменят
с „чл. 6, ал. 11“.
2. В ал. 3 т. 9 се изменя така:
„9. родителите, осиновителите, съпрузи
те или един от родителите на майката или
бащата, които полагат грижи за лице с ув
реждане със загубена работоспособност над
90 на сто, които постоянно се нуждаят от
чужда помощ;“.
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§ 57. В Закона за Министерството на въ
трешните работи (обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г.;
изм., бр. 98 и 107 от 2014 г. и бр. 14, 24 и 56 от
2015 г.) в чл. 183, ал. 3 след думите „държавните
служители“ се добавя „по чл. 142, ал. 1, т. 1“.
§ 58. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26
и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21,
30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г.,
бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12
на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от
1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28
от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.;
Решение № 11 на Конституционния съд от
1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и
133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25
от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18,
86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27,
46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57,
68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и
104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г.,
бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77
от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 100
и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г.,
бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г.; Решение № 7 на
Конституционния съд от 2012 г. – бр. 49 от
2012 г.; изм., бр. 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 104
от 2013 г., бр. 1, 27 и 61 от 2014 г. и бр. 54 от
2015 г.) § 2а от допълнителните разпоредби
се отменя.
§ 59. В 6-месечен срок от влизането в сила
на този закон ръководителите на ведомства
та, за чиито служители е приложим чл. 69,
правят пред Министерския съвет мотивира
но предложение за промени в нормативната
уредба за диференциране на длъжностите по
съответните закони съобразно характера и
особените условия на труд с оглед ползване
на права за ранно пенсиониране от лицата,
които ги заемат.
§ 60. Законът влиза в сила от 1 януари
2016 г. с изключение на:
1. параграф 3 относно чл. 4а, ал. 3, т. 6,
§ 4, § 7 относно чл. 6, ал. 3, т. 10, § 8, т. 2
относно изменението в чл. 9, ал. 6, § 16, § 25,
т. 5 – 9, § 31 – 36, § 47 – 51, § 54, § 55, § 56,
т. 2 относно изменението в чл. 40, ал. 3, т. 9,
които влизат в сила три дни след обнародва
нето му в „Държавен вестник“;
2. параграф 45, който влиза в сила 12 месеца
след обнародването му в „Държавен вестник“;
3. параграф 57, който влиза в сила от
1 април 2015 г.;
4. параграф 58, който влиза в сила от
17 юли 2015 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 28 юли 2015 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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УК АЗ № 154
На основание чл. 98, т. 4 от Конститу
цията на Република България
ПОСТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за общинския дълг, приет от ХLІІI Народно
събрание на 29 юли 2015 г.
Издаден в София на 31 юли 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона
общинския дълг (обн., ДВ, бр. 34 от 2005
изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 37 от 2006
бр. 80 от 2007 г., бр. 93 и 110 от 2008 г., бр.
от 2010 г., бр. 35, 93 и 99 от 2011 г., бр.
от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.)

за
г.;
г.,
99
45

§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 3 се отменя.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. безли х вени те заеми, от п уснат и по
реда на Закона за п убли чни те финанси,
включително възмездното финансиране по
чл. 103, ал. 3 от закона;“.
3. Точка 6 се отменя.
4. В т. 7 след думата „лизинг“ се поставя
запетая и се добавя „търговски кредити“.
§ 2. В чл. 4 се правят следните допъл
нения:
1. В т. 5, в началото се добавя „финан
сиране на“.
2. Създава се т. 6:
„6. финансиране при временни касови
разриви по бюджета на общината по чл. 103,
ал. 1 от Закона за публичните финанси.“
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „по време на изпълнението
на бюджета“ се заменят с „при временни
касови разриви по бюджета на общината“;
б) в т. 2 след думите „капиталови разходи“
текстът до края се заличава;
в) създава се т. 5:
„5. плащания по проекти, финансирани
със средства от Европейския съюз.“
2. А линеи 2 и 3 се отменят.
§ 4. Член 6 се отменя.
§ 5. В чл. 14, т. 3 думите „погасителна схе
ма“ се заменят с „намерения за погасяване“.
§ 6. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. Предложението за поемане на
краткосрочен дълг трябва да е придружено
с описание на финансовите параметри на
дълга – размер на краткосрочния дълг, сро
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кове, начини и намерения за усвояването
му, лихвени условия, намерения за погася
ване, източници за погасяване, влияние на
дълговото финансиране и на разходите по
обслужването на дълга върху бюджета на
общината.“
§ 7. Създава се чл. 17б:
„Чл. 17б. В рамките на текущата бюджетна
година общините могат да поемат нов дълг
за реализиране на дългосрочни договори
с гаран т и ран резул тат (ЕСКО договори)
в размер до 15 на сто от средногодишния
размер на отчетените капиталови разходи
за последните четири години по съответния
общински бюджет.“
§ 8. В ч л. 43 д у м и т е „15- о ч исло“ се
заменят с „5-о число на месеца, следващ
отчетния месец“ и се поставя запетая.
§ 9. Член 52 се изменя така:
„Ч л. 52. Рег ис т ър ът е п у бл и чен, к ат о
информацията за размера на дълга към оп
ределен период е достъпна на интернет стра
ницата на Министерството на финансите.“
§ 10. Член 53 се отменя.
§ 11. В чл. 55 ал. 7 се изменя така:
„(7) Министърът на финансите може да
дава указания относно обема, формата и
съдържанието на информацията по ал. 1 и 2.“
Преходна разпоредба
§ 12. (1) За 2015 г. годишни ят размер
на плащанията по дългосрочни договори
с гаран т и ран резул тат (ЕСКО договори)
за всяка отделна община не се включва в
общия годишен размер на плащанията по
общинския дълг за съответната община при
определяне на съотношението и при при
лагане на ограничението по чл. 32, ал. 1 от
Закона за публичните финанси.
(2) Алинея 1 не се прилага при установени
от контролен орган нарушения при сключ
ването на договорите с гарантиран резултат
(ЕСКО договори) и/или при установяване
на негативно въздействие на договорите с
гарантиран резултат (ЕСКО договори) върху
параметрите на разходите на общините.
Законът е приет от 43-то Народно съ
брание на 29 юли 2015 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5152
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На основание чл. 98, т. 4 от Конститу
цията на Република България
ПОСТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на За
кона за банковата несъстоятелност, приет от
ХLІІI Народно събрание на 29 юли 2015 г.
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Издаден в София на 31 юли 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 92
от 2002 г.; изм., бр. 67 от 2003 г., бр. 36 от
2004 г., бр. 31 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59
и 80 от 2006 г., бр. 53 и 59 от 2007 г., бр. 67
от 2008 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 98 от 2014 г.
и бр. 22, 41 и 50 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 6 накрая се добавя „освен ако
в този закон не е предвидено друго“.
§ 2. В чл. 12, ал. 7, изречение първо ду
мите „както и името и адресът“ се заменят
с „и имената“.
§ 3. В чл. 16, ал. 1, изречение трето след
думата „квесторите“ се добавя „или времен
ните синдици“.
§ 4. В чл. 20, ал. 3 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думите „ал. 5, т. 1“ се заменят
с „ал. 7, т. 1“.
2. В т. 2 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 6“.
§ 5. В чл. 31 се създава ал. 3:
„(3) С разрешение на фонда синдикът
може да упълномощава лица, които да го
представляват в производствата по дела, по
които банката или синдикът е страна, или
да завеждат такива дела.“
§ 6. В чл. 39, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 18 думите „ал. 5“ се заменят с
„ал. 7“.
2. Създава се нова т. 19:
„19. Дава разрешение на синдика за упъл
номощаване на лица по реда на чл. 31, ал. 3;“.
3. Досегашната т. 19 става т. 20.
§ 7. В чл. 64 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „основанието“ се заме
ня с „имената на кредиторите, а когато те
съвпадат – и други идентифициращи данни,
основанието“, а думите „размера на взема
нията“ се заменят с „азбучен ред“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) След съставянето на списъка син
дикът го обявява в търговския регистър и
публикува най-малко два пъти в един или
повече централни всекидневници съобщение,
че списъкът е обявен.“
§ 8. В чл. 66 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „изтичането на срока
по чл. 64, ал. 2“ се заменят с „обявяването
на списъка в търговския регистър“.
2. Алинеи 2, 3, 4, 5, 6 и 7 се изменят така:
„(2) След изтичането на срока по ал. 1
синдикът съставя списък на кредиторите,
чиито вземания са оспорени, и го обявява

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

в търговския регистър. Всеки кредитор от
списъка има право в 14-дневен срок от обявя
ването на списъка на оспорените вземания да
получи копие от подаденото срещу неговото
вземане възражение и от доказателствата
към него. Копията се получават на адреса
на управление и в поделенията на банката
в несъстоятелност в страната.
(3) В 7-дневен срок от изтичане на сро
ка за получаване на копия по ал. 2 всеки
кредитор с оспорено вземане има право да
представи на синдика писмено становище по
възражението и да приложи доказателства.
(4) Синдикът разглежда постъпилите въз
ражения и становищата по тях и се произнася с
окончателно решение относно изключването
или включването на вземането в списъка на
приетите от него вземания в 40-дневен срок
от изтичането на срока по ал. 3.
(5) Синдикът обявява в търговския ре
гистър съобщение, че решението е изготве
но и може да бъде получено на адреса на
управление и в поделенията на банката в
несъстоятелност в страната в 7-дневен срок
от датата на обявяване на съобщението.
(6) В 7-дневен срок от изтичане на срока
по ал. 5 всяко лице, направило възражение
по реда на ал. 1, може да оспори пред съда
по несъстоятелността решението на синдика
по ал. 4 единствено за вземането, по което е
възразило. Възражението до съда се подава
чрез синдика.
(7) В 14-дневен срок след изтичането на
срока по ал. 6 синдикът е длъжен да състави:
1. списък на приетите вземания, по които
не са направени възражения;
2. списък на неприетите вземани я, за
които е подадено възражение пред съда при
спазване изискванията на ал. 6;
3. списък на приетите вземания, които
са оспорени пред съда чрез възражение при
спазване изискванията на ал. 6.“
3. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) В списъците по ал. 2 и 7 вземанията
се подреждат по ред на удовлетворяване съ
гласно чл. 94, ал. 1, а в рамките на реда – по
азбучен ред.
(9) Към списъците по ал. 7, т. 2 и 3 се при
лагат направените възражения, представените
доказателства към тях и доказателства относ
но изпълнението на изискванията по ал. 6.“
§ 9. В чл. 67, ал. 1 думите „ал. 5“ се за
менят с „ал. 7“, а думите „ал. 7“ се заменят
с „ал. 9“.
§ 10. В чл. 68 думите „ал. 4“ се заменят
с „ал. 6“.
§ 11. В чл. 71 се създава ал. 3:
„(3) Допълненият списък се обявява в
търговския регистър.“
§ 12. В чл. 96 думите „ал. 5“ се заменят
с „ал. 7“.
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§ 13. В чл. 97 думите „поставя в про
дължение на 14 дни на определено за целта
видно и общодостъпно място в сградата по
адреса на управление на банката“ се заменят
с „обявява в търговския регистър“.
§ 14. В чл. 98 думите „в срока по чл. 97“
се заменят с „в 14-дневен срок от датата на
обявяването в търговския регистър“.
§ 15. В чл. 104, ал. 2 думите „поставят
в продължение на 14 дни на определено за
целта видно и общодостъпно място в сгра
дата по адреса на управление на банката“ се
заменят с „обявяват в търговския регистър“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 16. Разпоредбите на този закон се прила
гат и за производствата по несъстоятелност,
открити до влизането в сила на този закон.
§ 17. В Закона за независимия финансов
одит (обн., ДВ, бр. 101 от 2001 г.; изм., бр. 91
от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 77 и 105 от
2005 г., бр. 30, 33, 62 и 105 от 2006 г., бр. 67
от 2008 г., бр. 95 от 2009 г., бр. 54 от 2010 г.,
бр. 99 от 2011 г., бр. 38, 60 и 102 от 2012 г. и
бр. 15 от 2013 г.) се правят следните изме
нения и допълнения:
1. В чл. 35е, ал. 3 думите „четири гласа
и тайно гласуване“ се заменят с „три гласа
и явно гласуване“ и се създава изречение
второ: „Начинът на гласуване и мотивите на
всеки гласувал се отразяват в протокол от
заседанието на комисията и се публикуват
на интернет страницата на комисията.“
2. В чл. 40а:
а) в ал. 1 думите „регистрирани одиторски
предприятия“ и „регистрирани предприятия“
се заменят със „специализирани одиторски
предприятия“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Системата за контрол на качеството
се изгра ж да и фу нк ционира по правила,
процедури и планове, съвместно разрабо
тени от Комисията за публичен надзор над
регистрираните одитори и от управителния
съвет на Института на дипломираните екс
перт-счетоводители. Правилата, процедурите
и плановете се приемат от управителния
с ъв е т н а И нс т и т у т а н а д и п лом и ра н и т е
експерт-счетоводи тели и се у т върж дават
от Комисията за публичен надзор над реги
стрираните одитори.“;
в) създава се нова ал. 3:
„(3) Разработ ването на нови п рави ла,
процедури и планове за контрол на качест
вото или тяхното изменение се извършва по
инициатива на Института на дипломираните
експерт-счетоводители или на Комисията
за п у бл и чен на дзор на д рег ис т ри ра н и т е
одитори.“;
г) досегашната ал. 3 става ал. 4;
д) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думата „трудови“ се заменя със „служебни“;
е) досегашната ал. 5 става ал. 6 и се из
меня така:
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„(6) Комисията за публичен надзор над
р ег ис т ри ра н и т е од и т о ри в ъ з о с нов а н а
резултатите от извършените проверки от
и нспек т ори т е на ком иси я та, ка к т о и о т
контрольорите на Института на дипломира
ните експерт-счетоводители, има право да
дава предписания, които са задължителни
за изпълнение от регистрираните одитори и
специализираните одиторски предприятия.“;
ж) досегашните ал. 6, 7 и 8 стават съот
ветно ал. 7, 8 и 9;
з) досегашната ал. 9 става нова ал. 10.
3. В чл. 40в, ал. 1, т. 7 думите „ал. 5“ се
заменят с „ал. 6“.
4. В чл. 41, ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думата „одитор“
се добавя „и/или специализирано одиторско
предприятие“, а думите „от 2000 до 20 000 лв.“
се заменят с „в размер до 10 на сто от общия
обем на приходите на регистрирания одитор
или на специализираното одиторско пред
приятие за предходната финансова година,
включващ сумите по чл. 40м, ал. 1, т. 9“;
б) точка 3 се отменя.
5. Създава се чл. 41а:
„Чл. 41а. (1) На регистриран одитор и/
или специализирано одиторско предприятие
се налага глоба или имуществена санкция
от 500 до 5000 лв., когато при проверка или
разследване, извършено от контрольорите на
Института на дипломираните експерт-счето
водители или от инспекторите на комисията,
се установи, че са нарушени изискванията
на чл. 22, ал. 2, чл. 27, ал. 4, чл. 28 и чл. 33.
(2) Когато нарушенията по ал. 1 са из
вършени от регистриран одитор, който осъ
ществява независим финансов одит от името
на специализирано одиторско предприятие,
наказанието се на лага на регист рирани я
одитор – физическо лице, и на специали
зираното одиторско предприятие, от чието
име е извършен одитът.
(3) Когато нарушението по ал. 1 е извър
шено повторно, глобата или имуществената
санкция е в двоен размер.
(4) Актовете за установяване на наруше
ни ята и наказателните постановлени я се
издават по реда на чл. 41, ал. 6, 7 и 8.“
§ 18. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно съ
брание на 29 юли 2015 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5168
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ЗАКОН

за управление и функциониране на системата
за защита на националната сигурност
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този закон урежда управлението и
функционирането на системата за защита на
националната сигурност на Република Бъл
гария и контрола върху нея.
Чл. 2. Национална сигурност е динамично
състояние на обществото и държавата, при
което са защитени териториалната цялост,
суверенитетът и конституционно установеният
ред на страната, когато са гарантирани демо
кратичното функциониране на институциите
и основните права и свободи на гражданите,
в резултат на което нацията запазва и уве
личава своето благосъстояние и се развива,
както и когато страната успешно защитава
националните си интереси и реализира на
ционалните си приоритети.
Чл. 3. (1) Системата за защита на национал
ната сигурност се състои от държавни органи
и структури, които осъществяват диплома
тическа, отбранителна, разузнавателна, кон
траразузнавателна, оперативно-издирвателна,
правоохранителна и охранителна дейност и
които са представени в Съвета по сигурността
към Министерския съвет.
(2) Националната сигурност предполага
и изисква:
1. анализ на спецификите и зависимостите
в средата за сигурност и ранно предупрежда
ване за възникване на рискове;
2. недопускане, намаляване и предотвра
тяване на рискове;
3. противодействие на заплахи и посега
телства;
4. управление и преодоляване на кризи;
5. установяване, означаване и защита на
критичната инфраструктура.
(3) Задачите и дейностите на органите и
структурите по ал. 1 се уреждат с отделни
закони.
(4) Органите и структурите по ал. 1 при
защ и та на нац иона лната сиг у рност осъ
ществяват:
1. взаимодействие и координаци я при
извършване на дейностите си и при изпъл
нение на конкретни задачи;
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2. сътрудничество с другите държавни
органи и организации, с органите на мест
ното самоуправление, с юридически лица и
граждани;
3. сътрудничество със сродни институции в
други държави и международни организации.
(5) Ръководителите на органите и струк
турите по ал. 1 координират дейността си
по защита на националната сигурност, като
издават съвместни инструкции, с които се
определят редът и начинът на взаимодействие.
(6) Взаимодействието меж д у органите
и структурите по ал. 1 се извършва чрез
писмена кореспонденция, работни срещи,
създаване на съвместни работни групи и
провеждане на координирани мероприятия,
как то и дру ги форми съобразно тя х ната
компетентност.
(7) За целите на взаимодействието орга
ните и структурите по ал. 1 се информират
и съгласуват действията си при постъпване
на информация от интерес за дейността на
друг орган или структура.
(8) Органите на Министерството на въ
трешните работи, Държавна агенция „На
ц иона лна сиг у рност“, Държавна агенц и я
„Разузнаване“, Служба „Военна информация“
и Националната служба за охрана си предос
тавят информация и/или достъп до базата от
данни, създавани, съхранявани и ползвани
при условията на Закона за защита на кла
сифицираната информация, при условия и
по ред, определени в съвместна инструкция
на ръководителите им.
(9) Органите и структурите по ал. 1 могат
да сключват споразумения за обучение на
служители и за обмен на служители помежду
си и с други органи и структури при условия
и по ред, определени със закон.
Чл. 4. Основните принципи на управле
нието и функционирането на системата за
защита на националната сигурност са:
1. спазване на Конституцията, законите
и международните договори, по които Ре
публика България е страна;
2. политически неутралитет;
3. зачитане и гарантиране правата на
човека и основните свободи;
4. обективност и безпристрастност;
5. сътрудничество с гражданите и техните
организации;
6. откритост, прозрачност и отговорност
при формирането и провеждането на полити
ките за защита на националната сигурност;
7. централизирано управление и контрол
на разузнавателната дейност;
8. защита на информацията и на източ
ниците за придобиването є;
9. своевременно предоставяне на инфор
мация по компетентност на друг орган или
структура от системата за защита на наци
оналната сигурност или на друг държавен
орган;
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10. съгласувано провеждане на дейностите
за защита на националната сигурност и съ
четаване на явни и тайни форми и способи
на работа.
Г л а в а

в т о р а

УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА
СИСТЕМАТА ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИО
НАЛНАТА СИГУРНОСТ
Чл. 5. При управлението на системата за
защита на националната сигурност Народ
ното събрание, президентът на републиката
и Министерският съвет съобразно тяхната
компетентност:
1. определят националните интереси и
приоритети;
2. изготвят и приемат нормативни актове,
стратегии, концепции, доктрини и планове
за действие;
3. определят основните задачи на дър
жавните органи и структури по чл. 3, ал. 1;
4. осъществяват и организират страте
г и ческо т о п ла ни ра не, вза имодейс т виет о,
съгласуването и интегрирането на дейности
те на държавните органи и структури по
чл. 3, ал. 1;
5. определ ят необходимите ресу рси за
осъществяване на дейностите по защита на
национа лната сиг у рност, механизмите за
тяхното управление и разходване, разпре
делението им между държавните органи и
структури;
6. контролират разходването на ресурсите
по т. 5;
7. контролират изпълнението на страте
гическите цели и приоритети.
Чл. 6. (1) Ръководителите на Държавна
агенция „Национална сигурност“, Държавна
агенция „Разузнаване“ и Служба „Военна
информация“ предоставят еднаква по обем
и съдържание информация, придобита от
т я х , н а п р е зи ден т а н а р еп у б л и к ат а , н а
председателя на Народното събрание и на
министър-председателя.
(2) Президентът на републиката изисква
и получава от държавните органи и струк
тури по чл. 3, ал. 1 необходимата и пълна
информация за осъществяване на функциите
му като върховен главнокомандващ.
Чл. 7. (1) Министерският съвет:
1. осъществява общото управление на сис
темата за защита на националната сигурност;
2. предлага на Народното събрание про
ект на Стратегия за национална сигурност;
3. приема и внася в Народното събрание
годишен доклад за състоянието на нацио
налната сигурност;
4. приема решение за провеждане на стра
тегически преглед на системата за защита
на националната сигурност по предложение
на министър-председателя;
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5. прави предложение до президента на
републиката за назначаване и освобождава
не на ръководителите на Държавна агенция
„Национална сигурност“, Държавна агенция
„Разузнаване“ и на Служба „Военна инфор
мация“;
6. приема актове, свързани с управлението
и функционирането на системата за защита
на националната сигурност.
(2) Министър-председателят:
1. ръководи координацията между пред
ставените в Съвета по сигурността инсти
туции, както и между тях и други органи на
държавната власт;
2. осъществява общото ръководство на
разузнавателната общност;
3. утвърждава годишните планове относно
дейността на Държавна агенция „Национална
сигурност“, Държавна агенция „Разузнаване“,
Служба „Военна информация“ и на Съвета
по сигурността;
4. внася за разглеждане от Министерския
съвет проекти на актове, свързани с упра
влението и функционирането на системата
за защи та на национа лната сиг у рност и
проект на годишен доклад за състоянието
на националната сигурност;
5. внася в Ми н ис т ерск и я с ъвет п ред
ложение до президента на републиката за
назначаване и освобождаване на ръководи
телите на Държавна агенция „Национална
сигурност“, Държавна агенция „Разузнаване“,
на Служба „Военна информация“, както и
на главния секретар на Министерството на
вътрешните работи;
6. осъществява общия контрол върху меж
дународното сътрудничество на държавните
органи и структури по чл. 3, ал. 1 с анало
гични органи и структури в други държави
и международни организации;
7. осъществява общото ръководство на
международното сътрудничество на Съве
та по сигурността с аналогични органи на
други държави.
(3) За подпомагане изпълнението на зада
чите по ал. 1 и 2 към Министерския съвет
се създава Съвет по сигурността.
Ч л. 8 . (1) С ъв е т ът по си г у рно с т т а е
консултативен и координиращ орган към
Министерския съвет по въпросите на наци
оналната сигурност.
(2) Председател на Съвета по сигурността
е министър-председателят.
(3) Членове на Съвета по сигурността са:
1. министърът на вътрешните работи;
2. министърът на отбраната;
3. министърът на външните работи;
4. министърът на финансите;
5. началникът на отбраната;
6. главният секретар на Министерството
на вътрешните работи;
7. председателят на Държавна агенция
„Национална сигурност“;
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8. председателят на Държавна агенция
„Разузнаване“;
9. директорът на Служба „Военна инфор
мация“;
10. началникът на Националната служба
за охрана;
11. секретарят на Съвета по сигурността;
12. двама представители на президента
на реп у бл и к ата, изри ч но оп ределен и о т
него с указ.
(4) Член на Съвета по сигурността може
да е и заместник минист ър-председател,
оп ра вомощен с ъс за повед на м и н ис т ър председателя да координира и наблюдава
работата на структури от системата за защита
на националната сигурност.
(5) Президентът на републиката и пред
седателят на Народното събрание могат да
участват лично в заседанията на Съвета по
сигурността.
(6) В определени случаи и по отделни
въпроси в работата на Съвета по сигурност
та по покана на неговия председател могат
да у час т ват п р едс едат ел и на по с т оя н н и
комисии на Народното събрание, народни
представители, министри и ръководители на
ведомства и организации.
Чл. 9. Съветът по сигурността:
1. анализира състоянието на системата за
защита на националната сигурност, изготвя
оценки и предлага решения и действия по
отношение на:
а) способностите на системата за защита на
националната сигурност за противодействие
на заплахите, включително за управление
при криза;
б) ефективността на основните дейности
на държавните органи и структури по чл. 3,
ал. 1;
в) съгласуваността и координацията при
осъществяване на основните дейности между
държавните органи и структури по чл. 3, ал. 1;
г) съвместимостта и интегрираността на
държавните органи и структури по чл. 3, ал. 1;
д) съвместимостта и интегрираността на
държавните органи и структури по чл. 3, ал. 1
с институции и механизми за колективна
сигурност в Организацията на Северноат
лантическия договор и Европейския съюз;
е) изпълнението на определените нацио
нални приоритети, основни цели и задачи;
ж) осигуряването и защитата на инфор
мационната сигурност от посегателства;
2. координира изпълнението на политиката
за защита на националната сигурност от дър
жавните органи и структури по чл. 3, ал. 1;
3. подпомага Министерския съвет при
вземане на решения и при упражняване на
правомощията му по управление на дейности
те по защита на националната сигурност и
разпределението на необходимите ресурси;
4. подпомага взаимодействието меж ду
държавните органи и структури по чл. 3, ал. 1
при изпълнение на задачите и дейностите им;
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5. предлага на минист ър-председател я
или на Министерския съвет конкретни мер
ки и задачи за ограничаване на рисковете,
противодействие на заплахите и за защита
на националната сигурност, както и за уп
равление при кризи;
6. предлага на Министерския съвет годиш
ни цели и приоритети в областта на защитата
на националната сигурност;
7. предлага на Министерския съвет про
ект на годишен доклад за състоянието на
националната сигурност;
8. предлага на Министерския съвет проект
на национална комуникационна стратегия за
информирането на гражданите при криза.
Чл. 10. (1) За осъществяване на функциите
си по чл. 9 Съветът по сигурността:
1. изготвя анализи, прогнози, доклади и
други информационни материали;
2. използва експертни становища от раз
лични области;
3. осъществява сътрудничество с държавни
органи и организации, с органи на местното
самоуправление и юридически лица, както
и със сродни структури в други държави и
международни организации;
4. приема решения.
(2) Членовете на съвета осигуряват необ
ходимата за дейността му информация.
Чл. 11. (1) Съветът по сигу рност та се
представлява от председателя.
(2) При осъществяване на дейността си
Съветът по сигурността се подпомага от се
кретариат, който е самостоятелно структурно
звено в администрацията на Министерския
съвет.
(3) В работата на секретариата могат да
участват представители на лицата по чл. 8,
ал. 3, т. 1 – 4 и т. 7 – 10.
(4) Информация за дейността на Съвета
по сигурността и на неговия секретариат се
публикува на интернет страницата на Минис
терския съвет при спазване на нормативните
изисквания за защита на класифицираната
информация.
Чл. 12. (1) Съветът по сигурността про
вежда редовни и извънредни заседания.
(2) Редовните заседания се провеждат наймалко веднъж на три месеца. Те се свикват
по решение на министър-председателя.
(3) Извънредните заседания се свикват
по решение на министър-председателя, при
наличие на важни обстоятелства, засягащи
националната сигурност и изискващи неза
бавни решения и мерки от компетентността
на Съвета по сигурността.
(4) За провеждане на заседанията е необхо
димо присъствие на най-малко три четвърти
от членовете.
(5) За организирането и провеждането на
своите заседания Съветът по сигурността
приема вътрешни правила.
Чл. 13. (1) Министър-председателят ръ
ководи дейността на Съвета по сигурността.
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(2) При отсъствие на министър-председа
теля заседанията на Съвета по сигурността
се ръководят от изрично оправомощен от
него член на Съвета по сигурността.
(3) При отсъствие от заседание на член на
Съвета по сигурността той се представлява
от изрично оправомощен от него заместник.
Чл. 14. (1) Решенията на Съвета по сигур
ността се вземат с явно гласуване с обикновено
мнозинство от всички присъстващи членове.
(2) При взема не т о на решен и я всек и
член на Съвета по сигурността има право
на един глас.
Чл. 15. (1) Като част от Съвета по сигур
ността функционира разузнавателна общност,
която се състои от секретаря на Съвета по
сигурността, главния секретар на Министер
ството на вътрешните работи и от ръководи
телите на Държавна агенция „Национална
сигурност“, Държавна агенция „Разузнаване“
и Служба „Военна информация“.
(2) Разузнавателната общност по своя
инициатива може да изготвя тематични или
обобщени док лади по различни въпроси,
свързани с националната сигурност, да прави
предложения до Съвета по сигурността към
Министерския съвет и да изготвя предложе
ния до министър-председателя за изменения
и допълнения на нормативната уредба.
(3) При необходимост към разузнавателна
та общност се включват други висши ръко
водни служители от различни министерства
и ведомства.
(4) Секретарят на Съвета по сигурността
докладва на министър-председателя изгот
вените документи по ал. 2.
Чл. 16. (1) Дейността на секретариата на
Съвета по сигурността се ръководи и орга
низира от секретар, който се назначава от
министър-председателя.
(2) За секретар се назначава лице, което:
1. има само българско гражданство;
2. има висше образование с образователноквалификационна степен „магистър“;
3. притежава 10 години стаж в органите
и структурите от системата за защита на
националната сигурност;
4. е получило разрешение за достъп до
класифицирана информация с ниво на кла
сификация „Строго секретно“.
(3) Секретарят организира и осъществява
обмена на информация, свързан с дейността
на Съвета по сигурността и на разузнавател
ната общност.
(4) Секретарят организира координацията
на Съвета по сигурността с държавните ор
гани и организации, с органите на местното
самоуправление, с юридически лица, както
и със сродни структури в други държави и
международни организации.
(5) Секретарят възлага изготвянето на
експертните становища по чл. 10, ал. 1, т. 2
за нуждите на Съвета по сигурността.
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Г л а в а

т р е т а

УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ
Чл. 17. (1) Управлението при кризи е съ
ществен елемент от дейностите по защита
на националната сигурност.
(2) Положение на криза се обявява, съот
ветно отменя, с решение на Министерския
съвет.
(3) Управлението при кризи се осъществява
от Министерския съвет чрез Националната
система за управление при кризи.
Чл. 18. (1) Националната система за упра
вление при кризи включва национален, ве
домствени и областни ситуационни центрове.
(2) Секретариатът на Съвета по сигур
ността изпълнява функциите на Национален
ситуационен център.
Чл. 19. (1) Националният ситуационен
център подпомага Министерския съвет при:
1. ръководството и координацията на дейст
вията по превенция, реакция, управление и
овладяване на кризи;
2. взаимодействието и координацията с
органите на Европейския съюз, Организа
цията на Северноатлантическия договор и
други държави, включително при достъп до
публично регулирана услуга (PRS), предоста
вяна от глобалната навигационна спътникова
система ГАЛИЛЕО;
3. изпълнението на националната кому
никационна стратегия за информиране на
гражданите при кризи.
(2) Национални ят сит уационен цент ър
осигурява:
1. координацията на действията на ведом
ствените и областните ситуационни центрове;
2. защитена система за обмен на инфор
мация;
3. непрекъснат обмен на информация за
анализ и оценка на риска.
Чл. 20. Функциите и районите на действие
на ведомствените и областните ситуационни
центрове се определят с акт на Министер
ския съвет.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ
Ч л. 21. Върх у дей но с т т а на орг а н и т е
и структурите от системата за защита на
на ц иона л ната си г у рнос т се ос ъщес т вя ва
парламентарен, административен, съдебен
и граждански контрол.
Чл. 22. (1) Народното събрание осъщест
вява контрол върху дейността на Държавна
агенция „Национална сигурност“, Държав
на агенция „Разузнаване“, Служба „Военна
информация“ и на Националната служба за
охрана чрез своя постоянна комисия.
(2) Ръководителите на Държавна агенция
„Национална сигурност“, Държавна агенция
„Разузнаване“, Служба „Военна информация“
и Националната служба за охрана са длъж
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ни да се явят при покана пред Народното
събрание или пред негови комисии, в съот
ветствие с техния предмет на дейност, и да
предоставят исканата им информация при
спазване изискванията на Закона за защита
на класифицираната информация.
(3) Ръководителите на Държавна агенция
„Национална сигурност“, Държавна агенция
„Разузнаване“ и Националната служба за
охрана представят на Министерския съвет
ежегодно до 31 март годишен доклад за дей
ността на подчинената им структура.
(4) Годишният доклад на Служба „Военна
информация“ се представя на Министерския
съвет от министъра на отбраната в срока
по ал. 3.
(5) Държавна агенция „Национална си
гурност“, Държавна агенция „Разузнаване“ и
Служба „Военна информация“, чрез минис
търа на отбраната, изготвят и предоставят за
публикуване на страницата на Министерския
съвет некласифицирани годишни доклади.
(6) Министерският съвет внася за раз
глеждане докладите в Народното събрание,
които се приемат с отделни решения.
Чл. 23. Народното събрание чрез своя
постоянна комисия осъществява наблюдение
и контрол върху дейността по управлението
и разходването на средствата, предоставени
на структурите по чл. 22.
Чл. 24. (1) Гражданите и техните органи
зации осъществяват контрол върху системата
за защита на националната сигурност в рам
ките на нормативно установените им права.
(2) Министерският съвет създава консулта
тивен механизъм за участие на представители
на юридически лица с нестопанска цел, чиито
уставни цели са свързани със защитата на
националната сигурност, в обсъждания или в
изготвяне на проекти на нормативни актове,
доклади и други документи по проблеми от
компетентност на Съвета по сигурността при
спазване на Закона за достъп до обществена
информация и Закона за защита на класи
фицираната информация.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Риск за националната сигурност“ е
вероятността за промяна в средата за си
гурност, породена от съзнателно действие
или бездействие, която може да доведе до
нарушаване на състоянието на националната
сигурност.
2. „Заплаха за националната сигурност“
е съвкупност от условия и фактори, които
непосредствено водят до процеси или събития,
нарушаващи състоянието на националната
сигурност на Република България.
3. „Криза“ е събитие, което нарушава със
тоянието на национална сигурност в резултат
на целенасочени действия или бездействия
на лица, групи или организации.
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4. „Сит уационен цен т ър“ е ст ру к т у ра,
осъществяваща събирането, анализирането
и незабавно т о док ла дване на пост ъпи ла
информация във връзка с предотвратяване
и/или ограничаване на кризи, както и за
координиране на мерките и действията за
реа к ц и я, овла д я ва не и п реодол я ва не на
кризата.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. В Закона за Държавна агенция „На
ционална сигурност“ (обн., ДВ, бр. 109 от
2007 г.; изм., бр. 69 и 94 от 2008 г., бр. 22,
35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16, 80 и 97 от
2010 г., бр. 9 и 100 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г.,
бр. 15, 30, 52, 65 и 71 от 2013 г., бр. 53 от
2014 г. и бр. 14 и 24 от 2015 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 54 се създават ал. 8 и 9:
„(8) Конкурс за назначаване на държав
на служба в агенцията не се провежда за
лица, които са държавни служители в други
служби за сигурност, както и в службите за
обществен ред, ако отговарят на изисква
нията за постъпване на държавна служба
в агенцията и след писмено съгласие на
председателя на агенцията и ръководителя
на съответната служба.
(9) Конкурс за назначаване на държав
на служба в агенцията не се провежда и в
случаите по чл. 55, ал. 2 от правилника за
прилагане на закона.“
2. В чл. 65 ал. 3 се изменя така:
„(3) В случая по ал. 1 лицето получава
месечно възнаграждение в размер на основ
ното месечно възнаграждение за ранга и
степента на по-високата длъжност.“
3. В чл. 78 след думите „Трудът на“ се
добавя „председателя и на заместник-пред
седателите, както и на“.
4. В чл. 117, ал. 1 след думите „При пре
кратяване на“ се добавя „пълномощията на
председателя и на заместник-председателите,
както и на“.
5. В чл. 132, ал. 3 думите „31 януари“ се
заменят с „31 март“.
6. В § 1 от допълнителната разпоредба
т. 1 се изменя така:
„1. „Национална сигурност“ е понятието
по чл. 2 от Закона за управление и функци
ониране на системата за защита на нацио
налната сигурност.“
§ 3. В Закона за защита на класифицира
ната информация (обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г.;
изм., бр. 5 и 31 от 2003 г., бр. 52, 55 и 89 от
2004 г., бр. 17 и 82 от 2006 г., бр. 46, 57, 95 и
109 от 2007 г., бр. 36, 66, 69 и 109 от 2008 г.,
бр. 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16 и 88 от
2010 г., бр. 23, 48 и 80 от 2011 г., бр. 44 и 103
от 2012 г., бр. 52 и 70 от 2013 г., бр. 49 и 53
от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.) в § 1 от допъл
нителните разпоредби т. 13 се изменя така:
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„13. „На ц иона л на си г у рнос т“ е пон я
тието по чл. 2 от Закона за управление и
функциониране на системата за защита на
националната сигурност.“
§ 4. В Закона за Консултативен съвет за
национална сигурност (обн., ДВ, бр. 13 от
1994 г.; изм., бр. 28 от 2008 г. и бр. 35 от
2009 г.) в чл. 2, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създават се нова т. 9 и т. 10:
„9. председателят на Държавна агенция
„Разузнаване“;
10. секретарят на Съвета по сигурността;“.
2. Досегашната т. 9 става т. 11.
§ 5. В Закона за отбраната и въоръжени
те сили на Република България (обн., ДВ,
бр. 35 от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от
2009 г., бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23,
48, 99 и 100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от
2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 1 и 98
от 2014 г. и бр. 14 и 24 от 2015 г.) в чл. 22,
ал. 2 т. 2 се отменя.
§ 6. Изпълнението на закона се възлага
на Министерск и я съвет и на минист ър председателя.
§ 7. Законът влиза в сила от 1 ноември
2015 г.
Законът е приет от 43-то Народно съ
брание на 29 юли 2015 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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ЗАКОН
за Националната служба за охрана
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този закон урежда организацията и
дейността на Националната служба за охрана,
органите за ръководство и контрол и статуса
на нейните служители.
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Чл. 2. Дейността на Националната служба
за охрана е елемент от дейността по защитата
на националната сигурност, насочена към
осигуряване безопасността на определените
в този закон лица, обекти и мероприятия.
Чл. 3. Националната служба за охрана осъ
ществява дейността си въз основа на следните
основни принципи:
1. спазване на Конституцията, законите и
международните договори, по които Република
България е страна;
2. зачитане правата и свободите на граж
даните и тяхното достойнство;
3. политически неутралитет;
4. единоначалие в управлението;
5. непрекъснатост на охраната;
6. взаимодействие с държавните орга
ни, органите на местното самоуправление,
юридически и физически лица, както и със
съответните органи и организации в други
държави.
Чл. 4. При изпълнение на служебните си
задължения служителите от Националната
служба за охрана са физически неприкосно
вени и се намират под защитата на закона.
Г л а в а

в т о р а

СТАТУТ И УСТРОЙСТВО
Чл. 5. (1) Националната служба за охрана е
специализирана военизирана държавна служба
към президента на републиката.
(2) Националната служба за охрана е юри
дическо лице със седалище София, а нейният
началник е първостепенен разпоредител с
бюджет.
Чл. 6. (1) Основните структурни звена и
общият числен състав на Националната служ
ба за охрана се утвърждават от президента
на републиката по предложение на нейния
началник.
(2) Функциите и задачите на структурни
те звена в Националната служба за охрана,
включително и на тези, които осъществяват
финансов контрол по формирането и разход
ването на бюджета на службата, се определят
с правилника за прилагане на закона.
Г л а в а

т р е т а

РЪКОВОДСТВО И КОНТРОЛ
Чл. 7. Президентът на републиката осъ
ществява общо ръководство и контрол върху
дейността на Националната служба за охрана,
като:
1. назначава и освобождава началника на
службата след съгласуване с Министерския
съвет и заместник-началниците – по предло
жение на началника на службата;
2. утвърждава основните структурни звена
и общия числен състав;
3. удостоява офицери с висши офицерски
звания.
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Чл. 8. (1) Националната служба за охрана
се ръководи от началник, който отговаря за
цялостната дейност на службата.
(2) За началник на службата може да бъде
назначено лице, което:
1. има само българско гражданство;
2. има висше образование с образователноквалификационна степен „магистър“;
3. притежава 10-годишен професионален
стаж в службите за сигурност или в службите
за обществен ред, от който поне 5 години на
ръководна длъжност;
4. не е осъждано за умишлено престъпление
от общ характер, независимо от реабилитация
та, както и не е освобождавано от наказателна
отговорност за умишлени престъпления от
общ характер;
5. не е лишено от правото да заема опре
делена държавна длъжност;
6. е получило разрешение за достъп до
класифицирана информация с ниво на кла
сификация „Строго секретно“;
7. не членува в политически партии или
коалиции, или организации с политически
цели;
8. не е едноличен търговец, съдружник,
управител, прокурист или член на надзорни
съвети, управителни съвети или съвети на
директорите или в контролни органи на тър
говски дружества, кооперации или юридически
лица с нестопанска цел, които осъществяват
стопанска дейност;
9. не е наето по трудово или служебно
правоотношение, освен за осъществяване на
преподавателска или научноизследователска
дейност;
10. е проверено за принадлежност към Дър
жавна сигурност и разузнавателните служби
на Българската народна армия по Закона за
достъп и разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разуз
навателните служби на Българската народна
армия, и резултатът от проверката е обявен
по реда на същия закон.
(3) Началникът на Националната служба за
охрана се назначава от президента на републи
ката с указ след съгласуване с Министерския
съвет за срок от 5 години. След изтичане на
този срок началникът на службата може да
бъде отново преназначаван на същата длъж
ност за срок от още 5 години.
(4) Пълномощията на началника на На
ционалната служба за охрана се прекратяват
предсрочно от президента на републиката:
1. по негово искане;
2. при навършване на пределната възраст
по чл. 160 от Закона за отбраната и въоръже
ните сили на Република България;
3. при фактическа невъзможност да изпъл
нява задълженията си за повече от 6 месеца;
4. при несъвместимост с изискванията по
ал. 2;
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5. при влизане в сила на акт, с който е
установен конфликт на интереси по Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси;
6. при тежко нарушение или системно не
изпълнение на служебните задължения, както
и при действия, които накърняват престижа
на Националната служба за охрана;
7. при смърт или поставяне под запрещение.
(5) В едномесечен срок от прекратяването
на пълномощията на началника президентът
на републиката назначава с указ нов началник
след съгласуване с Министерския съвет.
(6) До назначаването на нов началник на
службата неговите правомощия се изпълня
ват от заместник-началник на Националната
служба за охрана, определен от президента
на републиката.
Чл. 9. Началникът на Националната служба
за охрана:
1. осъществява непосредственото ръковод
ство и контрол на дейността на службата;
2. представлява Националната служба за
охрана;
3. организира разработването и поддържа в
готовност за изпълнение плана за привеждане
на Националната служба за охрана за работа
във военно време, плана за мобилизация, като
осигурява изпълнението на мероприятията
при въвеждане в действие на държавния во
енновременен план и плана за дейност при
бедствия;
4. организира взаимодействието с държав
ните органи, органите на местното самоупра
вление, юридически и физически лица, както
и със съответните органи и организации в
други държави;
5. утвърждава класификатора на длъжности
те по чл. 38, ал. 1 и длъжностното разписание
на службата;
6. съставя и предлага проекта на бюджет и
разпределя бюджета на Националната служба
за охрана, ръководи финансовото и материал
но-техническото осигуряване и осъществява
контрол върху дейността на материалноот
говорните лица;
7. управлява човешките ресурси, професио
налната подготовка на служителите и е орган
по назначаване на държавните служители;
8. отговаря за правното осигуряване на
службата;
9. ръководи осъществяването на социалната
политика в службата;
10. обявява списък на категориите инфор
мация, подлежаща на класификация като
служебна тайна за сферата на дейност на
службата;
11. отговаря за управлението на държавното
имущество, предоставено на службата;
12. ръководи дейността по международното
сътрудничество;
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13. представя на президента на републиката
и на Министерския съвет годишен доклад за
дейността на службата;
14. информира президента на републиката
и министър-председателя по тяхно искане
или по своя инициатива по въпроси от ком
петентността на службата;
15. се отчита пред Народното събрание;
16. изпълнява други функции, определени
със закон.
Чл. 10. (1) Началникът на Националната
служба за охрана при изпълнение на своите
функции се подпомага от двама заместникначалници.
(2) Началникът на Националната служба
за охрана делегира със заповед правомощия
на своите заместници и определя техните
функции.
(3) При отсъствие началникът на Национал
ната служба за охрана се замества от опреде
лен от него със заповед заместник-началник.
(4) При изпълнение на правомощията си
началникът на Националната служба за охрана
издава инструкции, заповеди, разпореждания
и други актове, предвидени в закон.
Чл. 11. (1) Заместник-началниците на На
ционалната служба за охрана се назначават с
указ на президента на републиката по пред
ложение на началника на службата.
(2) За заместник-началник на службата
може да бъде назначавано лице, което отго
варя на изискванията на чл. 8, ал. 2.
(3) Пълномощията на заместник-начал
ник на Националната служба за охрана се
прекратяват предсрочно от президента на
републиката по предложение на началника
на службата при условията на чл. 8, ал. 4.
(4) Заместник-началниците и ръководи
телите на структурни звена в Националната
служба за охрана в рамките на определената
им функционална компетентност издават
заповеди и разпореждания.
Чл. 12. Народното събрание упражнява
контрол върху дейността на Националната
служба за охрана съгласно Конституцията на
Република България чрез постоянна комисия.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ
Чл. 13. Основните функции на Национал
ната служба за охрана са:
1. прогнозиране и разкриване на заплахи за
безопасността на охранявани лица и обекти;
2. предотвратяване и пресичане на посега
телства срещу охраняваните лица и обекти;
3. осигуряване безопасността на охранява
ните лица в местата на тяхното пребиваване,
както и по време на придвижването им;
4. осигуряване безопасността на охраня
емите обекти;
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5. осиг у ряване в пределите на своята
компетентност на организацията и функци
онирането на специалните комуникации на
охраняваните лица;
6. осигуряване защита на охраняваните
лица и охраняемите обекти при бедствия, при
положение на война, при военно или друго
извънредно положение.
Чл. 14. (1) За осъществяване на функциите
по чл. 13 и в пределите на своята компетент
ност Националната служба за охрана:
1. създава и поддържа услови я и ред,
необходими за осигуряване безопасността
на охраняваните лица в местата на тяхното
пребиваване, и отстранява препятствията за
осъществяване на охраната;
2. организира и провежда технически и
други мероприятия, необходими за осигуря
ване безопасността на охраняваните лица и
охраняемите обекти;
3. осигурява специализиран транспорт;
4. при необходимост организира съпро
вождане, пилотиране или ескорт на транс
портните средства на охраняваните лица при
спазване изискванията на Закона за движе
нието по пътищата;
5. изгражда и поддържа системи за наблю
дение, сигнализация и охрана при охраняемите
обекти;
6. организира и провежда дейности и ме
роприятия, включително охранително-техни
чески, за изграждане и усъвършенстване на
средствата и системите за комуникация на
охраняваните лица и охраняемите обекти,
осигуряване на тяхната надеждност и инфор
мационна сигурност;
7. организира и провежда в местата на
пребиваване на охраняваните лица охрани
телно-технически, радиационен, химически и
санитарно-хигиенен контрол, както и контрол
върху храните и напитките, предназначени за
консумация от охраняваните лица;
8. осигурява информационно-аналитичната
дейност по охраната;
9. осигурява контрол на дейността и без
опасността на своите служители;
10. взаимодейства и сътрудничи с държав
ните органи, органите на местното самоупра
вление, юридически и физически лица, както
и със съответните органи и организации в
други държави;
11. осъществява проучване, подбор, про
верка за психологическа пригодност, първо
начално и текущо обучение, включително
начално военно обучение, както и повишаване
квалификацията на служителите си;
12. осигурява логистично своята дейност;
13. осигурява транспортно своята дейност
и осъществява обслужване и поддръжка на
специализираните автомобили и другите мо
торни превозни средства;
14. осигурява транспортно дейността на ад
министрацията на президента на републиката;
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15. управлява предоставените є имоти и
движими вещи;
16. извършва документиране, фотографира
не и озвучаване, звукозапис и видеозаснемане
по време на публични прояви с участие на
охраняваното лице.
(2) Други функции и дейности могат да се
възлагат на Националната служба за охрана
само със закон.
Г л а в а

п е т а

ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ
Раздел І
Видове охрана
Чл. 15. (1) Охраната по този закон включва:
1. лична охрана на определените в този
закон лица;
2. охрана на обекти;
3. охрана на мероприятия;
4. специализиран транспорт.
(2) Видовете охрана по ал. 1 могат да се
прилагат поотделно или в комбинация в слу
чаите, определени в този закон.
Чл. 16. (1) Личната охрана е дейност по
защитата на живота, телесната неприкоснове
ност, здравето и достойнството на охранява
ното лице от противозаконни посегателства,
тяхното предотвратяване и пресичане, при
която лицето изпълнява указанията за безо
пасност, предписани от Националната служба
за охрана или от съответния служител.
(2) На охраняваното лице се предоставя
информация относно заплахата за неговата
безопасност.
Чл. 17. (1) Охраната на обект е дейност по
възпрепятстване на неправомерно проникване
на лица в охраняемите обекти по месторабота
и местоживеене на охраняваните лица, както
и на пряко посегателство срещу тях.
(2) Дейността по ал. 1 може да включва
и въвеждането на пропускателен режим за
допускане на лица и транспортни средства,
както и за внасяне на предмети в охраняем
обект.
Чл. 18. (1) Дейността по охрана на меро
приятия е комплекс от действия за защита
на охраняеми обекти и обезпечаване безопас
ността на охранявани лица при участието им
в масови прояви или дейности с краткосрочен
характер.
(2) Дейността по ал. 1 се извършва само
стоятелно или съвместно с други компетентни
държавни органи, други юридически лица
и граждани с цел осигуряването на безпре
пятствено и спокойно протичане на масови
прояви или дейности с краткосрочен характер.
(3) Когато информацията за съответното
мероприятие постъпи в службата по-малко
от 24 часа преди началото му, дейността за
охрана по ал. 1 не се прилага в пълен обем.
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Чл. 19. (1) Специализираният транспорт е
дейност по охрана, организирана и осъщест
вявана по специфичен начин, за безопасен,
безпрепятствен и навременен превоз на оп
ределените с този закон лица.
(2) Моторните превозни средства, използ
вани за специализиран транспорт, са със
специален режим на движение, представляват
специално оборудване за целите на сигур
ността или в тях допълнително са вградени
компоненти и/или елементи за повишаване
на сигурността.
(3) При осъществяване на дейността по
ал. 1 може да се прилага и съпровождане,
пилотиране или ескортиране.
Раздел ІІ
Охранявани лица
Чл. 20. (1) На президента, председателя на
Народното събрание и министър-председателя
в страната се осигуряват всички видове охрана.
(2) При пътуване в чужбина на президен
та, председателя на Народното събрание и
министър-председателя се осигурява лична
охрана, а при необходимост и специализиран
транспорт, като обхватът на охраната се съо
бразява с изискванията на приемащата страна.
(3) На вицепрезидента се осигурява охра
на по местоживеене и месторабота, както и
лична охрана и специализиран транспорт в
страната. При служебно пътуване в чужбина
се осигурява лична охрана, а при необходи
мост – и специализиран транспорт.
(4) На главния прокурор в страната се
осигурява лична охрана и специализиран
транспорт, а при служебно пътуване в чужбина
и при необходимост – лична охрана.
(5) По време на мандата си лицата по ал. 1
не могат да се откажат от охрана и се съо
бразяват с мерките за безопасност, прилагани
от Националната служба за охрана.
(6) На представители на друга държава
с ранг, съответстващ на ранга на лицата по
ал. 1, на ръководители на меж дународни
организации и институции при посещение в
Република България се осигурява охрана, като
се взема под внимание обхватът на мерките за
сигурност, прилагани в съответната държава,
организация или институция.
(7) При усложнена среда за сигу рност
или конкретна застрашеност по решение на
комисията по чл. 23 на лицата по ал. 3, 4 и 6
се осигуряват и други видове охрана.
(8) При положение на война, военно поло
жение или извънредно положение, освен на
лицата по ал. 1, 3 и 4, охрана се осигурява
и на членовете на Върховното главно ко
мандване по чл. 114 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
Чл. 21. (1) Специализиран транспорт в
мирно време се осигурява на:
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1. ч ленове т е на М и н ис т ерск и я с ъве т,
членовете на Конституционния съд, замест
ник-председателите на Народното събрание,
председателя на Върховния касационен съд,
председателя на Върховния административен
съд, омбудсмана, кмета на столицата;
2. лицата, заемали длъжностите председател
на Народното събрание или министър-пред
седател – до 4 години след освобождаването
им от длъжност.
(2) На лицата, които са били президенти
на Република България, се осигурява охрана
при условията и по реда на Закона за някои
права на лицата, които са били президенти
на Република България.
(3) При усложнена среда за сигурност по
решение на комисията по чл. 23 на лицата по
ал. 1 и 2 се осигуряват и други видове охрана.
(4) Специализиран транспорт се осигурява
и на представители на друга държава, между
народна организация или институция с ранг,
съответстващ на ранга на лицата по ал. 1 и 2,
когато са на посещение в Република България.
Чл. 22. (1) При конкретна застрашеност
на лицето в мирно време по решение на
комисията по чл. 23 се осигурява охрана на:
1. лицата по чл. 21, ал. 1 и 2;
2. народни представители;
3. членове на семействата на лицата по
чл. 20, ал. 1;
4. други лица, свързани с националната
сигурност, посегателството спрямо които би
подронило, отслабило или създало затруднения
на властта в Републиката.
(2) На представители на друга държава,
международна организация или институция
с ранг, съответстващ на ранга на лицата по
ал. 1, т. 1 и 2, се осигурява охрана в случаите,
когато служба за сигурност на изпращащата
държава е предоставила писмена информация
за наличие на застрашеност на чуждестранния
гост или е отправила искане за назначаване
на определени видове охрана.
(3) По предложение на президента на репу
бликата, председателя на Народното събрание,
министър-председателя или министъра на
външните работи на представители на друга
държава, международна организация или ин
ституция и на ръководителите на делегации
с особена важност за страната се осигурява
специализиран транспорт и/или лична охрана.
(4) Лицата по ал. 1 могат да се откажат
временно, частично или изцяло от охрана
след подписване на декларация по образец,
у твърден от началника на Националната
служба за охрана.
Чл. 23. (1) Наличието на усложнена среда
за сигурност или на конкретна застрашеност
по чл. 20, ал. 7, чл. 21, ал. 3 и чл. 22, както и
в случаите по чл. 26, ал. 1, видът, обхватът и
срокът на предоставяната охрана, изменението
на обхвата и прекратяването на охраната се
определят с решение на комисия.
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(2) Комиси ята се състои от председа
тел – началникът на Националната служба за
охрана, и членове: председателят на Държавна
агенция „Национална сигурност“ и главният
секретар на Министерството на вътрешните
работи.
(3) При необходимост след решение на ко
мисията в работата є участват като членове
ръководителите на Служба „Военна информа
ция“ и на Държавна агенция „Разузнаване“.
(4) Редът за свикване на заседания на
комисията и правилата за нейната работа
се определят с правилника за прилагане на
закона.
(5) Когато в Министерството на вътрешните
работи, Държавна агенция „Национална сигур
ност“, структури, подчинени на министъра на
отбраната, в други държавни органи и органи
на местното самоуправление постъпят данни
или информация, свързани с изпълнението
на функциите на Националната служба за
сигурност, те ги предоставят на службата.
(6) Информационният обмен и взаимо
действието между органите и структурите по
ал. 5 се уреждат със съвместни инструкции.
Чл. 24. (1) Ръководители на български зад
гранични представителства получават охрана
по решение на Министерския съвет.
(2) По искане на държавен орган или на
политическа партия, представена в Народното
събрание или в Европейския парламент, и
при наличие на възможност Националната
служба за охрана осигурява съответна по
вид и продължителност охрана на значими
обществено-политически прояви с участие на
охранявани от службата лица.
(3) При необходимост и наличие на въз
можност Националната служба за охрана
предоставя за временно ползване моторни
превозни средства на Народното събрание,
на Министерския съвет и за чуждестранни
гости и придружаващите ги длъжностни лица
от други ведомства в страната.
(4) Направените разходи по ал. 1 – 3 се
възстановяват по бюджета на Националната
служба за охрана по ред, определен с правил
ника за прилагане на закона.
Раздел ІІІ
Охраняеми обекти
Чл. 25. (1) Националната служба за охра
на охранява обекти и прилежащите към тях
площи, в които пребивава лице, на което е
предоставена охрана по този закон.
(2) На охрана подлежат и обекти, предос
тавени на Националната служба за охрана за
изпълнение на определените є в този закон
функции или когато това е възложено по силата
на друг закон или акт на Министерския съвет.
(3) Националната служба за охрана прилага
специални мерки за сигурност при възлагане
изграждането на техническата охрана, при
поддръжката и ремонта в обектите по ал. 1 и 2.
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(4) Националната служба за охрана може
да охранява съвместно с други служби зад
граничните представителства на Република
България, посочени в списък, приет с решение
на Министерския съвет.
Чл. 26. (1) При повишена степен на за
страшеност на охраняем обект комисията
по чл. 23 може да реши в непосредствена
близост до него да бъде обособена охраняема
зона, ползваща се с режима на охраняемия
обект, в която достъпът да бъде ограничен
или забранен.
(2) Границите на охраняемата зона по ал. 1
се обозначават по подходящ и разбираем за
гражданите начин.
Г л а в а

ш е с т а

ПРАВОМОЩИЯ НА ОФИЦЕРИТЕ И
СЕРЖАНТИТЕ
Чл. 27. (1) Функциите и дейностите по чл. 13
и чл. 14, ал. 1 се изпълняват от офицерите и
сержантите от Националната служба за охрана.
(2) Когато е необходимо за изпълнение на
конкретни задачи по охрана на лица, обекти
или мероприятия, офицерите и сержантите
от Националната служба за охрана дават
писмени или устни разпореждания.
(3) При невъзможност да се дадат разпо
режданията по ал. 2, те могат да се извършват
чрез действия, чийто смисъл е разбираем за
лицата, за които се отнасят или към които
са насочени.
(4) Разпорежданията по ал. 2 и 3 са задъл
жителни за изпълнение, освен ако налагат
извършването на очевидно за лицето прес
тъпление.
(5) Разпорежданията, издадени в писмена
форма, се връчват срещу подпис на лицето,
което им е адресат. Отказът или невъзмож
ността на лицето да получи разпорежданията,
издадени в писмена форма, се удостоверява
с подписа на един свидетел.
(6) Разпорежданията могат да се обжалват
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс. Обжалването не спира изпълнението
на разпореждането.
Чл. 28. При изпълнение на служебните си
задължения офицерите и сержантите от На
ционалната служба за охрана се легитимират
със служебна карта и знак, утвърдени с акт
на нейния началник.
Чл. 29. (1) За изпълнение на дейността по
охрана офицерите и сержантите от Нацио
налната служба за охрана могат да изискват
информация от държавни органи, органи на
местното самоуправление, от юридически и
физически лица при спазване изискванията на
Закона за защита на класифицираната инфор
мация и Закона за защита на личните данни.
(2) Органите и лицата по ал. 1 предоставят
исканата информация и са длъжни да оказват
съдействие на офицерите и сержантите от
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Националната служба за охрана за изпълне
ние на определените им в този закон задачи
по охрана на лица, обекти или мероприятия.
(3) Информацията по ал. 1 и 2 се обработва,
анализира, съхранява и унищожава по ред,
определен от началника на Националната
служба за охрана, при спазване изисквания
та на Закона за защита на класифицираната
информация и Закона за защита на личните
данни.
Чл. 30. (1) За изпълнение на задачите си
по този закон офицерите и сержантите от
Националната служба за охрана могат да из
вършват и проверки на предмети и вещества.
(2) За предотвратяване на посегателство
върху живота, телесната неприкосновеност,
здравето или достойнството на охраняваното
лице, както и за осигуряване необезпокоява
ното осъществяване на дейността му офице
рите и сержантите от Националната служба
за охрана могат да проверяват:
1. документите за самоличност;
2. багажа, товара, транспортните средства
и съпроводителните им документи;
3. обекти.
(3) Проверката се извършва по начин,
който да не уронва честта и достойнството
на гражданите.
(4) За осъществяване на дейността по ох
рана офицерите и сержантите от Национал
ната служба за охрана могат да изграждат и
използват технически средства или системи,
включително за:
1. наблюдение и заснемане, като заснетите
материали се използват само за:
а) изясняване на обстоятелства, свързани
с посегателство срещу охранявано лице или
охраняем обект;
б) установяване на извършвано неправо
мерно наблюдение на охраняваното лице или
охраняемия обект;
в) целите на професионалната подготовка
в службата;
2. радиосмущения при необходимост и при
условие че не сриват въздушната, морската
или речната навигация;
3. охранително-технически проверки.
Чл. 31. (1) За установяване съответствието
с изискванията на нормативните актове на
храните и напитките, предназначени за кон
сумация от охраняваните лица, офицерите и
сержантите имат право да:
1. вземат проби и образци от храните и
напитките и да възлагат изследването и ана
лиза им на акредитирани лаборатории;
2. проверяват спазването на добрата про
изводствена практика по смисъла на Закона
за храните;
3. осъществяват наблюдение и контрол
върху всички етапи от приготвянето до под
насянето на храната и напитките.
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(2) При установени несъответствия по ал. 1
се уведомява началникът на Националната
служба за охрана или оправомощено от него
длъжностно лице.
Чл. 32. (1) Началникът на Националната
сл у жба за ох рана у твърж дава специа лни
изисквания, вида, класа и броя на транс
портните средства, с които се осъществява
специализираният транспорт по чл. 19, както
и специалните мерки за сигурност, свързани
с придобиването, съхранението, начина на
експлоатация и сервизното им обслужване.
(2) За гарантиране сигурността на специали
зираните автомобили Националната служба
за охрана осъществява тяхното обслужване
и поддръжка в собствен автосервиз и гараж
и извършва контрола по техническата им
изправност. Началникът на Националната
служба за охрана определя реда за ползване
на специализираните услуги по изречение
първо от трети лица.
Чл. 33. (1) При изпълнение на задачите си
офицерите и сержантите от Националната
служба за охрана използват лични предпазни
и защитни средства.
(2) Редът за използване на средствата по
ал. 1, техният вид и длъжностите, за които
се полагат, се определят с правилника за
прилагане на закона.
Чл. 34. (1) При изпълнение на служебните
си задължения офицерите и сержантите от
Националната служба за охрана могат да из
ползват физическа сила, помощни средства,
специални техники и похвати само когато
това е абсолютно необходимо при:
1. нападения срещу охранявано лице или
служител на Националната служба за охрана
при или по повод изпълнение на функциите
му по този закон;
2. нападения на обекти по чл. 25 и 26;
3. противодействие или отказ да се изпълни
законно разпореждане;
4. задържане на застрашаващо сигурността
лице, което не се подчинява на разпореждане
или оказва съпротива на служител от Наци
оналната служба за охрана при или по повод
изпълнение на функциите му по този закон.
(2) Физическа сила, помощни средства,
специални техники и похвати могат да бъдат
използвани след предупреждение с изключение
на случаите на внезапно нападение.
(3) Помощни средства са: въжета, белез
ници, електрошокови и други палки и прис
пособления; димки; химически вещества,
утвърдени от министъра на здравеопазване
то; халосни патрони, патрони с гумени или
пластмасови накрайници или шокови куршу
ми; устройства за принудително спиране на
превозни средства; устройства за отваряне на
помещения, устройства за светлинно и звуково
въздействие; бронирани машини.
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(4) Редът за употреба на помощни средства
се определя с акт на началника на Национал
ната служба за охрана.
(5) При използване на физическа сила, по
мощни средства, специални техники и похвати
офицерите и сержантите от Националната
служба за охрана са длъжни по възможност да
предприемат всички необходими мерки да не
застрашават живота и здравето на гражданите.
(6) Използването на физическа сила, по
мощни средства, специални техники и похвати
се преустановява незабавно след постигане
целта на приложената мярка.
(7) Забранява се използването на физическа
сила, помощни средства, специални техники и
похвати по отношение на видимо малолетни
лица и бременни жени. Забраната не се прилага
в случаите на масови безредици, при които
има непосредствена опасност за живота на
охранявано лице, когато са изчерпани всички
други средства.
Чл. 35. (1) При изпълнение на служебните
си задължения офицерите и сержантите от
Националната служба за охрана могат да из
ползват оръжие само когато това е абсолютно
необходимо:
1. при въоръжено нападение или заплаха
с оръжие, насочени срещу охранявани лица
и обекти;
2. за предотвратяване на отвличане или за
преустановяване на незаконно лишаване от
свобода на охранявано лице;
3. при пресичане на терористични или
други общоопасни деяния с възможни тежки
последици;
4. след предупреждение при задържане на
лице, когато то оказва въоръжена съпротива;
5. за спиране на транспортно средство
чрез неговото повреждане, когато водачът му
създава реална заплаха за безопасността на
охраняваните лица или обекти или възниква
опасност за живота и здравето на хора.
(2) Офицерите и сержантите от Национална
та служба за охрана при използване на оръжие
са длъжни да направят всичко необходимо да
пазят живота на лицето, срещу което е насо
чено оръжието, и да не застрашават живота
и здравето на други лица.
(3) Офицерите и сержантите преустано
вяват употребата на оръжие незабавно след
постигането на законната є цел.
(4) След използване на оръжие офицерът
или сержантът изготвя доклад.
Чл. 36. (1) При изпълнение на възложените
задачи офицерите и сержантите от Национал
ната служба за охрана задържат лице, когато:
1. е извършило посегателство срещу охра
нявано лице или охраняем обект;
2. с действията си или с носените от него
предмети създава реална опасност за охра
няваното лице или обект или в охраняемата
зона по чл. 26 и са изчерпани всички останали
законови средства.
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(2) В случаите по ал. 1 офицерите и сер
жантите от Националната служба за охрана
могат да извършват и личен обиск по начин,
който да не уронва честта и достойнството
на задържаното лице. Обиск може да бъде
извършен само от лице, което принадлежи
към пола на обискирания.
(3) При задържане на лице по ал. 1 офице
рите и сержантите от Националната служба за
охрана незабавно уведомяват компетентните
полицейски органи, а в случаите по ал. 1, т. 1
уведомяват и прокуратурата. До пристигане
на полицейските органи на задържаното лице
временно се ограничава единствено правото
на свободно придвижване.
(4) На задържаното лице се извършва ме
дицински преглед.
(5) Задържаното лице има право на те
лефонно обаждане, с което да съобщи за
задържането си.
(6) При предаването на задържаното лице
на компетентните полицейски органи се със
тавя протокол, който съдържа:
1. собствено, бащино и фамилно име на
съставителя и неговата длъжност;
2. дата на съставяне на протокола;
3. час, дата и място на задържането;
4. описание на обстоятелствата, при които
е било задържано лицето;
5. описание на предметите, които са открити
у задържаното лице, ако е извършен обиск;
6. имената на задържаното лице, ЕГН/
ЛНЧ, постоянен или настоящ адрес;
7. обясненията или възраженията на задър
жаното лице, ако е направило такива;
8. собствено, бащино и фамилно име, ЕГН,
постоянен или настоящ адрес на свидетелите,
при наличие на такива;
9. подпис на съставителя.
(7) Протоколът се изготвя в три екзем
пляра, съответно за съставителя, полицейския
орган и задържаното лице, след което лицето
и предметите по ал. 6, т. 5 се предават на
полицейския орган.
(8) Редът за упражняване на правомощи
ята по задържане се определят с инструкция
на началника на Националната служба за
охрана, а тези, свързани с осъществяване на
взаимодействието между офицерите и сер
жантите от Националната служба за охрана
и полицейските органи, се определят с ин
струкция, издадена съвместно от министъра на
вътрешните работи и началника на службата.
Чл. 37. (1) При изпълнение на задачите си по
този закон Националната служба за охрана си
взаимодейства с органите от изпълнителната и
съдебната власт по ред, определен в съвместни
инструкции на съответните ръководители.
(2) Офицерите и сержантите от Нацио
налната служба за охрана нямат полицейски
правомощия.
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ПРАВООТНОШЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ
Чл. 38. (1) Служителите на Националната
служба за охрана са:
1. офицери и сержанти от Националната
служба за охрана;
2. държавни служители по Закона за дър
жавния служител;
3. лица, работещи по трудово правоотно
шение.
(2) Служителите по ал. 1, т. 2 и 3 изпълняват
функции, свързани с осигуряване дейността
на службата, извън посочените в чл. 13 и
чл. 14, ал. 1. По своя преценка началникът
на Националната служба за охрана определя
длъжностите, заемани от служители по ал. 1,
т. 1, за изпълнение на функции извън посо
чените в чл. 13 и чл. 14, ал. 1.
(3) Възникването, съдържанието, измене
нието и прекратяването на служебното пра
воотношение на офицерите и сержантите от
Националната служба за охрана се уреждат
с този закон.
(4) Възникването, съдържанието, измене
нието и прекратяването на служебното пра
воотношение на държавните служители по
ал. 1, т. 2 се уреждат по Закона за държавния
служител.
(5) Правата и задълженията на лицата,
работещи по трудово правоотношение, се
уреждат при условията и по реда на Кодекса
на труда, доколкото в този закон не е пред
видено друго.
Чл. 39. (1) За офицери и сержанти в Наци
оналната служба за охрана се приемат пъл
нолетни лица само с българско гражданство,
които отговарят на общите и специфичните
изисквания за възраст, образование, психоло
гична пригодност, професионална подготов
ка и правоспособност, след провеждане на
конкурс при условия и по ред, определени с
правилника за прилагане на закона.
(2) Кандидатите за офицери и сержанти
трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да имат висше образование с образова
телно-квалификационна степен, не по-ниска
от „бакалавър“ – за офицерите, и средно или
по-високо образование – за сержантите;
2. да не са по-възрастни от 34 години – за
офицерите, и 32 години – за сержантите, освен
за длъжности, определени от началника на
Националната служба за охрана;
3. да са годни за съответното направление
на дейност, което се установява от военноме
дицинските органи на Военномедицинската
академия;
4. да са психологично пригодни, което се
определя от специализирано звено на Наци
оналната служба за охрана по психологично
осигуряване или въз основа на сключени
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споразумения с институции или ведомства,
имащи право да провеждат психологически
изследвания.
(3) Не се назначават за офицери и сер
жанти лица:
1. осъждани за умишлено престъпление от
общ характер, независимо от реабилитацията,
или освободени от наказателна отговорност
за извършено умишлено престъпление от
общ характер с налагане на административно
наказание по чл. 78а от Наказателния кодекс;
2. привлечени като обвиняеми или под
съдими за умишлено престъпление от общ
характер;
3. лишени от правото да упражняват оп
ределена професия или дейност, когато това
е необходимо за изпълнение на длъжността,
за която кандидатстват.
(4) Назначаването на държавните служите
ли в Национална служба за охрана се извършва,
когато кандидатът отговаря на изискванията
по чл. 7 от Закона за държавния служител
и при условията и по реда на същия закон.
(5) За работа по трудово правоотношение
се назначават пълнолетни лица само с бъл
гарско гражданство, за които не са налице
обстоятелствата по ал. 3.
(6) На длъжности, за които се изисква
разрешение за достъп до класифицирана ин
формация, могат да се назначават само лица,
получили съответното разрешение.
(7) Изискването по ал. 2, т. 2 не се отнася
за лица, чието служебно правоотношение
като военнослужещи, в служба за сигурност
или за обществен ред е прекратено до една
година преди кандидатстване за работа в
Националната служба за охрана.
Чл. 40. Нача лникът на Национа лната
служба за охрана в рамките на утвърдения
класификатор на длъжностите по чл. 38, ал. 1
и на длъжностното разписание на службата
определя степените в обхвата на едно звание
на офицер или сержант.
Чл. 41. (1) На офицерите и сержантите от
Националната служба за охрана се забранява
да членуват в политически партии, движения
и коалиции с политически цели, да развиват
или да участват под каквато и да е форма в по
литическа дейност, да извършват пропаганда,
агитация и да предприемат действия, с които
се нарушава политическият им неутралитет.
(2) Служителите по ал. 1 нямат право на
синдикални действия и на стачка.
(3) Служителите по ал. 1 не могат да отказ
ват изпълнение на служебните си задължения
по религиозни, атеистични, политически и
идеологически мотиви.
(4) Държавните служители и лицата, рабо
тещи по трудово правоотношение, не могат
да осъществяват политическа дейност или да
изразяват политически възгледи по местора
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бота. Те могат да създават и да членуват в
синдикални организации. Те нямат право на
ефективна стачка.
Чл. 42. (1) Офицерите и сержантите от
Националната служба за охрана не могат да
изпълняват друга служба освен определената
в този закон.
(2) Служителите по ал. 1 не могат да из
вършват дейност, несъвместима със службата
им.
(3) Несъвместими със службата в Нацио
налната служба за охрана са:
1. регистрацията като едноличен търговец,
съдружник в търговско дружество, управител,
търговски пълномощник, проку рист, тър
говски представител, търговски посредник,
ликвидатор, синдик, член на управителни или
контролни органи на търговско дружество
или кооперация;
2. търговската дейност – освен притежава
нето на акции в акционерни дружества или
участие в земеделска кооперация;
3. работата по трудово или друго служеб
но правоотношение, както и по граждански
договор, освен за осъществяване на препода
вателска, научноизследователска, спортносъс
тезателна или творческа дейност;
4. дейността по извършване на охрани
телни, транспортни или други услуги извън
Националната служба за охрана;
5. заемането на публична длъжност или
осъществяването на публична дейност.
Чл. 43. Несъвместимост със службата в
Националната служба за охрана е налице и:
1. при нарушаване на забраните по чл. 41;
2. когато служител на Националната служба
за охрана по чл. 38, ал. 1 е в непосредствена
йерархическа връзка на ръководство и контрол
с друг служител по чл. 38, ал. 1, като съпруг,
роднина по права линия без ограничения, по
съребрена линия до четвърта степен вклю
чително или по сватовство до втора степен
включително.
Чл. 44. (1) Служителите са длъжни да
декларират по реда на Закона за предотвратя
ване и установяване на конфликт на интереси
всеки частен интерес, който имат във връзка
с функциите на структурното звено, в което
работят.
(2) Служителите са длъжни да не участват
при обсъждането, подготовката и вземането на
решения, когато те или свързаните с тях лица
са заинтересовани от съответното решение
или когато имат със заинтересованите лица
отношения, пораждащи основателни съмнения
в тяхната безпристрастност.
(3) В случаите по ал. 2 служителите пис
мено уведомяват началника на Националната
служба за охрана.
Чл. 45. Правоотношенията със служителите
в Националната служба за охрана възникват
въз основа на:
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1. заповед на началника на службата за
назначаване, с която се присвоява офицер
ско или сержантско звание – за офицерите
и сержантите;
2. заповед на началника на службата за
назначаване по Закона за държавния служител;
3. трудов договор, сключен с началника на
службата – за лицата, работещи по трудово
правоотношение.
Чл. 46. (1) Заповедта по чл. 45, т. 1 се из
дава в писмена форма и съдържа:
1. правното основание за назначаването;
2. трите имена и единния граждански номер
на назначаваното лице;
3. наименованието на длъжността, на която
лицето се назначава, и званието, което му се
присвоява;
4. размера на основното възнаграждение и
допълнителните възнаграждения с постоянен
характер;
5. дата на издаване и подпис на лицето,
издало заповедта.
(2) В заповедта могат да се определят
мястото и характерът на работата, както и
допълнителни условия, свързани със специ
фиката на длъжността.
(3) Назначеното лице се запознава срещу
подпис със заповедта по ал. 1.
Чл. 47. (1) Когато офицер или сержант се
назначава за първи път на служба в Национал
ната служба за охрана, в едногодишен срок,
считано от датата на встъпване в длъжност,
началникът на службата може да прекрати
служебното правоотношение без предизвестие.
(2) Срокът по ал. 1 не тече през времето,
през което офицерът или сержантът е бил в
законоустановен отпуск.
Чл. 48. (1) При назначаването офицерите и
сержантите в Националната служба за охрана
подават декларации за имуществото и доходите
си, както и за липсата на обстоятелства по
чл. 41, ал. 1 – 3, чл. 42 и 43, а лицата, работещи
по трудово правоотношение – за имуществото
и доходите си и за липса на обстоятелства по
чл. 41, ал. 4 и чл. 43, по образци, утвърдени от
началника на Националната служба за охрана.
(2) Всяка година до 30 април служителите
по ал. 1 подават декларация за имуществото
и доходите си по образец, утвърден от на
чалника на Националната служба за охрана,
а при промяна на обстоятелство по чл. 39,
ал. 3 и 4, чл. 41, 42 и 43, подават декларация
в 7-дневен срок от промяната.
(3) Държавните служители в Националната
служба за охрана декларират имотното си
състояние съгласно чл. 29, ал. 3 от Закона за
държавния служител.
Чл. 49. (1) Встъпването в длъжност става
в 10-дневен срок от датата на запознаване със
заповедта за назначаване, което се удостове
рява писмено. Служебното правоотношение
възниква от деня на встъпването.
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(2) Преди встъпването в длъжност офицерът
или сержантът е длъжен да положи клетва
със следното съдържание: „Заклевам се при
изпълнение на службата в Националната
служба за охрана да спазвам Конституция
та и законите на Република България и да
изпълнявам добросъвестно служебните си
задължения съобразно интересите на държа
вата. Заклех се!“.
(3) Полагането на клетва се удостоверява
с подписването на клетвен лист.
(4) Ако по уважителни причини назначеният
служител не положи клетва или не встъпи
в длъжност в срока по ал. 1, началникът на
Националната служба за охрана определя със
заповед нов срок за встъпване.
Чл. 50. (1) При отказ да положат клетва
или да подпишат декларациите по чл. 48,
ал. 1 в срока по чл. 49, ал. 4, назначените
офицери и сержанти не встъпват в длъжност,
а издадената заповед се отменя.
(2) Трудов договор не се сключва с канди
дат, който откаже да подпише декларациите
по чл. 48, ал. 1.
Чл. 51. (1) При назначаване на служба в
Националната служба за охрана на служи
телите по чл. 38, ал. 1, т. 1 се присвояват
следните звания:
1. Сержантски звания:
Младши сержант.
Сержант.
Старши сержант.
Старшина.
Главен старшина – 1-ви клас.
Главен старшина – 2-ри клас.
2. Младши офицерски звания:
Лейтенант.
Старши лейтенант.
Капитан.
3. Старши офицерски звания:
Майор.
Подполковник.
Полковник.
4. Висши офицерски звания:
Бригаден генерал.
Генерал-майор.
Генерал-лейтенант.
(2) Началникът на службата присвоява
званията по ал. 1, т. 1 – 3, повишава и пони
жава в звание.
(3) При назначаване на офицери и сержанти
в Националната служба за охрана, на които
са били присвоени звания по този или по
други закони, им се обявява не по-ниско от
притежаваното звание.
(4) Пределните звания за длъжностите и
срокът за прослужване във всяко звание се
определят от началника на Националната
служба за охрана.
Чл. 52. (1) За проявен героизъм или за
постигнати високи резултати в служебната
работа офицерите и сержантите могат да бъдат
повишавани в звание предсрочно.
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(2) Офицери, загинали при или по повод
изпълнение на служебните си задължения,
могат да бъдат повишавани в звание посмъртно
с една степен, а на сержантите може да се
присвоява първо офицерско звание.
Чл. 53. (1) За всеки служител в Нацио
налната служба за охрана се съставя и води
служебно дело.
(2) Условията и редът за съставяне, водене
и съхраняване на служебното дело, както и за
предоставяне на документи от него се опре
делят с правилника за прилагане на закона.
Г л а в а

о с м а

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРАВООТНОШЕНИЕТО
Раздел І
Общи положения
Чл. 54. При изпълнение на служебните си
задължения офицерите и сержантите от На
ционалната служба за охрана носят оръжие
по ред, определен от началника на службата.
Чл. 55. (1) Изпълнението на служебните
задължения в Националната служба за охрана
се основава на принципите на законност, ло
ялност, отговорност, стабилитет, политическа
необвързаност, йерархична подчиненост и
единоначалие.
(2) При изпълнение на задълженията си
служителите на Националната служба за
охрана се подчиняват единствено на Консти
туцията, закона и разпорежданията на своите
началници.
(3) Служителите са длъжни да опазват
класифицираната информация, представля
ваща държавна или служебна тайна, както и
информация за личния живот на охранява
ното лице и на неговото семейство, станала
им известна при или по повод изпълнение на
служебните задължения.
(4) Служителите не могат да правят изя
вления от името на Националната служба за
охрана освен с изричното съгласие на нейния
началник.
Чл. 56. (1) Служителите от Националната
служба за охрана са длъжни да изпълняват
задълженията си точно, добросъвестно и без
пристрастно в съответствие с Конституцията
и законите.
(2) Професионалните задължения на слу
жителите се определят в длъжностната им
характеристика.
(3) При изпълнение на служебните си за
дължения, в обществения и личния си живот
служителите са длъжни да имат поведение,
съобразено с Етичния кодекс на служителите
от Националната служба за охрана.
Чл. 57. (1) Служителите от Национална
та служба за охрана могат да се сдружават
за осъществяване на дейности от взаимен
интерес извън служебните си задължения.
Тези дейности се извършват извън работното
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време и не могат да накърняват подготовката,
дисциплината и да не нарушават установения
ред и единоначалието в Националната служба
за охрана.
(2) Сдруженията по ал. 1 не могат да имат
за предмет дейностите по чл. 14.
(3) Сдруженията по ал. 1 могат да членуват
в сродни международни организации.
(4) За създаването на сдруженията по ал. 1
се уведомява началникът на Националната
служба за охрана.
Чл. 58. (1) При регистриране на офицер или
сержант от Националната служба за охрана
като независим кандидат за президент или
вицепрезидент, за народен представител, за
член на Европейския парламент, за кмет или
общински съветник изпълнението на службата
се прекъсва и отношението със служителя се
урежда по реда на Изборния кодекс.
(2) Когато лице по ал. 1 е избрано за пре
зидент или вицепрезидент, за народен пред
ставител, за член на Европейския парламент,
за министър или за кмет, след прекратяването
на пълномощията му се възстановява на
предишната длъжност, ако в 14-дневен срок
от прекратяването заяви изрично желанието
си пред началника на Националната служба
за охрана.
Чл. 59. (1) Офицерите и сержантите от
Националната служба за охрана са длъжни
по всяко време на денонощието да бъдат на
разположение за изпълнение на служебните
си задължения.
(2) Изискванията за изпълнение на задъл
жението по ал. 1 се определят с правилника
за прилагане на закона.
Раздел ІІ
Работно време
Чл. 60. (1) Нормалната продължителност
на работното време на служителите от Наци
оналната служба за охрана е 8 часа. Работната
седмица е 5-дневна с нормална продължител
ност на седмичното работно време 40 часа.
(2) За някои категории служители, без ра
ботещите на смени, се установява ненормиран
работен ден. Те са длъжни при необходимост
да изпълняват служебните си задължения и
след изтичане на редовното работно време.
(3) Времето за отбранително-мобилизаци
онна подготовка на служителите и за участие
в изпълнението на задачи, свързани с нея, не
се включва в работното време.
(4) Времето за почивка на служителите,
когато им е осигурена такава, не се включва
в продължителността на работното време.
(5) Трудът, положен на д установеното
работно време по ал. 2, се компенсира с до
пълнително възнаграждение за специфични
условия при изпълнение на службата в На
ционалната служба за охрана.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

(6) Началникът на Националната служба за
охрана определя реда за разпределение и от
читане на работното време и за компенсиране
на работата над установеното работно време.
Раздел IІІ
Професионална подготовка, обучение и квалификация
Чл. 61. (1) Професионалната подготовка,
обучението и квалификацията на служите
лите на Националната служба за охрана се
извършват при условия и по ред, определени
с правилника за прилагане на закона.
(2) В учебен център на Националната служба
за охрана могат да се обучават и служители
от други органи и организации въз основа на
сключени споразумения.
(3) При условията на ал. 2 могат да се
обучават служители от държавни органи и
организации на други държави.
Чл. 62. По време на службата си офице
рите и сержантите от Националната служба
за охрана са длъжни да поддържат бойната
и физическата си подготовка по ред, опреде
лен от началника на Националната служба
за охрана.
Раздел ІV
Материално, здравно и социално осигуряване
на служителите
Чл. 63. Брутното възнаграждение на слу
жителите на Националната служба за охрана
се състои от основно месечно възнаграждение
и допълнителни възнаграждения.
Чл. 64. (1) Офицерите и сержантите в
Националната служба за охрана получават
основно месечно възнаграждение в съответ
ствие с присвоеното им звание и степента в
обхвата на званието.
(2) Размерите на възнаграждението за зва
ние се определят от Министерския съвет по
предложение на началника на Националната
служба за охрана.
(3) Базата за определяне размера на основ
ното месечно възнаграждение за най-ниската
длъжност се утвърждава ежегодно със закона
за държавния бюджет на Република България,
като месечното възнаграждение се увеличава
с коефициент спрямо базата, както следва:
1. за офицери – не по-малко от 2,2;
2. за сержанти – не по-малко от 1,75.
(4) Към основното месечно възнагражде
ние на офицерите и сержантите се изплащат
следните допълнителни възнаграждения:
1. за продължителна служба – в размер 2
на сто върху основното месечно възнагражде
ние за всяка година стаж, но не повече от 40
на сто; при определяне на размера се взема
предвид целият стаж, приравнен към първа
категория труд;
2. за специфични условия на труд в На
ционалната служба за охрана – в размер,
определен от началника є;

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

3. за изпълнение на възложени задължения
извън установеното работно време – в размер,
определен от началника на службата;
4. за работа при вредни за здравето усло
вия – при условия и в размер, определени от
Министерския съвет;
5. за постигнати високи резултати в слу
жебната дейност;
6. за други случаи, определени в закон или
в акт на Министерския съвет.
Чл. 65. За служителите по чл. 38, ал. 1,
т. 2 и 3 се прилагат съответните разпоредби
на чл. 67 от Закона за държавния служител
и чл. 107а от Кодекса на труда.
Чл. 66. На служителите от Националната
служба за охрана се изплащат ежемесечно
порционни пари, които не подлежат на об
лагане с данък и не се включват в брутното
възнаграждение. Размерът на порционните
пари се определя от началника на Национал
ната служба за охрана.
Чл. 67. (1) Началникът на Националната
служба за охрана определя офицерите и сер
жантите, на които се осигуряват безплатно
работно или униформено облек ло, лични
предпазни средства, друго вещево имущество
и снаряжение.
(2) Началникът на Националната служ
ба за охрана определя служителите, които
извършват дейности, свързани с вредни за
здравето последици, и на които се осигуряват
безплатна предпазна храна, противоотрови
и други средства, неутрализиращи вредното
въздействие на работната среда.
(3) На служителите, които работят на
24-часови смени, се осигуряват храна и без
алкохолни напитки по време на работа.
(4) Началникът на Националната служба за
охрана определя вида и модела на униформено
то облекло, реда за предоставянето и носенето
му, както и другите принадлежности, свързани
с изпълнението на служебните задължения
на офицерите и сержантите, върху които са
поставени символи и отличителни знаци на
Националната служба за охрана.
(5) Видът и нормите на доволствията по
ал. 1 – 3, редът и категориите служители, на
които те се предоставят, се определят от на
чалника на Националната служба за охрана.
(6) Стойността на доволствията по ал. 1 – 3
не се облага с данъци.
Чл. 68. На офицерите и сержантите от
Националната служба за охрана се изплаща
сума за:
1. облекло – при условия, по ред и в размер,
определени от началника на Националната
служба за охрана, която не се облага с данък;
2. пътни разходи за отиване и връщане от
платен годишен отпуск на територията на
страната – за офицерите и сержантите и за
членовете на семействата им.
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Чл. 69. (1) Служителите, както и членовете
на семействата на загиналите при изпълне
ние на служебните си задължения офицери
и сержанти, изпаднали в тежко материално
положение, могат да бъдат подпомагани с
парични средства по решение на началника
на Националната служба за охрана за всеки
конкретен случай.
(2) При смърт на офицер или сержант
разноските за погребението се поемат от
Националната служба за охрана.
(3) Стойността на паричната помощ по
ал. 1 не се облага с данък.
Чл. 70. (1) Задължителното здравно осигуря
ване на офицерите, сержантите и държавните
служители от Националната служба за охрана
е за сметка на държавния бюджет.
(2) Служителите на Националната служба
за охрана ползват лечебните заведения към
Министерския съвет по ред, определен с акт
на Министерския съвет.
(3) Служителите по ал. 2 и членовете на
техните семейства ползват лечебните, сана
ториалните и профилактичните заведения
към Министерството на отбраната по ред,
определен от министъра на отбраната.
Чл. 71. (1) При пенсиониране прослуже
ното време на офицерите и сержантите в
Националната служба за охрана се зачита за
осигурителен стаж от първа категория.
(2) Средствата за социално осигуряване на
офицерите, сержантите и държавните служи
тели от Националната служба за охрана са
за сметка на държавния бюджет.
(3) Част от разходите за отдих и възстано
вяване на служителите и членовете на техните
семейства се извършва за сметка на средствата
за социално-битово и културно обслужване по
бюджета на Националната служба за охрана
по ред, определен от началника є.
(4) Пенсионираните служители от Наци
оналната служба за охрана могат да ползват
възстановителните бази на службата по ред,
определен от началника є.
Чл. 72. (1) Служителите на Националната
служба за охрана задължително се застраховат
срещу смърт и неработоспособност вследствие
на злополука, настъпила при или по повод
изпълнение на служебните им задължения,
със средства от държавния бюджет.
(2) Задъл ж ителното застраховане не е
пречка за сключване на други застрахователни
договори от заинтересованите лица.
Раздел V
Отпуски
Чл. 73. (1) Офицерите и сержантите от
Националната служба за охрана имат право
на редовен платен годишен отпуск в размер
30 работни дни.
(2) Офицерите и сержантите от Наци
оналната служба за охрана имат право на
допълнителен платен годишен отпуск – по
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един ден за всяка прослужена година, вклю
чително за приравнения стаж, но не повече
от 10 работни дни.
(3) Офицерите и сержантите от Национал
ната служба за охрана имат право на допъл
нителен платен годишен отпуск до 12 работни
дни в случаите по чл. 60, ал. 3.
Чл. 74. (1) Платеният годишен отпуск се
ползва през календарната година, за която
се полага.
(2) Ползването на платен годишен отпуск
от офицерите и сержантите се разрешава по
тяхно писмено искане от началника на На
ционалната служба за охрана или от оправо
мощени от него длъжностни лица.
(3) На офицерите и сержантите, които
изповядват вероизповедание, различно от
източноправославното, началникът на Нацио
налната служба за охрана е длъжен да осигури
по техен избор ползване на част от редовния
платен годишен отп уск или на неплатен
отпуск за дните на съответните религиозни
празници, но не повече от броя на дните за
източноправославните религиозни празници.
Чл. 75. (1) Когато нуждите на службата
налагат, платеният годишен отпуск се пре
късва от началника на Националната служ
ба за охрана или от оправомощено от него
длъжностно лице.
(2) Когато на офицер или сержант бъде
разрешен друг вид платен или неплатен отпуск,
ползването на платения годишен отпуск се
прекъсва по негово писмено искане.
Чл. 76. (1) Началникът на Националната
служба за охрана или оправомощени от него
длъжностни лица могат да отложат ползването
на поискан платен годишен отпуск на офицер
или сержант за следваща календарна година,
когато нуждите на службата налагат това.
(2) По писмено искане на офицера или
сержанта ползването на платения годишен
отпуск може да се отложи в случаите, когато
се ползва друг вид отпуск.
Чл. 77. (1) За времето на платения годишен
отпуск офицерът или сержантът получава
брутно месечно възнаграждение, определено
по служебното правоотношение към момента
на започване ползването на отпуска.
(2) При вътрешно съвместителство и при
заместване възнаграждението за отпуск се
определя въз основа на брутното месечно
възнаграждение по основното служебно пра
воотношение.
(3) В брутното възнаграждение по ал. 1 не
се включват допълнителните възнаграждения,
които нямат постоянен характер.
Чл. 78. (1) Забранява се компенсирането на
платения годишен отпуск с парично обезще
тение освен при прекратяване на служебното
правоотношение.
(2) При прекратяване на служебното пра
воотношение размерът на паричното обезще
тение за компенсиране на неизползваните дни
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платен годишен отпуск се определя съобразно
размера на брутното месечно възнаграждение,
определено към датата на прекратяване на
служебното правоотношение.
(3) Обезщетението по ал. 2 се дължи за
неизползваните дни платен годишен отпуск
през годината на прекратяването и предход
ната година.
Чл. 79. (1) Началникът на Националната
служба за охрана е длъжен да освободи офицер
или сержант от изпълнение на служебните
му задължения:
1. при сключване на граждански брак –
7 календарни дни;
2. при раждане или осиновяване на дете в
семейството – 7 календарни дни;
3. при кръводаряване – за деня на прегледа
и кръводаряването, както и един ден след него;
4. при тежко заболяване или смърт на ро
дител, дете, съпруг, брат, сестра или родител
на другия съпруг, както и на други роднини по
права линия без ограничение, както и когато
семейството му е пострадало от бедствие,
авария или друго извънредно обстоятелство –
7 календарни дни;
5. когато е призован в съд или от други
органи като страна, свидетел или вещо лице;
6. за участие в заседание като съдебен
заседател.
(2) По време на отпуските по ал. 1, т. 1 – 4
на служителя се изплаща възнаграждение в
размера по чл. 77, ал. 1, а по ал. 1, т. 5 и 6 –
когато това е предвидено в специалните закони.
Чл. 80. (1) По писмено искане на офицера
или сержанта началникът на Националната
служба за охрана може да разреши ползва
нето на неплатен отпуск, след като е ползван
полагащият се платен отпуск.
(2) Неплатеният отпуск до 30 работни дни
в една календарна година се признава за
служебен стаж.
(3) За участие в конкурс за заемане на длъж
ност извън Националната служба за охрана
не се изисква съгласие на нейния началник,
като офицерът или сержантът има право на
неплатен отпуск за дните на участие в конкурса
и до два дни за пътуване, когато конкурсът се
провежда в друго населено място. Отпускът
се зачита за служебен стаж.
Чл. 81. Когато офицерът или сержантът е
изпратен от службата на курсове за повиша
ване на квалификацията и за преквалифика
ция, той се командирова по ред, определен
от началника на службата.
Чл. 82. Офицерите и сержантите от На
ционалната служба за охрана имат право
на отпуск за временна неработоспособност,
поради бременност, раждане и осиновяване,
за отглеждане на малко дете, за кърмене и
хранене на малко дете, за две и повече живи
деца, за приемен изпит в учебно заведение
и за обучение при условията, по реда и в
размерите, предвидени в Кодекса на труда.
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Чл. 83. Командироването в чужбина, полз
ването, прекъсването и отлагането на отпуск от
началника на Националната служба за охрана
се разрешава от президента на републиката
или от оправомощено от него длъжностно
лице, а на заместник-началниците – от на
чалника на службата.
Раздел VІ
Отличия и награди
Чл. 84. Нача лник ът на Национа лната
служба за охрана може да награждава служи
телите за постигнати високи резултати и за
конкретен съществен принос при изпълнение
на служебните задължения при условия и по
ред, определени с правилника за прилагане
на закона.
Чл. 85. (1) Отличията и наградите в На
ционалната служба за охрана са:
1. грамота;
2. парична награда;
3. предметна награда;
4. хладно оръжие;
5. огнестрелно оръжие;
6. почетен знак.
(2) Наградата по ал. 1, т. 5 се регистрира
по установения ред и не се облага с данък.
(3) Стойността на паричната или предмет
ната награда не може да надвишава размера
на основното месечно възнаграждение на на
граждавания служител и не се облага с данък.
(4) Началникът на Националната служба
за охрана може едновременно да награди с
отличие и с предметна награда.
(5) С отличията и наградите по ал. 1, т. 1,
3 – 6 могат да бъдат награждавани и лица,
които не са служители на Националната служ
ба за охрана, за съществен принос и заслуги
към дейността на службата.
Г л а в а

д е в е т а

ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА
ОТГОВОРНОСТ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕР
ЖАНТИТЕ
Раздел І
Дисциплинарна отговорност
Чл. 86. Нарушение на служебната дисципли
на е виновното неизпълнение от офицерите и
сержантите от Националната служба за охрана
на разпоредбите на този закон и на издадените
въз основа на него подзаконови нормативни
актове, вътрешни правила, на заповедите и
разпорежданията на началниците им.
Чл. 87. (1) Офицерите и сержантите от
Националната служба за охрана, нарушили
служебната дисциплина, се наказват по реда
на този закон с предвидените в него дисци
плинарни наказания независимо от имущест
вената, административнонаказателната или
наказателната отговорност, ако такава се
предвижда по друг закон.
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(2) За едно и също нарушение на служеб
ната дисциплина може да се наложи само
едно дисциплинарно наказание.
Чл. 88. (1) Дисциплинарните наказания
се налагат до два месеца от откриването на
дисциплинарното нарушение и не по-късно
от една година от извършването му.
(2) Сроковете по ал. 1 не текат, когато
офицерът или сержантът е в законоустановен
отпуск, наложена му е мярка за неотклонение
„задържане под стража“ или „домашен арест“.
(3) Дисциплинарното нарушение се счита
за открито, когато наказващият орган разпо
лага с достатъчно данни относно извършеното
нарушение и самоличността на нарушителя.
Чл. 89. Дисциплинарни нарушения са:
1. небрежност в служебната дейност, заба
вено или лошо изпълнение на заповед;
2. неправомерно поведение спрямо граж
дани и длъжностни лица;
3. неспазване на реда в службата, прежде
временно напускане на работа или неуплът
няване на работното време;
4. системни или съществени пропуски в
служебната дейност или нарушения на слу
жебната дисциплина, довели до затрудняване
дейността на други служби, държавни органи
или организации или до накърняване на пра
вата и свободите на гражданите;
5. неспазване или нарушаване на прави
лата за съхраняване, опазване и използване
на оръжие, взривни вещества, боеприпаси и
пиротехнически изделия, имущество, карто
теки и документи;
6. неупражняване на контрол над подчи
нени;
7. нарушаване на Етичния кодекс на слу
жителите от Националната служба за охрана;
8. укриване или омаловажаване на про
изшествия или дисциплинарни нарушения,
извършени от служители на Националната
служба за охрана;
9. превишаване на служебните правомощия;
10. неизпълнение на служебни задължения
или на заповеди на ръководни служители;
11. явяване на работа в състояние, което
не позволява да се изпълняват възложените
задачи, причинено от употреба на алкохол
или на наркотично вещество;
12. неподаване в срок на декларация по
чл. 48, ал. 1;
13. нарушаване на правилата за опазване на
класифицираната информация, съставляваща
държавна или служебна тайна;
14. превишаване на власт или използване
на служебното положение за лична изгода
или за изгода на трети лица;
15. злоупотреба с власт или доверие;
16. умишлени нарушения на служебните
задължения, които са причинили вреда на
Националната служба за охрана, на държавата,
на обществени организации или на отделни
граждани;
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17. нарушаване на забраните по чл. 41;
18. неявяване на работа;
19. демонстративно неподчинение или под
буждане към такова, отправяне на заплаха
или насилствени действия спрямо началник
или подчинен;
20. поведение, несъвместимо с правилата
на обществения морал, и извършване на
действия, уронващи престижа на службата.
Чл. 90. На офицерите и сержантите от
Националната служба за охрана се налагат
следните дисциплинарни наказания:
1. мъмрене;
2. строго мъмрене;
3. предупреждение за понижаване в звание;
4. понижаване в звание с една степен за
срок от 6 месеца до една година;
5. предупреждение за уволнение;
6. уволнение.
Чл. 91. При определяне на вида и размера на
дисциплинарните наказания се вземат предвид
тежестта на нарушението и настъпилите от
него последици, обстоятелствата, при които
е извършено, вината, характеристиката и ця
лостното поведение на офицера или сержанта
по време на службата.
Чл. 92. (1) Наказанието за извършено
дисциплинарно нарушение се налага с моти
вирана заповед на началника на Национал
ната служба за охрана или на оправомощено
от него длъжностно лице, с която офицерът
или сержантът се запознава срещу подпис,
като се отбелязва датата на връчване. При
невъзможност заповедта да бъде връчена на
служителя тя се изпраща на постоянния му
адрес с препоръчано писмо с обратна разписка.
(2) По време на отпуск за временна не
трудоспособност офицерите и сержантите от
Националната служба за охрана не могат да
бъдат освобождавани освен по взаимно съгла
сие на страните, при навършване на пределна
възраст или при налагане на дисциплинарно
наказание „уволнение“.
(3) Заповедите за налагане на дисципли
нарни наказания по чл. 90, т. 1 – 5 могат да
се обжалват пред началника на Националната
служба за охрана, а в случаите, когато са из
дадени от него или се налага дисциплинарно
наказание „уволнение“, могат да се обжалват
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Чл. 93. (1) Преди налагане на дисципли
нарното наказание се изслушва офицерът
или сержантът или се приемат писмените
му обяснения, освен когато по зависещи от
служителя причини той не може да бъде
изслушан или да даде писмени обяснения.
(2) Дисциплинарните нарушения се устано
вяват от служители, определени със заповед на
началника на Националната служба за охрана.
(3) За доказване на дисциплинарното нару
шение могат да се използват всички допустими
от закона начини и средства.
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(4) Изслушването на проверявания служи
тел се отразява в протокол, който се подписва
от него и от проверяващия. Отказът на про
верявания служител да подпише протокола
се удостоверява с подписите, трите имена и
длъжностите на двама други служители на
Националната служба за охрана.
(5) Когато проверяваният служител е дал
писмени обяснения, изслушването му не е
задължително.
(6) След приключване на проверката про
веряващият докладва писмено на началника,
който следва да наложи наказанието, като
прилага всички събрани материали.
(7) Началникът, който следва да наложи
наказанието, може да изиска допълнително
писмени обяснения или да изслуша наруши
теля на служебната дисциплина.
Чл. 94. (1) Дисциплинарното наказание
„уволнение“ се налага в следните случаи:
1. осъждане за умишлено престъпление
от общ характер или лишаване от право да
заема държавна длъжност или да упражнява
професията или дейността;
2. нарушаване на ограниченията и несъв
местимостите по глава седма;
3. неподаване на декларация по реда на
Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси;
4. системни нарушения на правилата за
защита на класифицираната информация,
довели до нерегламентиран достъп по смисъ
ла на Закона за защита на класифицираната
информация;
5. неявяване на работа без уважителни
причини в два последователни работни дни;
6. злоупотреба със служебното положение;
7. явяване на офицера и сержанта в със
тояние, което не му позволява да изпълнява
служебните си задължения, причинено от
употреба на алкохол или от злоупотреба с
наркотични вещества.
(2) В случаите на временно отстраняване
от длъжност по реда на Наказателно-процесу
алния кодекс, когато офицерът или сержантът
е осъден за извършено умишлено престъ
пление от общ характер, дисциплинарното
наказание „уволнение“ се налага от датата
на отстраняването.
Чл. 95. (1) Дисциплинарните наказания,
с изключение на уволнението, се заличават
след изтичането на:
1. шест месеца от налагане на наказанията
„мъмрене“ и „строго мъмрене“;
2. девет месеца от налагане на наказанието
„предупреждение за понижаване в звание“;
3. една година от налагане на наказани
ята „понижаване в звание с една степен“ и
„предупреждение за уволнение“.
(2) Заличаването се извършва служебно
чрез съответно отбелязване в служебното
дело на наказания.
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(3) Дисциплинарните наказания, с изключе
ние на уволнението, могат да бъдат заличени
и преди изтичането на сроковете по ал. 1,
т. 2 и 3, ако офицерът или сержантът в срок
6 месеца от налагането на дисциплинарното
наказание не е извършил други нарушения
на служебните си задължения.
(4) Предсрочното заличаване по ал. 3 се
извършва въз основа на мотивирана писмена
заповед на началника на Националната служба
за охрана, която се връчва на служителя и се
прилага към служебното досие.
Раздел II
Имуществена отговорност
Чл. 96. (1) Офицерите и сержантите от
Националната служба за охрана отговарят
имуществено за вредите, които са причи
нили на държавата по непредпазливост при
или по повод изпълнение на служебните си
задължения.
(2) За вреди, причинени на граждани при
условията на ал. 1, служителите не носят
имуществена отговорност към увредения. В
тези случаи държавата е длъжна да обезщети
увредения за всички имуществени и неиму
ществени вреди съобразно общите правила
на гражданското право.
(3) Когато вредите са причинени умиш
лено на държавата или на граждани или са
в резултат на престъпление, или когато не
са причинени при или по повод изпълнение
на сл у жебни за д ъ л жени я, о т г оворнос т та
на офицерите и сержантите се определя от
действащото законодателство.
(4) Имуществената отговорност на офи
церите и сержантите се прилага независимо
от дисциплинарната, административнонака
зателната или наказателната отговорност за
същото деяние, ако такава се предвижда.
Чл. 97. (1) Офицерите и сержантите от
Националната служба за охрана не отговарят
имуществено за вредите, които са възникна
ли в резултат на рискова дейност, свързана с
изпълнението на служебните им задължения.
(2) Държавата и офицерите и сержантите от
Националната служба за охрана не отговарят
за вреди на трети лица, когато са причинени
в условията на извънредни обстоятелства при
осъществяване на действия, свързани със за
щита на националната сигурност на страната.
Чл. 98. (1) За изплатените обезщетения за
вреди, причинени на граждани от незаконни
актове, действия или бездействия на офицери
и сержанти, Националната служба за охрана
има право на иск срещу служителя, извършил
незаконния акт, действие или бездействие.
(2) Ког ат о с л у ж и т е л я т е и зп ъ л н я ва л
стриктно и точно служебните си задължения,
държавата отговаря за всички имуществени
и неимуществени вреди, причинени от него

ВЕСТНИК

БРОЙ 61

на граждани, без да има право да търси от
причинителя на вредата възстановяване на
платеното от нея.
Чл. 99. (1) Офицерите и сержантите от
Националната служба за охрана отговарят
само за причинените вреди, но не и за про
пуснатите ползи.
(2) Размерът на вредите се определя към
деня на настъпването им, а ако това не може
да се установи – към деня на откриването им.
Чл. 100. За вреди, причинени при услови
ята на чл. 96, ал. 1, служителят отговаря в
размера на вредата, но не повече от размера
на едно месечно брутно възнаграждение за
месеца, предхождащ причиняването на вре
дата, а ако това не може да се установи – за
месеца, предхождащ откриването на вредата.
Чл. 101. (1) Служители от Националната
служба за охрана, чието служебно задълже
ние е да събират, съхраняват, разходват или
отчитат парични или материални ценности,
отговарят:
1. до размера на вредата, но не повече от
три брутни месечни възнаграждения;
2. за липса – в пълен размер заедно със
законната лихва от деня на причиняване на
вредата, а когато това не може да се устано
ви – от деня на откриване на липсата.
(2) Лицата, които са получили облага без
основание от причинителя на вредата или
са се възползвали от увреждането по ал. 1,
т. 1, дължат солидарно с причинителя на
вредата връщане на полученото до размера
на обогатяването. Лицата дължат връщане и
на полученото по дарение от причинителя
на вредата, когато дарението е със средства,
извлечени от нея.
Чл. 102. Когато вредата е причинена от
няколко служители, те отговарят:
1. в случаите на ограничена имуществена
отговорност – съобразно участието на всеки от
тях в причиняването на вредата, а когато то не
може да бъде установено – пропорционално на
основното им месечно възнаграждение, като
сборът на дължимите от тях обезщетения не
може да надвишава размера на вредата;
2. в случаите на пълна имуществена отго
ворност – солидарно.
Чл. 103. (1) В случаите на ограничена
им у ществена отговорност нача лникът на
Националната служба за охрана издава запо
вед, с която определя вредата, основанието
и размера на отговорността на служителя.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава в едноме
сечен срок от откриването на вредите, но не
по-късно от една година от причиняването
на вредите.
(3) В едноседмичен срок от връчването на
заповедта служителят може да оспори писмено
основанието или размера на отговорността.
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(4) Ако в срока по ал. 3 задълженото лице
не оспори основанието или размера на отговор
ността, сумата, определена със заповедта, се
удържа от възнаграждението му в размерите,
посочени в Гражданския процесуален кодекс.
(5) При прекратяване на правоотноше
нието неиздължената сума по ограничената
имуществена отговорност се удържа изцяло
от обезщетението и другите вземания, които
задълженото лице има право да получи, а
ако дължимата сума не може да се събере
по този начин, вземането се събира по реда
на Гражданския процесуален кодекс.
(6) Лихви върху дължимите суми по заповед
за реализиране на ограничена имуществена
отговорност не се дължат.
(7) Събраните по заповеди за ограничена
имуществена отговорност суми се внасят в
приход на бюджета на Националната служба
за охрана.
Чл. 104. Пълната имуществена отговорност
се осъществява по съдебен ред, като служите
лят може да внесе доброволно сумата преди
образуване на съдебното производство.
Ч л. 105. За неу редени те в тази глава
въпроси по имуществената отговорност на
служителите се прилагат разпоредбите на
гражданския закон.
Г л а в а
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ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВООТНОШЕНИЕ
ТО НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ
Раздел І
Преназначаване
Чл. 106. (1) При възникнала служебна не
обходимост или когато спецификата на изпъл
няваната дейност, или интересите на службата
налагат, правоотношението на служител от
Националната служба за охрана може да бъде
изменяно със заповед на началника є и влиза
в сила от датата на нейното издаване.
(2) Правоотношението на офицерите и сер
жантите от Националната служба за охрана
може да се изменя и когато не са изпълнили
задълженията си по чл. 62 или при наложе
но дисциплинарно наказание за извършено
нарушение.
(3) Изменението на правоотношението по
ал. 1 и 2 може да се извърши, ако служителят
отговаря на условията за заемане на съответ
ната длъжност.
Чл. 107. (1) При отсъствие на служител от
Националната служба за охрана изпълнението
на служебните му задължения се осъществява
от непосредствения ръководител или от друг
служител с подходяща компетентност.
(2) Заповед за заместване се издава от
началника на Националната служба за охра
на въз основа на искане от непосредствения
ръководител на отсъстващия служител.
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(3) Процедурата по ал. 1 и 2 не се прилага
по отношение на лицата, които по длъжност
са заместници на титуляря.
(4) Когато отсъствието е над 30 работни
дни, със заповедта по ал. 2 се определя срок,
не по-дълъг от 6 месеца, като лицето получава
месечно възнаграждение в размер на основ
ното месечно възнаграждение за по-високата
длъжност.
Чл. 108. (1) При наличие на незаета длъж
ност началникът на Националната служба за
охрана може да определи служител, който да
изпълнява работа по вътрешно съвместител
ство за срок до назначаването на титуляр.
(2) Срокът по ал. 1 не може да бъде подълъг от 6 месеца.
(3) В случая по ал. 1 служителят получава
заедно с възнаграждението си и 25 на сто от
минималния размер на основното месечно
възнаграждение за незаетата длъжност.
Чл. 109. (1) Офицери и сержанти могат да
бъдат преназначени по тяхно писмено искане
или по предложение на съответния заместникначалник на Националната служба за охрана
на длъжност, предвидена за заемане от лица
по чл. 38, ал. 1, т. 2 и 3, само ако отговарят на
условията за заемане на съответната длъжност.
(2) Преназначаването по ал. 1 се извършва
със заповед по чл. 46.
Раздел ІІ
Кариерно развитие на офицерите и сержантите. Атестиране
Чл. 110. (1) Службата в Националната
служба за охрана гарантира на офицерите
и сержантите кариерно развитие съгласно
показаните резултати от служебната дей
ност и професионалната им квалификация
при зачитане интересите на службата и на
служителите.
(2) Кариерното развитие се осъществява
чрез преминаване в по-високо звание или
длъжност.
(3) Принципите за кариерно развитие са:
1. последователност при повишаването в
звание;
2. създаване на условия и задължаване на
офицерите и сержантите да повишават про
фесионалната си квалификация за изпълнение
на съответната длъжност;
3. периодично атестиране.
Чл. 111. (1) Повишаването в звание се
извършва, когато е изтекъл минималният
срок за престояване в звание, въз основа на
атестиране чрез оценка на изпълнението на
длъжността от офицера или сержанта, освен
когато е достигнал пределното звание за
длъжността, която заема.
(2) Атестирането се извършва ежегодно по
система от предварително установени крите
рии, чрез които се оценяват постигането на
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определените цели, степента на изпълнение
на задълженията и професионалните компе
тентности на офицера или сержанта.
(3) Оценката на изпълнението на длъжност
та от офицера или сержанта трябва да бъде
мотивирана, като се основава на обективно
установени факти и обстоятелства.
(4) Офицерът или сержантът задължител
но се запознава с направената му оценка, по
която може да изрази писмено становище.
(5) Системата от критерии, условията и
редът за атестиране се определят с правилника
за прилагане на закона.
Чл. 112. Офицер или сержант може да
заеме по-висока длъжност, ако отговаря на
изискванията за назначаване на тази длъжност.
Раздел ІІІ
Командироване на офицерите и сержантите
Чл. 113. (1) При служебна необходимост
началникът на Националната служба за ох
рана или оправомощени от него служители
могат да командироват офицер или сержант
временно да изпълнява службата си в друго
населено място.
(2) За времето на командироване в страната
началникът на Националната служба за охрана
освен брутното си възнаграждение получава и
пътни, дневни и квартирни пари – в размер на
действително изразходваните средства, които
се отчитат с разходооправдателни документи.
Чл. 114. (1) За времето на командироване
служителите на Националната служба за ох
рана имат право да получат освен брутното
си възнаграждение още и пътни, дневни и
квартирни пари в размери, определени с акт
на Министерския съвет.
(2) Началникът на Националната служба
за охрана определя категориите служители,
които при командироване имат право на
пътни, дневни и квартирни пари в размер на
действително изразходваните средства, удос
товерени с разходооправдателни документи.
(3) При осъществяване на охраната на лица
по чл. 24, ал. 1 или на обектите по чл. 25,
ал. 4 служителите на Националната служба
за охрана се командироват дългосрочно по
реда на Закона за дипломатическата служба
от министъра на външните работи по предло
жение на началника на Националната служба
за охрана при условия и по ред, определени
със съвместна инструкция на ръководителите
на двете ведомства.
(4) За времето на командироване правилата
на чл. 60 не се прилагат освен за работещите
на 24-часови смени.
Раздел ІV
Временно отстраняване от служба
Чл. 115. (1) Служител от Националната
служба за охрана може да бъде временно от
странен от работа от нейния началник, когато:
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1. е в процедура по установяване на дис
циплинарно нарушение;
2. се явява в състояние, което не му позво
лява да изпълнява служебните си задължения;
в този случай отстраняването може да се
извърши от непосредствения ръководител и
продължава, докато служителят възстанови
годността си за изпълнение на служебните
си задължения.
(2) Служител от Националната служба за
охрана може да бъде временно отстранен от
длъжност и по реда на Наказателно-проце
суалния кодекс.
(3) Във всички случаи, когато служител е
привлечен като обвиняем за престъпление,
извършено от него в качеството му на длъж
ностно лице по смисъла на Наказателния
кодекс, началникът на Националната служба
за охрана го отстранява временно от работа.
(4) Служителят не получава възнагражде
ние за времето, през което е бил отстранен.
(5) Когато дисциплинарното производство
по ал. 1, т. 1 бъде прекратено или когато не
бъде наложено дисциплинарно наказание
„уволнение“, на служителя се заплаща възна
граждението за периода на отстраняването.
(6) При прекратяване на наказателното
п роизводст во и ли п ри постановяване на
оправдателна присъда служителят, който е
временно отстранен от длъжност, се възста
новява и му се заплаща възнаграждението за
периода на отстраняването.
Г л а в а
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ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВООТНОШЕНИ
ЕТО НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ.
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
Чл. 116. (1) Служебното правоотношение
на офицерите и сержантите от Националната
служба за охрана се прекратява:
1. по взаимно съгласие, като страната, към
която е отправено предложението в писме
на форма, е длъжна да вземе отношение по
него и да уведоми другата страна в 30-дневен
срок, а ако тя не направи това, се смята, че
предложението не е прието;
2. по желание на служителя;
3. при навършване на пределна възраст
за служба за:
а) офицер с висше офицерско звание – 59
години;
б) офицер със звание „полковник“ и пониско – 55 години;
в) сержанти – 53 години;
4. при придобиване право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст или при 27
години стаж, от които две трети да са дейст
вително изслужени като офицер или сержант
от Националната служба за охрана или на
длъжности по чл. 69, ал. 1 – 3 от Кодекса за
социалното осигуряване;
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5. при настъпила негодност за служба в
Националната служба за охрана, установена
от военномедицинските органи по чл. 141,
ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България;
6. п ри пси холог и ч на неп ри г од нос т за
служба в Националната служба за охрана,
установена от органите по чл. 141, ал. 3 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България;
7. при неявяване или отказ на служителя
да заеме длъжността, на която се възстано
вява, в 14-дневен срок от влизането в сила на
съдебното решение за отмяна на заповедта за
прекратяване на служебното правоотношение,
освен когато този срок не бъде спазен по
уважителни причини;
8. при съкращаване на щата;
9. когато офицерът или сержантът не получи
изискуемото за заеманата длъжност разреше
ние за достъп до класифицирана информация
или когато разрешението му бъде отнето;
10. в сл у чаи те на несъвмест имост по
чл. 42, ал. 3;
11. когато се установи лишаване от право
да се упражнява определена професия или
дейност като административно наказание
или като наказание по Наказателния кодекс,
водещо до невъзможност за изпълнение на
заеманата длъжност;
12. при осъждане за умишлено престъпле
ние от общ характер;
13. при налагане на дисциплинарно нака
зание „уволнение“;
14. със смъртта на служителя;
15. едностранно от началника на службата,
в едногодишен срок от изменение на право
отношението със заповедта по чл. 106;
16. получаване на най-ниската обща оценка
на изпълнението на длъжността при атести
рането по чл. 111;
17. в срока по чл. 47 – по преценка на на
чалника на Националната служба за охрана
след оценка на изпълнението на длъжността.
(2) При установяване на обстоятелството
по ал. 1, т. 5 на служителя се предлага друга
подходяща за здравното му състояние длъж
ност. Ако той откаже, правоотношението се
прекратява.
Чл. 117. (1) При прекратяване на служебно
то правоотношение по чл. 116, ал. 1, т. 4 – 6,
8, 15, 16 и 17 началникът на Националната
служба за охрана отправя писмено предиз
вестие за срок 30 дни. При прекратяване на
служебното правоотношение, без да е отпра
вено предизвестие или когато не е спазен
срокът на предизвестието, на служителя се
изплаща обезщетение за срока на неспазеното
предизвестие.
(2) При прекратяване на служебното право
отношение по писмено искане на служителя
по чл. 116, ал. 1, т. 2 и 4 заповедта се издава
в срока по ал. 1.
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(3) При прекратяване на служебното право
отношение по чл. 116, ал. 1, т. 3, 7, 9, 10 – 13
предизвестие не се отправя.
(4) Началникът на Националната служба
за охрана не може да прекрати служебното
правоотношение с бременна жена или с един
ствен родител на дете, което не е навършило
три години, в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 8.
Чл. 118. (1) Служебното правоотношение
с офицер или сержант се прекратява със за
повед на началника на Националната служба
за охрана.
(2) Заповедта по ал. 1 се връчва срещу под
пис на служителя, като се отбелязва датата
на връчване. При невъзможност заповедта да
бъде връчена на служителя тя се изпраща на
постоянния му адрес с препоръчано писмо с
обратна разписка.
(3) Служебното правоотношение се пре
кратява:
1. по чл. 116, ал. 1, т. 1 и 13 – от датата на
връчване на заповедта, а при невъзможност
заповедта да бъде връчена на служителя – от
датата на изпращане на постоянния му адрес
с препоръчано писмо с обратна разписка;
2. по чл. 116, ал. 1, т. 4 – 6, 8, 15, 16 и 17 – с
изтичането на срока на предизвестието, а
при неспазване срока на предизвестието – с
изтичането на съответната част от срока на
предизвестието;
3. по чл. 116, ал. 1, т. 2, 10 – 12 – от датата
на издаването на заповедта;
4. по чл. 116, ал. 1, т. 3 и 14 – от датата
на събитието;
5. по чл. 116, ал. 1, т. 7 – от изтичането на
установения срок.
(4) Когато временно отстранен от служба
офицер или сержант бъде осъден с влязла в
сила присъда или му бъде наложено дисци
плинарно наказание „уволнение“, служебното
му правоотношение се прекратява от деня на
отстраняването му от работа.
Чл. 119. (1) Заповедта за прекратяване
на служебното правоотношение може да се
обжалва по реда и в срока, определени в Ад
министративнопроцесуалния кодекс.
(2) Обжалването на заповедта не спира
нейното изпълнение.
Чл. 120. При отмяна на заповед за пре
кратяване на служебното правоотношение
офицерът или сержантът се възстановява на
предишната или на друга съответстваща на
званието и професионалната му квалификация
длъжност и може да я заеме, ако в 14-дневен
срок от влизането в сила на съдебното реше
ние се яви в Националната служба за охрана.
Чл. 121. (1) При прекратяване на служебното
правоотношение на офицерите и сержантите
от Националната служба за охрана се изплаща
еднократно парично обезщетение в размер
на толкова брутни месечни възнаграждения,
колкото прослужени години имат, но не по
вече от 20.
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(2) При следващо прекратяване на служеб
ното правоотношение от дължимото обезще
тение по ал. 1 се приспада обезщетението,
получено при предишното прекратяване.
(3) Когато офицерите и сержантите от На
ционалната служба за охрана са прослужили
10 и повече години и служебното им правоот
ношение е прекратено на основание чл. 116,
ал. 1, т. 5, поради заболяване или увреждане
при или по повод изпълнение на служебно
задължение, размерът на еднократното па
рично обезщетение не може да е по-малък от
15 брутни месечни възнаграждения.
(4) При прекратяване на служебното пра
воотношение при условията на ал. 3, когато
прослуженото време е по-малко от 10 години,
еднократното парично обезщетение е в размер
10 брутни месечни възнаграждения.
(5) При прекратяване на служебното пра
воотношение след прослужени 10 и повече
години в Националната служба за охрана
офицерите и сержантите имат право на ед
нократно допълнително вещево имущество
или левовата му равностойност.
(6) Разпоредбите на ал. 1 – 5 не се прилагат
при прекратяване на служебното правоотно
шение поради налагане на дисциплинарно
наказание „уволнение“.
(7) При смърт на офицер или сержант
сумите по ал. 1 – 5 се изплащат на неговите
наследници.
(8) Обезщетенията по ал. 1 – 5 и ал. 7 не
се облагат с данъци.
Чл. 122. (1) При определяне размера на
обезщетението по чл. 121 се вземат пред
вид прослужените години като офицер или
сержант в Националната служба за охрана,
на военна служба или на длъжностите по
чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване
без приравнения стаж.
(2) Еднократните парични обезщетения по
чл. 121 се изплащат на базата на брутното
месечно възнаграждение, определено към
момента на прекратяването на служебното
правоотношение.
Чл. 123. При незаконно прек ратяване
на служебното правоотношение офицерите
и сержантите от Националната служба за
охрана имат право на обезщетение в размер
на брутното им месечно възнаграждение,
получено преди прекратяването, за времето,
през което са останали без работа, но за не
повече от 6 месеца. Когато през това време са
работили на по-нископлатена работа, те имат
право на разликата във възнагражденията.
Чл. 124. (1) На офицер или сержант, пре
търпял телесна повреда при или по повод
изпълнение на служебните си задължения по
време на дежурство, се изплаща еднократно
парично обезщетение в размер 10 брутни
месечни възнаграждения при тежка телесна
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повреда и 6 брутни месечни възнаграждения
при средна телесна повреда, определени към
деня на увреждането.
(2) На съпругата (съпруга), децата и роди
телите на офицер или сержант, загинал при
или по повод изпълнение на служебните си
задължения, се изплаща еднократно парично
обезщетение в размер 12 брутни месечни
възнаграждения.
(3) Характерът на причинената телесна
повреда по ал. 1 се определя от военно
медицинските органи по чл. 141, ал. 2 на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България, а обстоятелствата по
настъпване на смъртта по ал. 2 се удостове
ряват от преките началници на загиналия.
Чл. 125. В брутното месечно възнаграж
дение, което е база за изплащане на обез
щетенията по тази глава, се включват само
допълнителните възнаграждения с постоянен
характер.
Г л а в а

д в а н а д е с е т а

АДМИНИСТРАТИВНОНАК АЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Чл. 126. (1) Който не изпълни разпореж
дане на служител на Националната служба
за охрана, дадено в изпълнение на функциите
му, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.
(2) Когато деянието по ал. 1 е извършено
повторно, глобата е в размер от 500 до 1000 лв.
Чл. 127. (1) Който противозаконно пречи
на служител от Националната служба за ох
рана да изпълнява функциите си, се наказва
с глоба от 300 до 1000 лв., ако извършеното
не съставлява престъпление.
(2) Когато деянието по ал. 1 е извърше
но повторно, глобата е в размер от 1000 до
3000 лв.
Чл. 128. (1) Ръководителите на държавните
органи, организациите, ведомствата, мест
ната администрация, юридическите лица и
гражданите, които виновно не изпълняват
задълженията, предвидени по този закон, се
наказват с глоба от 200 до 2000 лв.
(2) Когато деянието по ал. 1 е извършено
повторно, глобата е в размер от 500 до 3500 лв.
Чл. 129. (1) Служител на Националната
служба за охрана, който не подаде в ука
зания срок декларация по чл. 48, ал. 1 или
декларира невярна информация, се наказва
с глоба от 100 до 500 лв.
(2) Когато деянието по ал. 1 е извършено
повторно, глобата е в размер от 300 до 1000 лв.
Чл. 130. (1) Актовете за установяване на
нарушенията по чл. 126 – 129 се съставят
от оправомощени от началника на Наци
оналната служба за охрана служители, а
наказателните постановления се издават от
началника на Националната служба за охрана.

БРОЙ 61

ДЪРЖАВЕН

(2) Установяването на нарушенията, из
даването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват
по реда на Закона за административните
нарушения и наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Специа лни тех ник и и пох ват и“ са
у мени ята, придобити и усъвършенствани
по време на специализираната подготовка и
обучението в Националната служба за охрана,
използвани за предотвратяване и пресичане
на посегателства срещу охраняваните по този
закон лица и обекти.
2. „Основните структурни звена“ са от
делите и самостоятелните звена на пряко
подчинение на началника на Националната
служба за охрана.
3. „Сл у жебна тайна“ е информаци ята,
която не е държавна тайна, но е свързана с
изпълнението на функциите и задачите на
Националната служба за охрана и с реали
зирането на правомощията на офицерите и
сержантите или е получена в резултат на
тази дейност, нерегламентираният достъп до
която би се отразил негативно на интересите
и сигурността на държавата, на дейността на
Националната служба за охрана, на нейните
служители във връзка с изпълнението на
службата им или на трети лица.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (1) Съществуващите правоотношения
на офицерите, офицерските кандидати и сер
жантите в Националната служба за охрана не
се прекратяват, а се преобразуват съответно
в служебни правоотношения по този закон,
в служебни правоотношения по Закона за
държавния служител и в трудови правоот
ношения по Кодекса на труда. Сключените
договори за военна служба се прекратяват в
срок до тридесет дни от датата на влизане в
сила на този закон.
(2) Офицерите и сержантите от Национал
ната служба за охрана запазват присвоените
им до влизането в сила на този закон звания
и степени, а на офицерските кандидати се
присвоява звание „главен старшина“.
(3) Заварените към датата на влизане
в сила на този закон офицери, офицерски
кандидати и сержанти запазват получавания
размер на основно месечно и допълнително
възнаграждение за продължителна служба,
за специфични условия на труд и за работа
при вредни за здравето условия.
(4) Съществуващите правоотношения на
лицата, работещи по трудово правоотношение,
се преобразуват в служебни правоотношения
по Закона за държавния служител, ако лицата
отговарят на изискванията на чл. 7 и подадат
заявление по чл. 8 от Закона за държавния
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служител в 14-дневен срок от влизането в сила
на закона, или в трудови правоотношения по
Кодекса на труда.
(5) С акта за назначаването на държавния
служител:
1. се присъжда определеният в класифика
тора на длъжностите в Националната служ
ба за охрана минимален ранг за заеманата
длъжност, освен ако служителят притежава
по-висок ранг;
2. се определя индивидуална основна месеч
на заплата, която не може да бъде по-ниска от
получаваната до момента на преназначаване
брутна заплата, като в нея се включва основ
ното месечно възнаграждение и допълнител
ните възнаграждения с постоянен характер.
(6) Образуваните преписки за търсене на
дисциплинарна или имуществена отговорност
срещу служителите от Националната служба
за охрана се приключват по досегашния ред.
(7) Офицерите, офицерските кандидати и
сержантите от Националната служба за ох
рана, които не са ползвали отпуските си до
влизането в сила на този закон, могат да ги
ползват до една година от датата на влизането
му в сила.
(8) Допълнително необходимите средства
за осигурителни вноски на лицата по ал. 4 се
осигуряват в рамките за заплати, възнаграж
дения и осигурителни вноски по бюджета на
Националната служба за охрана.
(9) Неизползваните отпуски на служите
лите по чл. 38, ал. 1, т. 3 се запазват и не се
компенсират с парично обезщетение.
§ 3. Размерът на обезщетението при пре
к ратя ва не на п ра воо т ношен ие т о пора д и
пенсиониране на заварените към датата на
влизането в сила на закона офицери и сер
жанти, които са прослужили последните 13
години и 4 месеца на длъжности по чл. 122,
ал. 1, се определя от сбора на:
1. прослужените години по чл. 122, ал. 1;
2. годините на приравнения трудов и слу
жебен стаж към първа категория труд.
§ 4. В Закона за данъците върху доходи
те на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от
2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28,
43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и
99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г.,
бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и
94 от 2012 г., бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г.,
бр. 1, 53, 98, 105 и 107 от 2014 г. и бр. 12 и 22
от 2015 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 24, ал. 2:
а) в т. 1:
аа) в буква „г“ след думите „Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България“ се поставя запетая и се добавя
„чл. 67 от Закона за Националната служба
за охрана“;
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бб) в буква „д“ след думите „Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България“ се поставя запетая и се добавя
„Закона за Националната служба за охрана“;
б) в т. 4 след думите „Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България“
се поставя запетая и се добавя „Закона за
Националната служба за охрана“;
в) в т. 8 след думите „Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България“
се добавя „по чл. 67, ал. 2 и 3, чл. 121 и чл. 124
от Закона за Националната служба за охрана“
и се поставя запетая;
г) в т. 16 след думите „Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България“
се добавя „паричната помощ по чл. 69, ал. 1
от Закона за Националната служба за охрана“
и се поставя запетая.
2. В § 1 от допълнителните разпоредби в
т. 26, буква „б“ накрая се поставя запетая и се
добавя „както и служебните правоотношения
между началника на Националната служба
за охрана, от една страна, и офицерите и
сержантите – от друга“.
§ 5. В Закона за държавната финансова
инспекция (обн., ДВ, бр. 33 от 2006 г.; изм.,
бр. 59 от 2006 г., бр. 59, 64 и 86 от 2007 г.,
бр. 98 от 2008 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 60 от
2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и
бр. 14 от 2015 г.) в чл. 31 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „министърът на
отбраната“ съюзът „и“ се заменя със запетая,
а след думите „министърът на вътрешните
работи“ се добавя „и началникът на Нацио
налната служба за охрана“.
2. В ал. 2 след думата „отбраната“ съюзът
„и“ се заменя със запетая, а след думата „ра
боти“ се добавя „и в Националната служба
за охрана“.
3. В ал. 4 думата „министерство“ се заменя
с „ведомство“.
§ 6. В Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26
от 2000 г.; изм., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от
2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от
2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от
2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г.,
бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12,
32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г.,
бр. 19, 39, 55 и 99 от 2011 г., бр. 38, 44, 47 и
53 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 16, 53
и 98 от 2014 г. и бр. 10, 14 и 37 от 2015 г.), в
чл. 10б след думите „на Министерството на
вътрешните работи“ се добавя „на Национал
ната служба за охрана“ и се поставя запетая.
§ 7. В Закона за държавни я протокол
(обн., ДВ, бр. 32 от 2000 г.; изм., бр. 35 и 39
от 2009 г.) в чл. 12 се правят следните изме
нения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
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„(2) Дирекция „Държавен протокол“ уведо
мява началника на Националната служба за
охрана за програмите за официални срещи,
посещения и церемонии с участието на пре
зидента на републиката, председателя на На
родното събрание и министър-председателя.“
§ 8. В Закона за Икономически и социален
съвет (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм. и доп.,
бр. 120 от 2002 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 17 от
2006 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г. и
бр. 14 от 2015 г.), в чл. 9, ал. 1, т. 9 след думите
„Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България“ се поставя запетая и
се добавя „офицери и сержанти по Закона за
Националната служба за охрана“.
§ 9. В Закона за физическото възпитание
и спорта (обн., ДВ, бр. 58 от 1996 г.; Решение
№ 8 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 53
от 1997 г.; изм., бр. 124 от 1998 г., бр. 51 и
81 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г.; попр., бр. 55
от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 75 от
2002 г.; Решение № 6 на Конституционния съд
от 2002 г. – бр. 95 от 2002 г.; изм., бр. 120 от
2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 88 и 103 от 2005 г.,
бр. 30, 34, 36 и 80 от 2006 г., бр. 41, 46 и 53
от 2007 г., бр. 50 от 2008 г., бр. 74 от 2009 г.,
бр. 50 и 96 от 2010 г., бр. 35 и 99 от 2011 г.,
бр. 45 от 2012 г., бр. 87 и 102 от 2012 г., бр. 15
и 68 от 2013 г., бр. 21 и 66 от 2014 г. и бр. 14
от 2015 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 8а, ал. 2 след думите „Министер
ството на вътрешните работи“ се поставя
запетая, добавя се „Националната служба за
охрана“ и се поставя запетая.
2. Наименованието на глава четвърта се
изменя така:
„ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
В УЧИЛИЩАТА, ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ,
НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА
И МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ
РАБОТИ“.
3. В чл. 27:
а) в ал. 1 след думите „въоръжените сили“
се поставя запетая и се добавя „Националната
служба за охрана“, а след думата „военно
служещите“ се поставя запетая и се добавя
„офицерите и сержантите от Националната
служба за охрана“;
б) в ал. 2 след думите „министъра на от
браната“ се поставя запетая и се добавя „от
началника на Националната служба за охрана“.
4. В чл. 28:
а) в ал. 1 след думите „служителите в“ се
добавя „Националната служба за охрана и“;
б) в ал. 2, изречение първо след думите
„Министерството на вътрешните работи“
се поставя запетая и се добавя „както и в
Националната служба за охрана“, а думите
„съответните министри“ се заменят със „съ
ответния ръководител на ведомство“;
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в) в ал. 3 думите „отбраната или вътреш
ните работи“ се заменят с „дейността на ве
домствата по ал. 2“ и думата „министър“ се
заменя с „ръководител на ведомство“;
г) в ал. 4 след думите „Министърът на
отбраната“ се поставя запетая и се добавя
„началникът на Националната служба за ох
рана“ и след думите „въоръжените сили“ се
поставя запетая и се добавя „Националната
служба за охрана“.
5. В чл. 29 ал. 1 се изменя така:
„(1) Студентите, военнослужещите, граж
данските лица и работниците във въоръжените
сили, както и служителите в Националната
служба за охрана и в Министерството на
вътрешните работи, които са състезатели
от националните отбори на страната или
участн ици в държавните първенства по даден
вид спорт, се подготвят и състезават по ред,
определен от съответния ръководител на ве
домство, който може за тази цел да създава
специализирани формации за тренировъчна
и състезателна дейност.“
6. В чл. 50, ал. 2 след думите „въоръже
ните сили“ се поставя запетая и се добавя „в
Националната служба за охрана“.
§ 10. В Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 26
от 2012 г.; изм., бр. 54, 82 и 94 от 2012 г., бр. 68
от 2013 г. и бр. 1 и 105 от 2014 г.) в чл. 9, ал. 1
след думите „Министерството на вътрешните
работи“ се добавя „Националната служба за
охрана“ и се поставя запетая.
§ 11. В Закона за електронните съобщения
(обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от
2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35,
37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Консти
туционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.;
изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27
и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44
и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от
2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от
2015 г.; Решение № 2 на Конституционния съд
от 2015 г. – бр. 23 от 2015 г.; изм., бр. 24 и 29
от 2015 г.) в чл. 301, ал. 3 думите „чл. 3 – 6
от Правилника за устройството и дейността
на Националната служба за охрана при пре
зидента на Република България (обн., ДВ,
бр. 66 от 1992 г.; изм., бр. 82 от 1992 г., бр. 5 от
1995 г., бр. 13, 16, 22, 63 и 83 от 1996 г., бр. 25,
36 и 41 от 1997 г., бр. 13 от 1999 г., бр. 111 от
2001 г., бр. 7 от 2003 г., бр. 56 и 83 от 2005 г.,
бр. 78 от 2006 г., бр. 70 от 2007 г.)“ се заме
нят с „чл. 20 – 22 от Закона за Националната
служба за охрана“.
§ 12. В 6-месечен срок от влизането в
сила на закона Министерският съвет приема
правилника за прилагането му.
§ 13. Разпоредбите на този закон не могат
да бъдат тълкувани в смисъл, ограничаващ
приложението на Закона за достъп и раз
криване на документите и за обявяване на
принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служ
би на Българската народна армия. Органите
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по този закон осигуряват пълно и безусловно
сътрудничество с Комисията за разкриване на
документи и обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия.
§ 14. Изпълнението на закона се възлага на
началника на Националната служба за охрана.
§ 15. Законът влиза в сила от 1 ноември
2015 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 29 юли 2015 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5170

УКАЗ № 158
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за собствеността и ползването на земеделските
земи, приет от ХLІІI Народно събрание на
29 юли 2015 г.
Издаден в София на 31 юли 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
собствеността и ползването на земеделските
земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20
от 1991 г.; изм., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и
105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12
на Конституционния съд от 1993 г. – бр. 64 от
1993 г.; изм., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г.,
бр. 45 и 57 от 1995 г.; Решение № 7 и Решение
№ 8 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 59
от 1995 г.; изм., бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20
на Конституционния съд от 1996 г. – бр. 103 от
1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3
на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 15
от 1997 г.; изм., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от
1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68
от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47
и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38
от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от
2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43
от 2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009 г.,
бр. 62 от 2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г., бр. 25 и
44 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г., бр. 38,
49 и 98 от 2014 г. и бр. 12, 14 и 31 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 14 ал. 7 се изменя така:
„(7) При откриване на нарушения на този
закон и на правилника за неговото прилагане,
на нови обстоятелства или на нови писмени
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доказателства от съществено значение за
постановяване на решението по ал. 1, в срок
до една година от откриване на нарушени
ята, на новите обстоятелства или на новите
писмени доказателства, но не по-късно от
три години от влизането в сила на плана за
земеразделяне или от постановяването на ре
шението на общинската служба по земеделие
по ал. 1, т. 1, министърът на земеделието и
храните по своя инициатива или по искане
на заинтересуваните лица отменя решението
на общинската служба по земеделие или раз
порежда на общинската служба по земеделие
да го измени. Този ред не се прилага, когато
за същите земи има влязло в сила съдебно
решение.“
§ 2. В чл. 19а ал. 7 се изменя така:
„(7) Решенията на общинските служби по
земеделие по ал. 4, т. 1 и 4 могат да се изме
нят на основанията, посочени в чл. 14, ал. 7,
и по искане на министъра на земеделието и
храните или на заинтересуваните лица – в
едногодишен срок от влизането им в сила,
но не по-късно от три години от влизането в
сила на плана за обезщетяване, както и при
условията и по реда на чл. 14, ал. 6.“
§ 3. В чл. 24а се създава ал. 9:
„(9) При сключване на договори за наем
или аренда по реда на ал. 1 или 5 за имо
ти, които изцяло или частично не попадат
в актуалния към датата на подписване на
договора специализиран слой по чл. 5, ал. 2
от Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за
критериите за допустимост на земеделските
площи за подпомагане по схеми и мерки за
плащане на площ (ДВ, бр. 15 от 2015 г.), не се
дължи заплащане на наемна цена, съответно
арендно плащане за една стопанска година
от сключването на договора.“
§ 4. Създава се чл. 24д:
„Чл. 24д. (1) Собственици на овощни на
саждения може да придобият право на соб
ственост върху земеделски земи от държавния
и общинския поземлен фонд по пазарни цени
след изтичане на 5 години от създаването на
насажденията и при условие, че са:
1. създадени и се ползват по силата на до
говор с министъра на земеделието и храните,
съответно с кмета на общината;
2. придобити чрез приватизационна сделка;
3. придобити от организациите по § 12 от
преходните и заключителните разпоредби.
(2) В срок 20 години от придобиване пра
вото на собственост върху земеделските земи
по ал. 1 не може да се извършва промяна
на начина им на трайно ползване, както и
промяна на предназначението им за неземе
делски нужди.“
§ 5. Създава се чл. 27а:
„Чл. 27а. (1) Собствениците на сгради и
на съоръжения от имуществото на прекра
тените организации по § 12 от преходните
и заключителните разпоредби дължат суми
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за ползването на земята до придобиване на
правото на собственост върху застроените и
прилежащите площи.
(2) Лицата, придобили право на собственост
върху сградите и съоръженията по ал. 1 до
9 февруари 2011 г., дължат сумите за ползване
на земята след тази дата.
(3) Лицата, придобили право на собственост
върху сградите или съоръженията след 9 фев
руари 2011 г., дължат сумите за ползване на
земята от датата на придобиване на сградите
или съоръженията.
(4) При разпореждане със собствеността
върху сградите и съоръженията по ал. 1 се
представя документ за платени суми за полз
ване на земята до датата на разпореждането
със сградите или съоръженията.“
§ 6. В чл. 33, ал. 6 думите „и от определе
ните със заповед на директора на областната
дирекция „Земеделие“ служители“ се заменят
с „от служители, определени от директора
на областната дирекция „Земеделие“, и от
длъжностни лица, определени от министъра
на земеделието и храните“.
§ 7. В чл. 37в се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 7, изречение първо думите „тран
зитна бюджетна сметка в“ се заменят със
„сметка за чужди средства на“.
2. В ал. 15 в текста преди т. 1 след думите
„2007 – 2013 г.“ се добавя „и/или по мярка
„А гроекология и к лимат“ и „Биологично
земеделие“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020 г.“.
§ 8. В чл. 37и се правят следните измене
ния и допълнения:
1. В ал. 2, изречение второ думите „и
средните годишни рентни плащания за земли
щето или за общината“ се заличават, думата
„обявяват“ се заменя с „обявява“, а думата
„публикуват“ се заменя с „публикува“.
2. В ал. 3, изречение второ думите „и сред
ните годишни рентни плащания за землището
или за общината“ се заличават.
3. В ал. 4 се създава изречение второ: „На
правоимащите лица, които отглеждат говеда с
предназначение за производство на месо и от
местни (автохтонни) породи, се разпределят
до 15 дка за 1 животинска единица в имоти
от първа до седма категория и до 30 дка за
1 животинска единица в имоти от осма до
десета категория.“
4. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Кметът на общината назначава коми
сия, която определя необходимата за всеки
кандидат площ по реда на ал. 4 и разпределя
имотите за всяко землище. При разпреде
лението предимство имат кандидати, които
до датата на разпределението са ползвали
съответните имоти по договори с изтекъл
срок. Останалите неразпределени имоти се
разпределят по възходящ ред, като се започ
ва от лицата, които притежават най-малко
животински единици. Комисията съставя
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протокол за окончателното разпределение на
имотите при наличие на необходимите площи
в срок до 1 май.“
5. В ал. 10 се създава изречение трето:
„При разпределението предимство имат кан
дидати, които до датата на разпределението
са ползвали съответните имоти по договори
с изтекъл срок.“
6. В ал. 12 изречение първо се изменя така:
„Въз основа на протоколите на комисиите
по ал. 6 и 10 кметът на общината, съответно
директорът на областната дирекция „Земеде
лие“, сключва договори за наем или аренда
по цена, определена по пазарен механизъм.“
7. Създава се ал. 15:
„(15) При сключване на договори за наем
или аренда на пасища, мери и ливади от дър
жавния и общинския поземлен фонд, които
изцяло или частично не попадат в актуалния
към датата на подписване на договора спе
циализиран слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба
№ 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за
допустимост на земеделските площи за под
помагане по схеми и мерки за плащане на
площ, не се дължи заплащане на наемна цена,
съответно арендно плащане за една стопанска
година от сключването на договора.“
§ 9. В чл. 37л се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думите „ал. 13“ се
заменят с „ал. 12“;
б) точка 2 се отменя.
2. В ал. 3 думите „13 и 14“ се заличават.
§ 10. Създава се нов чл. 37м:
„Чл. 37м. (1) Кметът на община, съответно
директорът на областна дирекция „Земеделие“,
ежегодно извършва проверки за спазване на
условията по чл. 37и, ал. 4 по сключените
договори за наем или аренда на пасища,
мери и ливади от държавния и общинския
поземлен фонд.
(2) Спазването на условията по ал. 1 се
установява въз основа на изготвена и предос
тавена от БАБХ официална справка за всички
регистрирани към 1 февруари на текущата
година в Интег ри раната информационна
система на БАБХ:
1. животновъдни обекти;
2. собственици или ползватели на реги
стрирани животновъдни обекти;
3. пасищни селскостопански животни в
животновъдните обекти.
(3) Справката по ал. 2 се утвърждава със
заповед на изпълнителния директор на БАБХ
и се публикува на интернет страницата на
агенцията.
(4) Когато при извършването на проверките
се установи, че:
1. в животновъдния обект броят на реги
стрираните пасищни селскостопански жи
вотни е с над 30 на сто по-малък от броя им
към сключването на договорите за наем или
аренда, договорите се изменят, като площта
се определя в съответствие с процентното
намаление на броя на животните;
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2. в животновъдния обект няма регистри
рани пасищни селскостопански животни,
договорите за наем или аренда се прекратяват
от кмета на общината, съответно директора
на областната дирекция „Земеделие“;
3. е настъпила промяна на условията по
чл. 37и, ал. 1, договорите за наем или аренда
се прекратяват от кмета на общината, съ
ответно директора на областната дирекция
„Земеделие“;
4. е заличена регистрацията на животно
въдния обект в съответното землище, дого
ворите за наем или аренда се прекратяват от
кмета на общината, съответно директора на
областната дирекция „Земеделие“.
(5) Договорите за наем или аренда по ал. 1
не се смятат за правно основание съгласно
чл. 41, ал. 1 от Закона за подпомагане на
земеделск ите производители, когато при
извършване на проверките се установи, че
са налице основания за прекратяването им.
(6) В случаите по ал. 5 съответната общин
ска служба по земеделие отписва имотите от
регистъра на договорите за аренда и наем по
чл. 49, ал. 1, т. 6 от Наредба № 49 от 5 но
ември 2004 г. за поддържане на картата на
възстановената собственост (ДВ, бр. 102 от
2004 г.) и уведомява:
1. кмета на общината – за имотите от
общинския поземлен фонд;
2. ди рек т ора на облас т ната ди рек ц и я
„Земеделие“ – за имотите от държавния по
землен фонд.
(7) Алинея 4, т. 1, ал. 5 и 6 не се прилагат
за част или всички селскостопански пасищ
ни животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ, които са
засегнати от тежко природно бедствие или
епизоотии.“
§ 11. Създават се чл. 42, 43 и 44:
„Чл. 42. (1) Кмет на община, съответно
директор на областна дирекция „Земеделие“,
който не разпореди извършването на провер
ките по чл. 37м, ал. 1, се наказва с глоба от
5000 до 10 000 лв.
(2) Кмет на община, съответно директор
на областна дирекция „Земеделие“, който не
прекрати или измени договор за аренда или
наем при условията на чл. 37м, се наказва с
глоба от 5000 до 10 000 лв.
Чл. 43. На лице, което в нарушение на
чл. 24д, ал. 2 промени начина на трайно
ползване или предназначението на земедел
ска земя, се налага глоба или имуществена
санкция в трикратния размер на платената
цена за придобиване правото на собственост,
определена по чл. 24д, ал. 1.
Ч л. 44. (1) Нару шени я та по ч л. 42 се
установяват с актове на длъжностни лица,
определени от областния управител по мес
тонахождението на имота.
(2) Нарушенията по чл. 43 се установяват
с актове на длъжностни лица, определени
от директора на областната дирекция „Земе
делие“, съответно от кмета на общината по
местонахождението на имота.
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(3) Наказателните постановления за нару
шенията по чл. 42 и 43 се издават от областния
управител по местонахождението на имота.“
§ 12. В § 2в от допълнителните разпоредби
се създава ал. 3:
„(3) По смисъла на този закон „Животно
въден обект“ е обект, регистриран по реда на
Закона за ветеринарномедицинската дейност,
в който постоянно се отглеждат пасищни
селскостопански животни.“
§ 13. В § 17, ал. 2 от преходните и заклю
чителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за собствеността и
ползуването на земеделските земи (обн., ДВ,
бр. 10 от 2009 г.; изм., бр. 25 от 2012 г.) накрая
се добавя „по реда на чл. 27а“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. (1) Започналите, но недовършени до
влизането в сила на този закон производства
по подадени заявления за придобиване на
право на собственост върху застроените и
прилежащите площи към сградите и съоръ
женията на прекратените организации по § 12
от преходните и заключителните разпоредби
се довършват по реда на този закон.
(2) Недовършени производства са тези,
по които е подадено заявлението по ал. 1 в
областна дирекция „Земеделие“, включително
такива, по които има издадена заповед на
министъра на земеделието и храните, но до
влизането в сила на този закон не е сключен
договор за покупко-продажба.
§ 15. (1) Ползвателите, сключили договори
за наем или аренда на пасища, мери и ливади
от държавния и общинския поземлен фонд
преди 24 февруари 2015 г., са длъжни в срок
до 1 февруари 2016 г. да приведат договорите
в съответствие с изискванията на чл. 37и,
ал. 1 и 4.
(2) Ползвателите, които са одобрени по
направлението по чл. 3, т. 3 от Наредба № 4
от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мяр
ка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 16 от 2015 г.), сключили
са договори за наем или аренда на пасища,
мери и ливади от държавния и общинския
поземлен фонд преди 24 февруари 2015 г. и
всичките им отглеждани пасищни селско
стопански животни и пасища са одобрени за
подпомагане, са длъжни в срок до 1 февруари
2016 г. да приведат договорите в съответствие
с изискванията на чл. 37и, ал. 1 при спазване
съотношението за минимум 0,15 животинска
единица на хектар, независимо от категорията.
(3) Договорите за наем или аренда на паси
ща, мери и ливади от държавния и общинския
поземлен фонд, които не са приведени в съот
ветствие в срока по ал. 1 или 2, се прекратяват
от кмета на общината, съответно директора
на областната дирекция „Земеделие“.
(4) Кмет на община, съответно директор
на областна дирекция „Земеделие“, който не
прекрати договорите при условията на ал. 3,
се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв.
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(5) Актовете за установяване на наруше
нията по ал. 4 се съставят от длъжностни
лица, определени от областния управител по
местонахождението на имота, а наказател
ните постановления се издават от областния
управител по местонахождението на имота.
(6) Договорите за наем или аренда по
ал. 3 не се смятат за правно основание съ
гласно чл. 41, ал. 1 от Закона за подпомагане
на земеделските производители, когато при
извършване на проверките се установи, че
са налице основания за прекратяването им.
(7) В случаите по ал. 6 съответната об
щинска служба по земеделие отписва имо
тите от регистъра на договорите за аренда и
наем по чл. 49, ал. 1, т. 6 от Наредба № 49 от
5 ноември 2004 г. за поддържане на картата
на възстановената собственост и уведомява:
1. кмета на общината – за имотите от
общинския поземлен фонд;
2. ди рек т ора на облас т ната ди рек ц и я
„Земеделие“ – за имотите от държавния по
землен фонд.
§ 16. Собствениците на сгради и на съоръ
жения от имуществото на прекратените органи
зации по § 12 от преходните и заключителните
разпоредби, придобити след влизането в сила
на този закон, при подаване на заявление за
придобиване на право на собственост върху
застроените и прилежащи площи към сгра
дите и съоръженията представят документ,
удостоверяващ, че е заплатена дължимата
сума за ползване на земята до датата на раз
пореждането със сградите или съоръженията.
§ 17. В Закона за биологичното разнообра
зие (обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм., бр. 88
и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34 и 80 от 2006 г.,
бр. 52, 53, 64 и 94 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г.,
бр. 19, 80 и 103 от 2009 г., бр. 62 и 89 от 2010 г.,
бр. 19 и 33 от 2011 г., бр. 32, 59 и 77 от 2012 г.,
бр. 15, 27 и 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) в
§ 1, т. 20 от допълнителната разпоредба ду
мата „ползуването“ се заменя с „ползването“.
§ 18. В Закона за вероизповеданията (обн.,
ДВ, бр. 120 от 2002 г.; изм., бр. 33 от 2006 г.,
бр. 59 от 2007 г., бр. 74 от 2009 г. и бр. 68 от
2013 г.) в § 5, ал. 1 от преходните и заклю
чителните разпоредби думата „ползуването“
се заменя с „ползването“.
§ 19. В Закона за виното и спиртните на
питки (обн., ДВ, бр. 45 от 2012 г.; изм., бр. 15
от 2013 г., бр. 26 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.)
в чл. 12, ал. 1 думата „ползуването“ се заменя
с „ползването“.
§ 20. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67
от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и
108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42,
69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г.,
бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от
2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм., бр. 105
и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36,
52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95
и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19,
28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г.,
бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от
2014 г. и бр. 12, 14 и 17 от 2015 г.) навсякъде
думата „ползуването“ се заменя с „ползването“.
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§ 21. В Закона за възстановяване на соб
ствеността върху горите и земите от горския
фонд (обн., ДВ, бр. 110 от 1997 г.; изм., бр. 33,
59 и 133 от 1998 г., бр. 49 от 1999 г., бр. 26 и
36 от 2001 г., бр. 45, 63 и 99 от 2002 г., бр. 16
от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г.,
бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 91 от
2008 г. и бр. 6 и 80 от 2009 г.) се правят след
ните изменения и допълнения:
1. В чл. 9, ал. 2 думата „ползуването“ се
заменя с „ползването“.
2. В чл. 11, ал. 1 се създава изречение
второ: „Решенията на общинските служби по
земеделие във връзка с възстановяването на
собствеността и обезщетяването на собстве
ниците се подписват от началника на служ
бата, от служители, определени от директора
на областната дирекция „Земеделие“, и от
длъжностни лица, определени от министъра
на земеделието и храните.“
3. В чл. 13 ал. 10 се изменя така:
„(10) При откриване на нарушения по този
закон и на правилника за прилагането му,
на нови обстоятелства или на нови писмени
доказателства от съществено значение за пос
тановяване на решението по ал. 6, в срок до
една година от откриване на нарушенията, на
новите обстоятелства или на новите писмени
доказателства, но не по-късно от три години от
постановяването на решението на общинската
служба по земеделие по ал. 5, министърът на
земеделието и храните по своя инициатива
или по искане на заинтересуваните лица
отменя решението на общинската служба по
земеделие или разпорежда на общинската
служба по земеделие да го измени. Този ред
не се прилага, когато за същите земи има
влязло в сила съдебно решение.“
4. В чл. 20 думата „ползуването“ се заменя
с „ползването“.
5. В § 9, ал. 2 от преходните и заключи
телните разпоредби думата „ползуването“ се
заменя с „ползването“.
§ 22. В Закона за възстановяване собстве
ността върху одържавени недвижими имоти
(обн., ДВ, бр. 15 от 1992 г.; изм., бр. 28 от
1992 г., бр. 20 и 40 от 1995 г.; Решение № 9 на
Конституционния съд от 1995 г. – бр. 66 от
1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г.; Решение № 20
на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 94 от
1995 г.; изм., бр. 51 от 1996 г.; Решение № 11
на Конституционния съд от 1996 г. – бр. 61 от
1996 г.; Решение № 16 на Конституционния
съд от 1996 г. – бр. 87 от 1996 г.; изм., бр. 107
от 1997 г.; Решение № 4 на Конституционния
съд от 1998 г. – бр. 30 от 1998 г.; изм., бр. 45 от
1998 г., бр. 9 от 2000 г. и бр. 30 и 53 от 2006 г.)
в чл. 5, ал. 2 думата „ползуването“ се заменя
с „ползването“.
§ 23. В Закона за държавната собственост
(обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от
1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124
от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57
от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на
Конституционния съд от 2001 г. – бр. 38 от
2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г.,
бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17,
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30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113
от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19,
33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19
и 47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27
от 2013 г.; Решение № 6 на Конституционния
съд от 2013 г. – бр. 65 от 2013 г.; изм., бр. 66
и 109 от 2013 г., бр. 40, 98 и 105 от 2014 г. и
бр. 52 от 2015 г.) навсякъде думата „ползува
нето“ се заменя с „ползването“.
§ 24. В Закона за животновъдството (обн.,
ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм., бр. 18 от 2004 г.,
бр. 87 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 96 от
2006 г., бр. 51 и 53 от 2007 г. и бр. 36 и 43 от
2008 г., бр. 26 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 59
от 2012 г., бр. 66 и 109 от 2013 г. и бр. 98 от
2014 г.) в чл. 14з, ал. 1 и 3 думата „ползува
нето“ се заменя с „ползването“.
§ 25. В Закона за защитените територии
(обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм., бр. 98 от
1999 г., бр. 28, 48 и 78 от 2000 г., бр. 23, 77 и
91 от 2002 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30 и
65 от 2006 г., бр. 24 и 62 от 2007 г., бр. 36 и 43
от 2008 г., бр. 19, 80 и 103 от 2009 г., бр. 19 от
2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 27 и 66 от 2013 г.
и бр. 98 от 2014 г.) навсякъде думата „ползу
ването“ се заменя с „ползването“.
§ 26. В Закона за кадастъра и имотния
регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм.,
бр. 45 и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 39
и 105 от 2005 г., бр. 29 и 30 от 2006 г., бр. 57
и 59 от 2007 г., бр. 36 и 91 от 2008 г., бр. 80
от 2009 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 38 от
2012 г., бр. 15, 66 и 109 от 2013 г. и бр. 49 и
98 от 2014 г.) навсякъде думата „ползуването“
се заменя с „ползването“.
§ 27. В Закона за насърчаване на инвести
циите (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.; попр., бр. 99
от 1997 г.; изм., бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110
от 1999 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г.;
попр., бр. 40 от 2004 г.; изм., бр. 34, 59, 65, 80,
82 и 86 от 2006 г., бр. 42 и 53 от 2007 г., бр. 69
от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 18, 88 и
100 от 2010 г., бр. 38, 45 и 82 от 2012 г., бр. 15,
16 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14 и
32 от 2015 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 15, ал. 4 думата „ползуването“ се
заменя с „ползването“.
2. В чл. 16, ал. 2 думата „ползуването“ се
заменя с „ползването“.
§ 28. В Закона за обезщетяване на собстве
ници на одържавени имоти (обн., ДВ, бр. 107
от 1997 г.; Решение № 4 на Конституционния
съд от 1998 г. – бр. 30 от 1998 г.; изм., бр. 45,
88 и 135 от 1998 г., бр. 12 от 1999 г., бр. 9 от
2000 г.; попр., бр. 10 от 2000 г.; изм., бр. 99
от 2000 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 28, 45 и 47 от
2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 101 от 2004 г.,
бр. 24 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г. и бр. 77 от
2010 г.) навсякъде думата „ползуването“ се
заменя с „ползването“.
§ 29. В Закона за опазване на земеделските
земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; изм., бр. 14
и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от
2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г., бр. 13 и 64 от
2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 10 и 103 от
2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19 и 39 от 2011 г.,
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бр. 22, 38 и 91 от 2012 г., бр. 27 и 66 от 2013 г.,
бр. 98 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8, ал. 1 навсякъде думата „ползу
ването“ се заменя с „ползването“.
2. В чл. 30, ал. 3 думата „ползуването“ се
заменя с „ползването“.
3. В чл. 40, ал. 1, т. 8 думата „ползуването“
се заменя с „ползването“.
4. В преходните и заключителните разпо
редби се създава § 6а:
„§ 6а. Промяна на предназначението на
земеделски земи с начин на трайно ползва
не – пасища, мери и ливади от общинския
поземлен фонд, се разрешава само когато това
е предвидено с влязъл в сила общ устройствен
план за съответната територия на общината
или за изграждане на обекти с национално
значение, национални обекти по смисъла на
§ 1 от допълнителните разпоредби на Закона
за държавната собственост, както и на об
щински обекти от първостепенно значение.“
§ 30. В Закона за подпомагане на земе
делските производители (обн., ДВ, бр. 58 от
1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26,
86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и
41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от
2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34,
59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от
2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г., бр. 12,
32, 82 и 85 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 8 от
2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66, 101 и 109 от
2013 г., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 12 от 2015 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 33 се създава ал. 4:
„(4) Данните в Системата за идентифика
ция на земеделските парцели се актуализират
ежегодно чрез дешифриране (компютърно раз
читане) на актуална цифрова ортофото карта,
чрез извършване на специализирани теренни
проверки на референтни парцели и чрез отра
зяване на резултатите от проверките на място
по чл. 37. Специализираните теренни проверки
на референтни парцели се извършват след уве
домяване на бенефициентите при условия и по
ред, определени с наредбата по чл. 30, ал. 6.“
2. В чл. 33а, ал. 2, изречение първо след
думите „се обновяват ежегодно“ се добавя
„чрез дешифриране (компютърно разчитане)
на актуална цифрова ортофото карта, чрез
извърш ва не на спец иа л изи ра н и т ерен н и
проверк и на референтни парцели и чрез
отразяване на резултатите от проверките на
място по чл. 37“.
3. В чл. 33б:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Министърът на земеделието и храните
може в срок до 1 март, въз основа на искане
на собственик или ползвател на правно ос
нование на земеделски земи, да одобри със
заповед изключване на имоти от слой „По
стоянно затревени площи“, когато:
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1. имотът не попада в обхвата на защитените
зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологич
ното разнообразие и при условие, че друга площ
в стопанството бъде съответно преобразувана
в постоянно затревена площ, и/или
2. преобразуването или разораването на
постоянно затревени площи се извършва въз
основа на одобрен проект по Програмата за
развитие на селските райони 2007 – 2013 г.
или 2014 – 2020 г., и/или
3. имотът е включен в одобрено от реги
оналната инспекция по околна среда и води
инвестиционно намерение, и/или
4. начинът на трайно ползване на имот,
включен в обхвата на слой „Постоянно зат
ревени площи“, е променен в различен от
пасища, мери, ливади или друг вид постоянно
затревени площи преди издаване на оконча
телната заповед от министъра на земеделието
и храните по чл. 33а, ал. 2 за одобряване на
специализирания слой, и/или
5. начинът на трайно ползване на физиче
ския блок от Системата за идентификация на
земеделските парцели, в който имотът попа
да, не е постоянно затревена площ съгласно
наличните в Системата за идентификация
на земеделските парцели данни към 2014 г.
и имотът не попада в обхвата на защитените
зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биоло
гичното разнообразие, и/или
6. има влязло в сила решение за промяна
на предназначението на земеделската земя
за неземеделски нужди, издадено по реда на
глава пета от Закона за опазване на земедел
ските земи.“
б) създава се ал. 5:
„(5) Редът за разрешаване на преобразуване
или разораване на постоянно затревени пло
щи се определя с наредбата по чл. 30, ал. 6.“
4. В чл. 41 навсякъде думата „ползуването“
се заменя с „ползването“.
§ 31. В Закона за приватизация и след
приватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28
от 2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31
от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния
съд от 2003 г. – бр. 39 от 2003 г.; изм., бр. 46
и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28,
39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72
и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65,
94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от
2009 г., бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19
и 98 от 2011 г., бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г.,
бр. 15, 23, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г.
и бр. 14, 34 и 41 от 2015 г.) в допълнителните
разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 2, ал. 1 думата „ползуването“ се
заменя с „ползването“.
2. В § 11, ал. 1 и 2 думата „ползуването“
се заменя с „ползването“.
§ 32. В Закона за публичното предлагане
на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.;
изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101
от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37
от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г.,
бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г.,
бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от
2008 г., бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г., бр. 43 и
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101 от 2010 г., бр. 57 и 77 от 2011 г., бр. 21, 94
и 103 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г. и бр. 34 от
2015 г.) в § 1а от допълнителните разпоредби
думата „ползуването“ се заменя с „ползването“.
§ 33. В Закона за сделките с компенсаторни
инструменти (обн., ДВ, бр. 47 от 2002 г.; изм.,
бр. 71 от 2003 г., бр. 52 от 2007 г. и бр. 18 от
2010 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 2 думата „ползуването“ се заменя
с „ползването“.
2. В чл. 5, ал. 1 думата „ползуването“ се
заменя с „ползването“.
3. В § 2а, ал. 2 от преходните и заключи
телните разпоредби думата „ползуването“ се
заменя с „ползването“.
§ 34. В Закона за сдружения за напояване
(обн., ДВ, бр. 34 от 2001 г.; изм., бр. 108 от
2001 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г. и
бр. 36 от 2008 г.) в § 3, ал. 1 от преходните и
заключителните разпоредби думата „ползу
ването“ се заменя с „ползването“.
§ 35. В Закона за устройство на територията
(обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111
от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107
от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76,
77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30,
34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г.,
бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98
и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от
2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19,
35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53,
77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и
109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г. и
бр. 35 от 2015 г.) в чл. 211, ал. 1, т. 5 думата
„ползуването“ се заменя с „ползването“.
§ 36. В Закона за устройството на Чер
номорското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 48 от
2007 г.; изм., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 19, 82
и 92 от 2009 г., бр. 45 и 82 от 2012 г., бр. 27,
28 и 66 от 2013 г.; Решение № 12 на Консти
туционния съд от 2013 г. – бр. 105 от 2013 г.;
изм., бр. 40 и 98 от 2014 г. и бр. 9 от 2015 г.)
в § 8 от преходните и заключителните раз
поредби думата „ползуването“ се заменя с
„ползването“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 29 юли 2015 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5151

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 162

На основание чл. 98, т. 1 от Конституци
ята на Република България и чл. 4, ал. 1 от
Изборния кодекс

ВЕСТНИК
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ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам избори за общински съветници
и за кметове на 25 октомври 2015 г.
Издаден в София на 10 август 2015 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
5339

УКАЗ № 163

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България, Решение на XLIII
Народно събрание за произвеждане на наци
онален референдум, прието на 28.07.2015 г.,
обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 58
от 31.07.2015 г., и чл. 14 от Закона за пряко
участие на гражданите в държавната власт и
местното самоуправление
ПОС ТА НОВЯВА М:
Определям 25 октомври 2015 г. за дата на
произвеждане на национален референдум с
въпрос: „Подкрепяте ли да може да се гла
сува и дистанционно по електронен път при
произвеждане на изборите и референдумите?“.
Издаден в София на 10 август 2015 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
5340

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 1512-МИ
от 4 август 2015 г.

относно утвърждаване образци на изборните
книжа за произвеждане на избори за общински съветници и кметове
На основание чл. 6, ал. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Утвърждава образците на изборните кни
жа за произвеждане на избори за общински
съветници и кметове – 99 на брой, с номера
от 1-МИ до 95-МИ съгласно приложението.
Отменя Решение № 633-МИ от 15 юли
2014 г. на ЦИК (ДВ, бр. 62 от 29 юли 2014 г.).
Решението се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Ивилина Алексиева
Зам.-председател:
Мария Мусорлиева

С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Избирателна секция №
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Приложение № 1-МИ

Изборен район ....................... № ................................
община ................................................., адм. район ........................................................................
населено място ............................, кметство ................................., секция № ..............................
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на ………………
(по чл. 25, ал. 3, чл. 396, ал. 1, чл. 406, ал. 1 и чл. 407, ал. 1 от Изборния кодекс)

№

Име

ЕГН
Адрес (попълва се
от СИК)

Документ за
самоличност
(попълва се от
СИК)

Подпис на
избирателя

Забележки

Кмет на община/район/кметство
или кметски наместник: ......................................
Секретар на община/район: .................................
Избирателният списък се съставя от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК по постоянен адрес на
избирателите. Списъкът се отпечатва централизирано от ГД „Гражданска регистрация и
административно обслужване“ на МРРБ.
Списъкът се съставя по азбучен ред и включва:
- българските граждани с постоянен адрес на територията на секцията, които са навършили 18
години към изборния ден включително, живели са най-малко през последните шест месеца в съответното
населено място, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
„Живял най-малко през последните шест месеца преди изборния ден в съответното населено
място“ е: български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на
територията на Република България, и поне единия от тях е в населено място на територията на
съответната община или кметство;
- избирателите, поискали вписване по настоящ адрес (н.а.) на територията на секцията (чл. 36,
ал. 1 от ИК), когато адресната им регистрация по настоящ адрес на територията на секцията е към дата
6 месеца преди изборния ден. За тези лица в графата „Забележки“ се вписва текст „н.а“;
Избирателите, които не са подменили личните си документи при условията на § 9а от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за българските лични документи, се включват в избирателния
списък по отразения в зеления им паспорт адрес (чл. 25, ал. 5 от ИК) (Само лицата, родени преди 31.12.1931
г., нямат изричното задължение да подменят документите си за самоличност и за тази категория са
валидни зелените паспорти).
Преди предаването му на СИК от избирателния списък се заличават имената на гражданите,
които:
1. до изборния ден са загубили правото си да избират или са починали;
2. имат настоящ адрес към дата 6 месеца преди изборния ден извън Република България;
3. са поискали вписване по чл. 36, ал. 1 и 2 от ИК по настоящ адрес на територията на друго
населено място;
4. изтърпяват наказание лишаване от свобода по информация от Главна дирекция „Изпълнение на
наказанията” към Министерството на правосъдието;
5. се намират в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за
предоставяне на социални услуги и са включени в избирателния списък по местонахождение на
съответното заведение по чл. 28 от ИК.
6. са задържани в места за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане, не
изтърпяват наказание лишаване от свобода и са включени в избирателния списък по чл. 29, ал. 2
и 3 от ИК;
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са включени в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Заличаването преди отпечатването им се извършва автоматизирано, а след отпечатването им – с
хоризонтална черта, така че заличеното име да се чете.
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. Избирателите, които са изтърпели
наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, се вписват в списъците след представяне на
съответен документ в общината или района, или кметството.
При произвеждане на втори тур на избори за кмет в избирателните списъци се вписват и имената
на гражданите, които между двата тура са придобили избирателно право (чл. 411 от ИК).
След последното име на избирателя се поставя хоризонтална черта от общинската
администрация.
Списъкът от имена се подписва от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или
от кметския наместник, и от секретаря на общината. В градовете с районно деление списъците се
подписват от кмета и от секретаря на района.
В списъка преди чертата, графите ЕГН и документ за самоличност се попълват от секционната
избирателна комисия.
В допълнителната страница (под чертата) на списъка, секционната избирателна комисия в
изборния ден вписва:
- лицата, които имат право да гласуват, но са пропуснати в избирателния списък и не фигурират
в списъка на заличените лица по чл. 38 от ИК, но имат постоянен адрес на територията на секцията
(чл.264, ал.4 от ИК) към дата 6 месеца преди изборния ден и настоящ адрес на територията на Република
България към дата 6 месеца преди изборния ден;
- лицата, заети в произвеждането на изборите като членове на секционна избирателна комисия
или охрана на съответната секция се вписват при условие, че отговарят на изискванията на чл. 396, ал. 1
или 2 от ИК и след представяне на декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго
място. Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него (чл. 233 от ИК);
- избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването, избрал да гласува в секция
различна от секцията, в чийто избирателен списък фигурира се вписва при условие, че отговаря на
изискванията на чл. 396, ал. 1 или 2 от ИК и след като представи декларация по образец, че не е гласувал и
няма да гласува на друго място. Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от
него. В допълнителната страница на избирателния списък се вписват всички данни на избирателя (чл.235, ал.
1 и 3 от ИК);
- лицата, които са включени в списъка на заличените лица на основание чл. 38, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 8, но
са представили удостоверение по чл. 40, ал. 1, предложение първо от ИК, че основанието за включването им
в списъка е отпаднало или не е налице и имат постоянен адрес на територията на секцията към дата 6
месеца преди изборния ден и настоящ адрес на територията на Република България към дата 6 месеца
преди изборния ден. Тези лица представят и декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на
друго място, която се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него;
- избиратели, вписани в избирателни списъци в лечебни заведения, домове за стари хора и други
специализирани институции, които в изборния ден се намират извън тях се дописват при условие, че
постоянния им адрес е на територията на секцията към дата 6 месеца преди изборния ден и след
представяне на декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място. Декларацията
се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него;
- избиратели, вписани в избирателни списъци в местата за изтърпяване на наказание лишаване от
свобода и за задържане, които в изборния ден се намират извън тях се дописват при условие, че постоянния
им адрес е на територията на секцията към дата 6 месеца преди изборния ден и след представяне на
декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място. Декларацията се прилага към
избирателния списък и е неразделна част от него.
В допълнителната страница на избирателния списък СИК попълва графа "Име", като вписва
последователно собственото, бащиното и фамилното име на избирателя от документа за самоличност и
графите "ЕГН" , "Документ за самоличност" и "Адрес".
Допълнителната страница от избирателния списък се подписва от председателя и секретаря на
секционната избирателна комисия.
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ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ОБЯВЯВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на ………………
(по чл. 41, ал. 1 от Изборния кодекс)
Област ………………….., община ..........................................., адм. район ...............................................
населено място ...................................., кметство ......................................., секция № ................................
Име

Адрес
Кмет/кметски наместник:
Секретар на община/район:

Този списък 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 (чл. 41, ал. 1 от ИК).
В графата „Име“ се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на
избирателя.
Списъкът се отпечатва централизирано от ГД „ГРАО“ на МРРБ.
Поправките в списъците се обявяват незабавно, включително и се отразяват в списъците,
публикувани на интернет страницата на общината.
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 - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на ………………
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
Област ………………….., община ..........................................., адм. район ...............................................
населено място ...................................., кметство ......................................., секция № ................................
Адрес на избирателната секция:
…………………………………………………………………………………………………….
Име
Кмет/кметски наместник:
Секретар на община/район:
Този списък се публикува на интернет страницата на съответната община не по-късно от 40
дни преди изборния ден.
Кметът на съответната община осигурява възможност всеки избирател - български гражданин,
да може да прави справка в избирателния списък по единен граждански номер, включително на безплатен
телефонен номер.
В графата „Име“ се вписва името на избирателя по документ за самоличност.
Поправките в списъка за публикуване се обявяват незабавно и се отразяват на интернет
страницата на общината.
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Приложение № 2-МИ

Избирателна секция №

Изборен район ....................... № ................................
община ................................................., адм. район ...........................................................................
населено място ...................................., кметство .............................., секция № ................................
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на ………………
(по чл. 25, ал. 4, чл. 396, ал. 2, чл. 406, ал. 2 и чл. 407, ал. 2 от Изборния кодекс)

..

..

ДЪРЖАВЕН

№

Име

Гражданство

Адрес на
пребиваване

Личен
номер
(попълва
се от
СИК)

Документ за
самоличност
(попълва се
от СИК)

Номер на
удостоверение
за пребиваване
и дата на
регистрация
(попълва се от
СИК)

Подпис на
избирателя

Забележки

Кмет на община/район/ кметство/кметски наместник:
Секретар на община/район:
Част II на избирателните списъци се съставя от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК. В списъка служебно
се вписват гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, по чл. 408, ал. 2 от ИК и гражданите
на друга държава - членка на Европейския съюз, подали декларации по чл. 408, ал. 1 от ИК.
В част II на списъците се вписват по азбучен ред имената на избирателите, данните за
гражданството им и адресът на пребиваване на територията на съответното населено място. Графите за
вписване на личния номер, на номера на документа за самоличност и на номера на удостоверението за
пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, остават празни и не се попълват и се обособява графа
„Забележки“ (чл. 407, ал. 2 от ИК).
Списъкът се осигурява от общинската администрация и се отпечатва централизирано от ГД
„ГРАО“ на МРРБ.
След извършване на проверка по чл. 410, ал. 2 от ИК, органите по чл. 23, ал. 1 не по-късно от 30 дни
преди изборния ден изпращат копие от част II на избирателните списъци на Централната избирателна
комисия.
В графата „Име“ се вписва името на избирателя по документ за самоличност. Графите „Личен
номер“, „Документ за самоличност“ и „Номер на удостоверение за пребиваване и дата на регистрация“ се
попълват от СИК (чл. 407, ал. 2 от ИК).
След последното име се поставя черта и 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.
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ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II
(ЗА ОБЯВЯВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на ……………
(по чл. 41, ал. 2 от Изборния кодекс)
Област ………………….., община ......................................, адм. район ...............................................
населено място ...................................., кметство ......................................., секция № ................................
Име

Адрес
Кмет на община/район/кметство
или кметски наместник: ......................................
Секретар на община/район: .................................

Този списък се обявява от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК не по-късно от 25 дни преди
изборния ден на видно място в района на съответната избирателна секция (чл. 41, ал. 2 от ИК).
В графата "Име" се вписва името на избирателя по документ за самоличност.
Списъкът се осигурява от общинската администрация и се отпечатва централизирано
от ГД "ГРАО" на МРРБ.
Списъкът се подписва от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или
от кметския наместник, и от секретаря на общината. В градовете с районно деление списъците се
подписват от кмета и от секретаря на района.
Поправките в списъците се обявяват незабавно, включително и се отразяват в списъците,
публикувани на интернет страницата на общината.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на ……………
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
Област ………………….., община .........................................., адм. район ...............................................
населено място ...................................., кметство ......................................., секция № ................................
Адрес на избирателната
секция:…………………………………………………………………………….
Име

Кмет на община/район/кметство
или кметски наместник: ......................................
Секретар на община/район: .................................
Този списък се публикува на интернет страницата на съответната община не по-късно от 25 дни
преди изборния ден (чл. 42, ал. 2 от ИК).
Кметът на съответната община осигурява възможност всеки избирател - гражданин на друга
държава - членка на Европейския съюз, да може да прави справка в избирателния списък по личен номер,
включително на безплатен телефонен номер.
В графата "Име" се вписва името на избирателя по документ за самоличност.
Поправките в списъка за публикуване се обявяват незабавно и се отразяват на интернет страницата
на общината.
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Приложение № 3-МИ
ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

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

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

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

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

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за
общински съветници и кметове на ……………
(по чл. 37 от Изборния кодекс)
№ Собствено,
бащино,
фамилно
име

Гражданство

(само за
гражданите на
друга държава –
членка на ЕС)

ЕГН/ЛН

(попълва се
от ПСИК)

Документ за
самоличност/
удостоверение за
пребиваване и
дата на
регистрация

Адрес/
Адрес на
пребиваване

Подпис
на
избирате
ля

Забележки

5

6

7

8

(попълва се от ПСИК)

1

2

3

4

Кмет на община/район/кметство
или кметски наместник: ......................................
Секретар на община/район: .................................
Гражданите на друга държава членка на ЕС се включват в този списък, ако в срока по чл. 408, ал. 1 от
ИК са подали декларация по образец (Приложение № 8-МИ), че желаят да бъдат вписани в избирателен списък
част II.
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Приложение № 4-МИ
ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

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

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

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

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

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ/СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ИНСТИТУЦИЯ
………………………………………………………………………………………………………………………………..

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за
предоставяне на социални услуги за гласуване в изборите за
общински съветници и кметове на ……………
(по чл. 28 във връзка с чл. 25 от Изборния кодекс)

№

Собствено,
бащино и
фамилно име

Гражданство

ЕГН/ЛН
(попълва се
от СИК)

Документ за
самоличност/
удостоверение за
пребиваване и
дата на издаване
(попълва се от
СИК)

Постоянен
адрес/
Адрес на
пребиваване

Подпис на
избирателя

Забележки

1

2

3

4

5

6

7

8

(само за
гражданите
на друга
държава –
членка на ЕС)

Ръководител на заведението/дома/специализираната институция/:
************************************************************************************************
1. Избирателните списъци в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции
за предоставяне на социални услуги се съставят и подписват от ръководителя на заведението, дома или друга
специализирана институция (чл. 28, ал. 1 от ИК) не по-късно от 48 часа преди изборния ден, при образувана
избирателна секция поради наличие на не по-малко от 10 избиратели.
В избирателните списъци се включват лицата, отговарящи на следните условия:
- към изборния ден включително са български граждани, навършили 18 години, не са поставени под
запрещение и не изтърпяват наказание „лишаване от свобода“, наложено им с влязла в сила присъда;
- към изборния ден включително са граждани на друга държава – членка на Европейския съюз,
навършили 18 години, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода,
наложено им с влязла в сила присъда, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република
България, не са лишени от правото да избират в държавата – членка, на която са граждани и са подали
декларация по чл. 408 от ИК;
- местонахождението на съответното лечебно заведение, дом или институция е на територията на
общината, където лицата са живели най-малко 6 месеца преди датата на изборите.
2. Не по късно от 48 часа преди изборния ден ръководителят уведомява кмета за вписаните в списъка
лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци (чл. 28, ал. 2 от ИК).
3. 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 § 9 от ПРЗ на ЗБЛД, съответно името по документ за самоличност - за
гражданите на друга държава членка на Европейския съюз.
Графа 3 се попълва само за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, като в нея се
вписва тяхното гражданство. Гражданите на друга държава членка на ЕС се включват в този списък, ако в
срока по чл. 408, ал. 1 от ИК са подали декларация по образец (Приложение № 8-МИ), че желаят да бъдат
вписани в избирателен списък – част II.
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Графа 4 не се попълва предварително. В изборния ден СИК вписва ЕГН/ЛН на избирателя.
Графа 5 не се попълва предварително. В изборния ден СИК вписва вида и номера на документа за
самоличност – „лична карта/л.к.“ или „личен паспорт за гражданите по § 9а от ЗБЛД/л.п.“, номер на
удостоверение за пребиваване и дата на издаване.
В графа 6 се записва постоянният адрес на избирателя от документа за самоличност/адрес на
пребиваване.
Графа 7 се оставя празна, за да може избирателят да се подпише в нея, след като е упражнил правото
си да гласува.
Графа 8 „Забележки“ се оставя празна и при необходимост се попълва от СИК в изборния ден.
След подписване на избирателния списък от ръководителя и преди предаването му на СИК от него 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. Заличаването се извършва
с хоризонтална черта върху името, така че заличеното име да се чете. Лицето, извършило заличаването,
вписва на гърба на списъка имената и длъжността си, основанието за заличаване и се подписва.
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Приложение № 5-МИ
ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

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

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

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

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

НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯСТОТО ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА И ЗА ЗАДЪРЖАНЕ
………………………………………………………………………………………………………………….…………….

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за гласуване в места за изтърпяване наказание лишаване от свобода в изборите
за общински съветници и кметове на ……………
(по чл. 29 във връзка с чл. 25 от Изборния кодекс)

№

Име

Гражданство
(само за
гражданите на
друга държава
– членка на ЕС)

ЕГН/ЛН
(попълва се
от СИК)

Документ за
самоличност
(попълва се от
СИК)

Постоянен
адрес/ад
рес на
пребива
ване

Подпис на
избирателя

Забележки

1

2

3

4

5

6

7

8

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

1. Ръководителите на местата за изтърпяване наказанието „лишаване от свобода“ и за задържане
съставят и подписват избирателни списъци не по-късно от 48 часа преди изборния ден, при образувана
избирателна секция поради наличие на не по-малко от 10 избиратели, в които включват задържаните лица,
отговарящи на следните условия:
- към изборния ден включително са български граждани, навършили 18 години и не са поставени под
запрещение;
- към изборния ден включително са граждани на друга държава – членка на Европейския съюз,
навършили 18 години, не са поставени под запрещение, имат статут на продължително или постоянно
пребиваващи в Република България, не са лишени от правото да избират в държавата – членка, на която са
граждани и са подали декларация по чл. 408 от ИК;
- към изборния ден включително не изтърпяват наказание „лишаване от свобода“, наложено им с
влязла в сила присъда;
- местонахождението на съответното място е на територията на общината, където лицата са
живели най-малко 6 месеца преди датата на изборите.
2. Списъкът се съставя по азбучен ред в последователност – собствено, бащино, фамилно име на
избирателя по следния начин:
В графа 1 „№“ се вписва поредният номер на записа, който ще бъде направен.
В графа 2 се вписва собственото, бащиното и фамилното име на избирателя, съгласно личната
карта или зеления паспорт/имената на избирателя съгласно документ за самоличност – за гражданите на
друга държава – членка на ЕС.
Графа 3 се попълва само за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, като в нея
се вписва тяхното гражданство. Гражданите на друга държава членка на ЕС се включват в този списък, ако в
срока по чл. 408, ал. 1 от ИК са подали декларация по образец (Приложение № 8-МИ), че желаят да бъдат
вписани в избирателен списък част II.
Графа 4 не се попълва предварително. В деня на гласуването СИК вписва ЕГН/ЛН на избирателя.
Графа 5 не се попълва предварително. В деня на гласуването СИК вписва видът и номерът на
документа за самоличност – „лична карта/л.к.“ или „личен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на
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ЗБЛД/л.п.“ или лична карта/паспорт и номер на удостоверение за пребиваване и датата на регистрацията – за
гражданите на друга държава членка на Европейския съюз.
В графа 6 се записва постоянният адрес на избирателя от документа за самоличност или адрес на
пребиваване за гражданите на друга държава членка на Европейския съюз.
Графа 7 се оставя празна, за да може избирателят да се подпише в нея, след като е упражнил
правото си да гласува.
Графа 8 не се попълва предварително и се попълва от СИК в изборния ден при необходимост.
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 от ЗИНЗС (Закон за
изтърпяване на наказание и задържане под стража) ред.
Не по късно от 48 часа преди изборния ден ръководителят уведомява кмета за вписаните в списъка
лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци (чл. 29, ал. 3 от ИК).

Собствено,
бащино, фамилно
име

ЕГН
ПО

МП

НА

Секретар на община/район:

Кмет/кметски наместник:

НА извън РБ

Основания за заличаване
БЕЗ УСЕДНАЛОСТ

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

ЛЕГЕНДА НА ОСНОВАНИЯТА ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ:
ПО – поставени под запрещение;
МП – лишени от свобода;
НА – вписани в избирателния списък по настоящ адрес;
НА извън РБ – лицата с настоящ адрес в държава извън Република България, към датата на отпечатване на избирателните списъци;
БЕЗ УСЕДНАЛОСТ:
- българските граждани, които нямат постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство, или които нямат постоянен и настоящ адрес в
различни общини или кметства на територията на Република България през последните шест месеца към датата на произвеждане на изборите;
- граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, които нямат адрес на пребиваване на територията на съответната община или кметство през последните
шест месеца към датата на произвеждане на изборите.
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Този списък се изготвя по избирателни секции и се отпечатва от ГД „ГРАО“ на МРРБ въз основа на:
Националния регистър на населението;
- 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, подадени от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК за избирателите, поискали да бъдат вписани в избирателния списък по настоящия им адрес (чл. 36, ал. 3
от ИК).
Списъкът се предоставя на секционните избирателни комисии от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК заедно с избирателните списъци.
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.
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 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“.

1
2
…

№

за област …..………….., община …..…………….., адм. район …………………., секция № …………………, гр./с. …………...………

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на ……………
(чл. 38 от ИК)

Приложение № 6-МИ

С Т Р.
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….…., секция № ……...............

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 (чл. 39, ал. 1 от ИК).
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 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 до предаването на списъка на секционната избирателна комисия.

Собствено, бащино и фамилно име

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

населено място ………………………………., кметство ………

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

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на ……………
(чл. 39, ал. 1 от ИК)

БРОЙ 61
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Приложение № 7-МИ
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/ЛН …........................…., 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 …………………......…..…………………………………….........
(общински съветници/кмет на община/район/кметство)

за избирателна секция № …………………… гр./с. …………………..:
……………………………………………...…….……..........…………………………..……….…
…………………………………………………...………….......…………………………..….……
(непълнотата/грешката се описва)

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на избори за………........................…………….……………….......... на ……………................г.

Дата …………………………г.

Подпис:

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

Заявленията се подават и приемат от съответната администрация най-късно седем дни преди
изборния ден.
Кметът или кметският наместник разглежда заявлението до два дни и се произнася с мотивирано
решение, което обявява незабавно на публично място.
Избирателят може да обжалва решението пред съответния административен съд в двудневен
срок от обявяването му.
Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до два дни от постъпването й с призоваване
на жалбоподателя и кмета и постановява решение, което не подлежи на обжалване и се обявява незабавно.
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Приложение № 8-МИ
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………………………………………………
ОБЛАСТ …………………...........…………………

ДЕКЛАРАЦИЯ
за вписване в избирателен списък – част II
(по чл. 408, ал. 1 във връзка с чл. 396, ал. 2 от Изборния кодекс)
от ………………………..……....…………..................................................................................................,
(име съгласно удостоверението за пребиваване)

ЛН …........................…., удостоверение за пребиваване № ……………....., издадено на .....................
от…………………….. адрес на пребиваване: гр./с. ..................................., община ......................, район
................., област ........................., ж.к./ул.. ...................................., бл. № .......,. вх. ....., ет. ....., ап....
Желая да бъда вписан/а в избирателния списък – част II за гласуване при произвеждане на
избори за…………………….......…..…………………………………….....................................................
(общински съветници/кмет на община/район/кметство)

по адреса си на пребиваване в Република България и декларирам, че:
1. съм навършил 18 години към изборния ден;
2. съм гражданин на ...........................
3. имам статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България;
4. не съм поставен под запрещение;
5. не изтърпявам наказание лишаване от свобода;
6. адрес на пребиваване в Република България през последните 6 месеца преди датата на
произвеждане на изборите: гр./с. ................................... община ...................... район .................. област
......................... ж.к./ул.. .................................... бл. № ........ вх. ..... , ет. ....., ап....
7. не съм лишен от право да избирам в ........................... – държавата, чийто гражданин съм;
8. данните от личната карта/паспорта ми са, както следва (на латиница), издадени от
държавата по произход: …………………………………………………………………………………….
Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
избори за …………........…..……………………………………......... на .................................. г.

Дата ………………………… г.

Подпис:

Декларацията се подава не по-късно от 40 дни преди изборния ден, а при частични избори за
кметове не по-късно от 30 дни преди изборния ден и се съхранява за следващите избори за общински
съветници и кметове от съответната общинска администрация.

С Т Р.

64

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 61

Приложение № 9-МИ
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИ НАМЕСТНИК
………………………………………………………
ОБЛАСТ …………………...........…………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
за заличаване от избирателния списък
от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз
(по чл. 43, ал. 1, изр. 2 от Изборния кодекс)

от ………………………..……....…………..................................................................................,
(имена съгласно удостоверението за пребиваване)

ЛН …........................…., удостоверение за пребиваване № ……………....., издадено на
..................... от…………………….. адрес на пребиваване: гр./с. ................................, община
......................, район .................., област ........................., ж.к./ул.. .................................... бл.
№ ........ вх. ..... , ет. ....., ап....
Моля името ми да бъде заличено от избирателния списък за гласуване при
произвеждане на избори за…………………….......…..…......................…………………….......
(общински съветници/кмет на община/район/кметство)

изготвен за избирателна секция № ............................. град/с. ...........................
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на избори за…………………….......…..………..........................на …………......... г.
Дата …………………………г.

Подпис:

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

Заявленията се подават и приемат най-късно седем дни преди изборния ден.
Кметът/кметският наместник разглежда заявлението до два дни и се произнася с мотивирано
решение, което обявява незабавно на публично място.
Избирателят може да обжалва решението пред административния съд в двудневен срок от
обявяването му.
Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до два дни от постъпването й с призоваване
на жалбоподателя и кмета и постановява решение, което се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.
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Приложение № 10-МИ
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………………………………………………
ОБЛАСТ …………………...........…………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
за вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък
(по чл. 27, ал. 3, 4 и 6, чл. 407 във връзка с чл. 396 от ИК)

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

ЕГН/ЛН ….....................…., документ за самоличност вид ........................ № …………….....,
издаден на ..................... от …………………….., удостоверение за пребиваване №
……………....., издадено на ..................... от……………………., дата на регистрация
………………., постоянен адрес/адрес на пребиваване: 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 избори за
......…..………………..……..……………..........……….......................................................
(общински съветници/кмет на община/район/кметство)

адрес на пребиваване, където имам право да гласувам в избори за
…………........…..…………………………..........………......................................................
(общински съветници/кмет на община/район/кметство)

съгласно подадената от мен декларация за вписване в избирателния списък част II с вх.
№ .......................................;
(Отбележете желанието си само в едно от квадратчетата. Възможен е избор само на едно квадратче)

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на избори за…………………….......…..………................на …………........ г.
Дата ………………. г.

Подпис:

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

Заявлението се подава от български граждани или от граждани на друга държава – членка на ЕС
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 (чл.45, ал. 1 от ИК).
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Приложение № 11-МИ
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………….……………….......................................
ОБЛАСТ …………………………..….………...............
ЗАЯВЛЕНИЕ

за изключване от списъка на заличените лица преди изборния ден
(по чл. 39, ал. 2 от Изборния кодекс)

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

ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по §9а от ПЗР на ЗБЛД
№ ………………….., изд. на ........................................... от ……………………………….....,
постоянен адрес …………………………………………………....……..……………………
Желая да бъда изключен/а от списъка по чл. 38 от ИК (списъка на заличените лица)
за гласуването при произвеждане на избори за
…………………………………………………………………………........…..………………….
(общински съветници/кмет на община/район/кметство)

в секция №……………, тъй като основанието за включването ми в списъка не е налице/е
отпаднало. В подкрепа на твърдението си, че основанието за включването ми в списъка не
е налице/е отпаднало, представям следните доказателства (документи):
1. …………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на избори за……………....…..………..........................на …………......... г.
...……………………. г.

Подпис:

*****************************************************************************
Заявлението се подава до общинската администрация от лицата, за изключване от списъка на
заличените лица. Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи че лицето има право да
гласува.
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 или 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.
След изключване на избирателя от списъка на заличените лица избирателят се включва
автоматично в избирателния списък от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК.
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Приложение № 12-МИ
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………….……………….......................................
ОБЛАСТ …………………………..….………...............
ЗАЯВЛЕНИЕ
за вписване в избирателния списък по настоящ адрес
(по чл. 36, 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 към дата ……………………… г. (не по-късно от 6 месеца преди
изборния ден): 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 избори за ........................................................................................
(общински съветници/кмет на община/район/кметство)

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на избори за…………………….......…..……............на …………......... г.

Дата …………………….. г.

Подпис:

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

Заявлението се подава от избирател, който има постоянен и настоящ адрес в различни
населени места на територията на Република България и желае да гласува по настоящ адрес. Условие за
подаване на заявлението е регистрацията на настоящ адрес в съответното населено място да е
извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден.
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.
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Приложение № 13-МИ
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, 3 и 8 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, 3 и 8 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
......…..…………………………......................……….....................................................................
(общински съветници/кмет на община/район/кметство)

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 избори за……………....…..………..........................на …………......... г.
………………………… г.

Подпис:

*****************************************************************************
Исканията се правят от избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка на
заличените лица по чл. 38 от ИК, но има право да гласува, ако представи удостоверение, че е отпаднало
основанието или не е налице основание за вписването му в списъка.
Удостоверението се издава от кмета на общината/района/кметството или от 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 чрез
зачертаване с хоризонтална линия от списъка по чл. 38 от ИК, попълва декларация по образец, че не е
гласувал и няма да гласува на друго място, и всички негови данни се вписват в допълнителната страница
на избирателния списък от председателя на секционната избирателна комисия по постоянния му адрес.
Удостоверението и декларацията се прилагат 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 оспорва пред
общинската избирателна комисия, която се произнася по жалбата незабавно. Решението на ОИК не
подлежи на обжалване.
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Приложение № 14-МИ
КМЕТ НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№......../.......................... г.

(чл. 40, ал. 1 и 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 общински съветници и кметове в
......…..…………………………......................…………………....................................................,
(община/район/кметство)

като бъде дописан/а в допълнителната страница на избирателния списък в същата секция
при гласуването на ……………… г.
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
издаване на удостоверение, 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 или от 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 чрез
зачертаване с хоризонтална линия от списъка по чл. 38 от ИК, попълва декларация, че не е гласувал и няма
да гласува на друго място, и всички негови данни се вписват в допълнителната страница на избирателния
списък от председателя на секционната избирателна комисия по постоянния му адрес. Удостоверението и
декларацията се прилагат 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
общинската избирателна комисия, която се произнася по жалбата незабавно. Решението на ОИК не
подлежи на обжалване.
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Приложение № 15-МИ
ДО
СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
№ ……………
ОБЩИНА ………………………………………….
НАСЕЛЕНО МЯСТО ……..….…………………..
ДЕКЛАРАЦИЯ
от избирател, вписан в списъка на заличените лица – снабден с удостоверение по
чл. 40, ал. 1 и 2 от ИК
(по чл. 40, ал. 3 от Изборния кодекс)

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

ЕГН …......................., постоянен адрес …..…....……..……………………,
лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД № …………………..,
изд. на ........................................... от ………………………………...
ДЕКЛАРИРАМ, че не съм гласувал/а и няма да гласувам на друго място.
Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от НК.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за ………………………………………………….. на ……………. г.
………………………… г.

Подпис:

*****************************************************************************
Декларацията се подава до СИК за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден при
явяване в СИК по постоянен адрес на избирател , заедно с удостоверението по чл. 40, ал. 1 и 2 от ИК.
След подаване на декларацията и представяне на удостоверение от общината по чл. 40, ал. 1 от
ИК председателят на СИК изключва избирателя от списъка на заличените лица чрез зачертаване на
данните му с хоризонтална черта и го дописва в допълнителната страница (под чертата) на
избирателния списък, след което го допуска да гласува.
Декларацията и удостоверението се прилагат към избирателния списък.
Отказът на СИК да допусне избирател да гласува е писмен и може да се оспорва пред ОИК,
която се произнася незабавно. Решението на ОИК не подлежи на обжалване.
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Приложение № 16-МИ
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/ЛН …....................., документ за самоличност вид ........................ № …………….....,
издаден на ..................... от …………………………..
постоянен адрес/адрес на пребиваване: 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....
(данните 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 избори за
......…..…………………………......................………...........................................................
(общински съветници/кмет на община/район/кметство)

с подвижна избирателна кутия.
Прилагам копие от документ № ……………..…, на ТЕЛК/НЕЛК
…………………………………………………………………………...………………………
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на избори за…………………….......…..…........................на …………......... г.
Дата ………………….. 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 кутия.
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 № 17-МИ
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
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 Общинска избирателна комисия в община …….…………............…...... за изборите за
общински съветници и кметове.
Председател:
Секретар:

Приложение № 18-МИ

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/подвижна секционна избирателна комисия в секция №
…….................. населено място ………....……, кметство ………………...……...….….……,
административен район ………………………..., община …....…………............................ за
изборите за общински съветници и кметове.

Председател:
Секретар:

БРОЙ 61

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 3

Приложение № 19-МИ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
№......../....................... г.
(чл. 87, ал.1, т. 5 от Изборния кодекс)

Общинската 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/подвижна секционна избирателна комисия в секция
№ …….................. населено място ………....……, кметство ………………...……...….….,
административен район ………………………..., община …....…………............................
за изборите за общински съветници и кметове.
Председател:
Секретар:
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Приложение № 20-МИ
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на българска неправителствена организация, която ще участва с
наблюдател/и на изборите за общински съветници и кметове
(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, бащино 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 общински
съветници и кметове.

Представям/е следните документи:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
избори за…………………….......…..………..........................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 до 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 общински съветници и кметове;
2. изрично пълномощно от представляващото/ите лице/а в случаите, когато документите се подават
от упълномощено/и лице/а;.
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 1 екземпляр на хартиен носител
и отделно на електронен носител;
4. пълномощни на членове на неправителствената организация или изрично упълномощени
представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели.
Общият брой на наблюдателите, регистрирани от една неправителствена организация, не може да
надвишава броя на избирателните секции в страната.
Едно лице не може да бъде едновременно анкетьор и наблюдател (чл. 116, ал. 1 от ИК).

БРОЙ 61

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

Приложение № 21-МИ
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на наблюдатели от регистрирана българска неправителствена организация
за изборите за общински съветници и кметове
(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, бащино и фамилно име на упълномощеното лице, ако има такова)

регистрирана с решение № ………………………..….. на ЦИК.
Заявявам/е за регистрация наблюдатели в изборите за общински съветници и кметове съгласно
списък, приложение към настоящото заявление.
Представям/е следните документи:

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
избори за…………………….......…..………..........................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 до 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 1 екземпляр на
хартиен носител и отделно на електронен носител.
3. пълномощни на членове на неправителствената организация или изрично упълномощени
представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели.
Общият брой на наблюдателите, регистрирани от една неправителствена организация, не
може да надвишава броя на избирателните секции в страната.
Едно лице не може да бъде едновременно анкетьор и наблюдател (чл.116, ал. 1 от ИК).

С Т Р.
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Приложение № 22-МИ
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ИСКАНЕ
за регистрация на наблюдатели по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ИК за изборите за
общински съветници и кметове
(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 общински съветници и кметове
следното/ите лице/а, представител/и на: ……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..,
(наименование на органа или организацията, чуждестранна партия или движение, както и лица които не са
български граждани посочени от българските партии/коалиции/инициативни комитети, регистрирали кандидати)

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.

10. Получено от............, дата

По приложение

№

Дата

Час
ДЪРЖАВЕН

5.

4.

3.

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

1.
2.

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

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на заявени наблюдатели от български неправителствени организации на
изборите за общински съветници и кметове

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 23-МИ

БРОЙ 61
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 7

Предал документите

Приел документите

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

Получено от, дата

Забележки

4

5.

6.

7.

8.

Дата

Час

78
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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 общински съветници и кметове 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 които се прилага и по 1 екземпляр от
списъка на наблюдатели.

3.

2.

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

1.

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 61

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

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 общински съветници и кметове
(по чл. 113 от Изборния кодекс)

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 24-МИ

БРОЙ 61
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 9

С Т Р.
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Приложение № 25-МИ
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
изборите за общински съветници и кметове 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 61

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 1

Приложение № 26-МИ
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 общински съветници и кметове.
Председател:
Секретар:

С Т Р.
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Приложение № 27-МИ
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 общински
съветници и кметове.
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/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
избори за…………………….......…..………..........................на …………......... г.
Подпис/и:
………………………………………………………….
(представляващ/и агенцията/упълномощено/и лице/а)
Печат на агенцията:
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 съдебна
регистрация.
Когато агенцията се представлява от няколко лица, заявлението се подписва от всички представляващи.
Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от представляващия (щите)
агенцията.
Към заявлението за регистрация агенцията представя:
1. удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от датата на насрочване на
изборите за общински съветници и кметове;
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;
5. кратко описание на опита.
Едно лице не може да бъде едновременно анкетьор и наблюдател.
Анкетирането се извършва пред избирателните секции, без да се пречи на процеса на гласуване.

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

РЕГИСТЪР
на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден в изборите за
общински съветници и кметове

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 28-МИ

БРОЙ 61
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 3

№ 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
общински съветници и кметове
(по чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 от Изборния кодекс)

Приложение № 29-МИ

С Т Р.
84
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 61

БРОЙ 61

ДЪРЖАВЕН
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С Т Р. 8 5

Приложение № 30-МИ
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 общински
съветници

и

кметове

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.

С Т Р.
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Приложение № 31-МИ

Приложение № 31-МИ

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на партия за участие в изборите за общински съветници и кметове
(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 ……………………………………………………………………………………ЕГН…………………………
(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 общински съветници и кметове на ………………… г.
Заявявам/е следното наименование на партията за отпечатване върху бюлетината:

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

за участие в изборите за общински съветници и кметове.
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 …………………………………………... 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, а при произвеждане на частични избори не по-късно от 35 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:

БРОЙ 61

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7

1. удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от датата на издаване на
указа на президента на Република България за насрочване на изборите за общински съветници и кметове;
2. образец от подписа на представляващия/ите партията;
3. образец от печата на партията;
4. списък на хартиен носител, съдържащ имената, ЕГН и саморъчни подписи на не по-малко от
2500 избиратели български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, за
които се посочват имената, ЛН, № на удостоверение за пребиваване и датата на регистрация. Списъкът
се представя и в структуриран електронен вид на технически носител;
5. 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;
6. удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;
7. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
8. изрично пълномощно от представляващото/ите партията лице/а, в случаите когато
документите се подават от упълномощено/и лице/а.
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Приложение № 32-МИ

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на коалиция за участие в изборите за общински съветници и кметове
(по чл. 140, ал. 1, т. 2 във връзка 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 общински съветници и кметове на ………………… г.
Заявявам/е следното наименование на коалицията за отпечатване върху бюлетината:
...................................................................................................................................................................
(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/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на избори за…………………….......…..….....................на …………......... г.
Подпис ……………………………………………..
(представляващ/и коалицията/
упълномощено/и лице/а)
Печат на коалицията (ако има такъв)
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Заявлението за регистрация се представя в ЦИК не по-късно от 45 дни преди изборния ден, а при
частични избори не по-късно от 35 дни.
Към заявлението за регистрация коалицията представя:
1. за всяка от участващите в коалицията партии:
а) удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от датата на издаване на
указа на президента на Република България за насрочване на изборите за общински съветници и кметове;
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. списък на хартиен носител, съдържащ имената, ЕГН и саморъчни подписи на не по-малко от
2500 избиратели български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, за
които се посочват имената, ЛН, № на удостоверение за пребиваване и датата на регистрация. Списъкът
се представя и в структуриран електронен вид на технически носител;
6. удостоверение за банкова сметка, която ще обслужва предизборната кампания на името на
една от партиите, определена да отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност;
7. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания;
8. 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.
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Приложение № 33-МИ
СПИСЪК
на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция
за участие в изборите за общински съветници и кметове
(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 или на коалицията според
решението за създаването й)

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

(Горните текстове се изписват в началото на всеки лист преди полагане на подписите.
Листовете се номерират последователно.)

№

Име

ЕГН/ ЛН

№ на удостоверение за
пребиваване и дата на
регистрация

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. За избиратели – граждани на други
държави-членки на Европейския съюз, подкрепили регистрацията, се вписва личен номер (ЛН), номерът
на удостоверение за пребиваване и дата на регистрация.
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Приложение № 34-МИ
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 общински съветници и кметове на …………… г.
Председател:
Секретар:

С Т Р.

92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 61

Приложение № 35-МИ

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ

за регистрация на коалиция

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

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

в която участват следните партии:
1. …………………………….……………………………………….......…………...…….
2. …………………………….……………………………………….......…………...…….
……………………….…………………………………………………….......…………….
(наименование на партиите, включени в състава на коалицията)

е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове на ……………. г.
Председател:
Секретар:

БРОЙ 61

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 3

Приложение № 36-МИ
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за промени в състава и/или наименованието на коалиция
(по чл. 144, ал. 1 и 4 от Изборния кодекс)

........................................................................................................................................................................,
(пълно или съкратено наименование на коалицията/партията)

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
общински съветници и кметове на ………………г., следните промени в състава и/или
наименованието на коалиция ....................................................................................................................,
(пълно или съкратено наименование на коалицията според регистрацията й в ЦИК)

настъпили след регистрацията й в Централната избирателна комисия, както следва:
………………………………………………………………….………………………………………........
……………………………………………………………………….………………………………………
Представям/е следните документи:
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….……………………………..
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакти:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
избори за…………………….......…..………..........................на …………......... г.
Подпис/и: …………………………..…………….……….
(представляващ/коалицията/упълномощено/и лице/а)

Печат на 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, а при частични избори – не по-късно от 25 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, а при частични избори – не по-късно от 25 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, а при частични избори – не по-късно от 25 дни преди изборния ден. В
същия срок ЦИК заличава от наименованието на коалицията партиите, напуснали състава й.
Заявлението се подава и в случай че партия, чието наименование или абревиатура е включено в
наименованието на коалицията, напусне коалицията. Коалицията запазва регистрацията си, ако в срок не по-късно
от 32 дни преди изборния ден промени наименованието си с решение и подаде заявление за промяна в ЦИК.
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Приложение № 37-МИ
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
от партия/коалиция за заличаване на регистрацията в ЦИК
(по чл. 137, ал. 1 или чл. 145, 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 заличаване на …………………………..…………………………………………

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

регистрирана с Решение № ………/…………. г. на ЦИК за участие в изборите за общински
съветници и кметове на …………….. г. и вписване на заличаването в регистъра на
партиите/коалициите.
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 ……………………………………..……………… на …….…… г.
Подпис/и:
…………………………..…………….……….

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

Печат на партията (коалицията - ако има такъв)
********************************************************************************

Заличаване на регистрацията на партия или коалиция за участие в изборите, настъпили след
регистрацията й в ЦИК, се извършва след подаване на заявление не по-късно от 32 дни преди изборния ден. Със
заявлението се представя и решение за заличаване, подписано от лицата, представляващи партията,
съответно партиите, включени в състава на коалицията или от изрично упълномощени от тях лица.
Заявлението се подава от името на партията/коалицията и се подписва от представляващия/те лица
или изрично упълномощено лице/а.
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Приложение № 38-МИ

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за промени в състава и/или наименованието 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 и/или наименованието на
коалиция …..…………………………………..........….................................................................,
(пълно или съкратено наименование на коалицията според регистрацията й в ЦИК)

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

Председател:
Секретар:

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

Забележки

Предал документите

Приел документите

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

Получено от партия, дата

3.

5.

6.

7.

8.

9.

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 съгласно Хронограмата за провеждания избор. Дадените указания за отстраняване на констатирани непълноти или несъответствия се
отразяват в графата „Забележки”(чл. 134, ал. 2 от ИК).

№

96

4.

№ по ред, дата, час на постъпване
Партия

1.
2.

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

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

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 39-МИ

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 61

Забележки

Предал документите

Приел документите

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

Получено от коалиция, дата

Заявление за промени в състава на коалицията – № по ред, №
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

6.

7.

8.

9.

10.

11.

13.

14.

15.

16.

17.

12.

Дата

дата

Час

Час

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

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 съгласно Хронограмата за провеждания избор. Дадените указания за отстраняване на констатирани непълноти или несъответствия се
отразяват в графата Забележки” (чл. 141, ал. 2 от ИК).

Приложени документи

5.

4.

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

3.

№

№ по ред, дата, час на постъпване
Коалиция

1.
2.

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

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕГИСТЪР
на коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на ………………………… г.

Приложение
№ 40-МИ
Приложение
№ 40-МИ
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Приложение
№ 41-МИ
Приложение
№ 41-МИ
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
за участие в частичен избор за кмет на регистрирана в ЦИК партия/коалиция
(по чл. 464, т. 1 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)

Заявявам/е за участие ...........................................................................................................................
(пълното или съкратено наименование на партията/коалицията според решението за регистрацията в ЦИК)

в частичните избори за кмет на

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

на………………г. в община/район/кметство ……………………………………………………………
Партията/коалицията е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове
на ……………………. в ЦИК с решение № ……………… от ……………………….
Заявявам/е наименованието на партията/коалицията за изписване върху бюлетината, както
следва: ………………………………………………………………………………………………….
Представям/е следните документи (чл. 464, т.1 от ИК):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
избори за…………………….......…..………..........................на …………......... г.
Подпис/и:

………………………………………………………….
(представляващ/и партията/коалицията
упълномощено/и лице/а)
Печат на партията/коалицията ако има такъв
Заявлението за участие се представя в ЦИК от партията не по-късно от 35 дни преди изборния ден.
Заявлението се подписва от лицето, представляващо партията/коалицията.
Когато партията/коалицията 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/коалицията.
Към заявлението за регистрация партията/коалицията се представя:
1. удостоверение от Сметната палата по чл. 133, ал. 3, т. 6/чл. 140, ал. 3, т. 1, буква „г“ от ИК, за внесени
финансови отчети от партията/от участващите в коалицията партии за всяка от последните три години;
2. удостоверение за актуално правно състояние на партията/партиите в коалицията от Софийски градски
съд по чл. 133, ал. 3, т. 1/чл. 140, ал. 3, т. 1, буква „а“, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите;
3. изрично пълномощно от представляващото/ите коалицията лице/а, в случаите когато документите се
подават от упълномощено/и лице/а.
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Приложение
№ 42-МИ
Приложение
№ 42-МИ
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
за участие в нови избори за ………………………………………………………..
(общински съветници/кмет на община/район/кметство)

на регистрирана в ЦИК партия/коалиция
(по чл. 469 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 …..…………………………………………………………………………………, ЕГН………………………
(собствено, бащино и фамилно име на упълномощеното лице, ако има такова)

Заявявам/е за участие ...........................................................................................................................
(пълното или съкратено наименование на партията/коалицията според решението за регистрацията в ЦИК)

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

на………………г. в …………………………………………………………

(община/район/кметство)

Партията/коалицията е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове
на ……………………. в ЦИК с решение № ……………… от ……………………….
Заявявам/е наименованието на партията/коалицията за изписване върху бюлетината, както
следва:
…………………………………………………………………………………………………….
Представям/е следните документи (чл. 469, ал. 2 от ИК):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
избори за…………………….......…..………..........................на …………......... г.
Подпис/и:

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

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

Заявлението за регистрация се представя в ЦИК от партията/коалицията не по-късно от 45 дни преди
изборния ден.
Заявлението се подписва от лицето, представляващо партията/коалицията.
Когато партията/коалицията 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/коалицията.
Към заявлението за регистрация партията/коалицията се представя:
1. удостоверение от Сметната палата по чл. 133, ал. 3, т. 6/чл. 140, ал. 3, т. 1, буква „г“ от ИК за внесени
финансови отчети за всяка една от партиите/участващите в коалицията партии за всяка от последните три
години;
2. удостоверение за актуално правно състояние на партията/партиите в коалицията от Софийски градски
съд по чл. 133, ал. 3, т. 1/чл. 140, ал. 3, т. 1, буква „а“, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите;
3. изрично пълномощно от представляващото/ите коалицията лице/а, в случаите когато документите се
подават от упълномощено/и лице/а.
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Приложение № 43-МИ
Приложение № 43-МИ

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ
за промени в представляващите лица или други промени, имащи отношение към изборите
на регистрирани за участие в избори за общински съветници и кметове партии и коалиции
(по чл. 464, т. 2 и чл. 469, ал. 3 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)

Заявявам/е следните промени в представителството на партията/коалицията или в устава на
партията/решението за създаване на коалицията, имащи отношение към изборите
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(описание на промените)

Партията/коалицията е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове
на ……………………. в ЦИК с решение № ……………… от ……………………….
Представям/е следните документи (по чл. 464, т. 2 – чл. 133, ал. 3, т. 1, 2, 7, 8 и 9 или чл. 140,
ал. 3, т. 1, 2, 3, 7, 8 и 9 от ИК и решение за промени в решението за създаване на коалицията,
имащи отношение към изборите):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
избори за…………………….......…..………..........................на …………......... г.
Подпис/и:

………………………………………………………….
(представляващ/и партията/коалицията
упълномощено/и лице/а)
Печат на партията/коалицията - ако има такъв/
Уведомлението се представя в ЦИК от партията/коалицията след извършване на промените.
Уведомлението се подписва от лицето, представляващо партията/коалицията.
Когато партията/коалицията се представлява от няколко лица, заявлението се подписва от
всички представляващи.
Уведомлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от
представляващия/те партията/коалицията.
Към уведомлението партията/коалицията представя:
1. документите, свързани с извършената промяна;
2. изрично пълномощно от представляващото/ите коалицията лице/а в случаите, когато
документите се подават от упълномощено/и лице/а.
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Приложение
№ 44-МИ
Приложение
№ 44-МИ
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ………………………………………….
ОБЛАСТ ……………………………………………

ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация в ОИК на партия/коалиция за участие в
изборите за ……………………………. в ………………………..
на ……………………
(по чл. 147 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)

Заявявам/е регистрация за участие ...........................................................................................................
(пълното или съкратено наименование на партията/коалицията според решението за регистрацията в ЦИК)

в изборите за……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

в ………………………………………………………… на ……………… г.
(община/район/кметство)

Наименованието на партията/коалиция за изписване в бюлетината е съгласно решението на
ЦИК за регистрацията.
Партията/коалицията е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и
кметове на ……………………. в ЦИК с решение № ……………… от ……………………….
Представям/е следните документи (чл. 147, ал. 5 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 ……………………………………………………… на ………. г.
Подпис/и:

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

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

Заявлението за регистрация се представя в ОИК от партията не по-късно от 40 дни преди изборния ден, а
при произвеждане на частични избори – не по-късно от 30 дни преди изборния ден.
В заявлението се посочва за кой вид избор се иска регистрацията. За всеки отделен вид избор се подава
отделно заявление. За изборите за кметове на кметства се подава едно общо заявление като изрично се вписват
кметствата, в които се заявява регистрация за участие.
Заявлението се подписва от лицето, представляващо партията/коалицията.
Когато партията/коалицията 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/коалицията.
Към заявлението за регистрация партията/коалицията се представя:
1. копие от удостоверение за регистрация на партията/коалицията в ЦИК;
2. решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите и подпечатано с
печатите на участващите партии;
3. пълномощно на лицето/ата, които представляват партията или коалицията пред ОИК в случаите,
когато заявлението се подава от упълномощено лице.
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Приложение № 45-МИ

ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ...……………………………………….
ОБЛАСТ …………………………………………..
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на местна коалиция
(по чл. 148 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 местната коалицията съгласно решението за образуването й)

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

в ………………………………………………………………… на ………..………… г.
(община/район/кметство)

Заявявам/е следното наименование на местната коалицията за изписване в
бюлетината: ……...........................................................................................................................................

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

Прилагам/е следните документи (чл. 148, ал. 5 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
изборите за ……………………………… на …………….. г., за които заявяваме
регистрация.
Подпис ……………………………………………..
(представляващ/и местната коалицията/
упълномощено/и лице/а)
Печат на коалицията (ако има такъв)
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*************************************************************************************

Заявлението за регистрация се представя в ОИК не по-късно от 40 дни преди изборния ден, а при
частични избори не по-късно от 30 дни.
В заявлението се посочва за кой вид избори се иска регистрация. За всеки отделен вид избори се
подава отделно заявление.
Към заявлението за регистрация на местната коалиция се представят:
1. решение в оригинал за образуване на местната коалиция, в което се посочва кой е упълномощен
да я представлява и за кой вид избор се създава. Решението трябва да е подписано от упълномощени
представители на съставящите я партии и коалиции и подпечатано с печатите на партиите и
коалициите, участващи в нея (ако коалициите имат печат). Когато решението е за участие в повече от
един вид избор, в ОИК се представя само един оригинал;
2. образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;
3. образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;
4. пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;
5. копие от удостоверението за регистрация в Централната избирателна комисия за всяка партия
и коалиция, участваща в местната коалиция;
6. удостоверение за банкова сметка на името на партията по чл. 164, ал. 2, която ще обслужва
само предизборната кампания;
7. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.
Заявлението се подписва от лицето/ата, представляващо/и местната коалиция според решението
за образуването й. Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от
представляващия/те местната коалиция.
Партиите от състава на регистрирана в ЦИК коалиция не могат да се регистрират
самостоятелно в общинската избирателна комисия, както и не могат да влизат поотделно извън
коалицията, в която са регистрирани в ЦИК, в други местни коалиции на територията на общината.
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Приложение № 46-МИ
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА …………………………………………..
ОБЛАСТ ……………………………………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
за промени в състава и/или наименованието на местна коалиция
(по чл. 149 от Изборния кодекс)

........................................................................................................................................................................,
(пълно или съкратено наименование на местната коалиция/партията)

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 местните коалиции, регистрирани за участие в
изборите за общински съветници и кметове на ………………г., следните промени в състава и/или
наименованието на местна коалиция ...........................................................................................................,
(пълно или съкратено наименование на местната коалиция според регистрацията й в ОИК)

настъпили след регистрацията й в общинската избирателна комисия, както следва:
………………………………………………………………….………………………………………........
……………………………………………………………………….………………………………………
Представям/е следните документи:
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….……………………………..
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакти:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
избори за…………………….......…..………..........................на …………......... г.
Подпис/и: …………………………..…………….……….
(представляващ местната коалиция/упълномощено/и лице/а)

Печат на местната коалиция (ако има такъв)
***********************************************************************************

Промени в състава на местната коалиция, настъпили след регистрацията й в ОИК, се извършват след
подаване на заявление не по-късно от 35 дни преди изборния ден, а при частични избори – не по-късно от 25 дни
преди изборния ден. Със заявлението се представя и решение за промени, което трябва да отговаря на условията за
образуване на местната коалиция.
В случай че в местната коалиция се включват нови партии/коалиции, те представят не по-късно от 35 дни
преди изборния ден, а при частични избори – не по-късно от 25 дни преди изборния ден, документите по чл. 148, ал.5,
т. 5 от ИК.
В случай че една или повече партии или коалиции напуснат местната коалиция, нейната регистрация се
запазва, ако в състава й са останали най-малко две партии или коалиции. Промените, настъпили в състава на
местната коалиция, се отбелязват в регистъра на ОИК след подаване на заявление от лицето, представляващо
партията/коалицията или от представляващите местната коалиция лица, но не по-късно от 32 дни преди изборния
ден, а при частични избори – не по-късно от 25 дни преди изборния ден. В същия срок ОИК заличава от
наименованието на местната коалиция партиите/коалициите, напуснали състава й.

Заявлението се подава и в случай че партия/коалиция, чието наименование или абревиатура е
включено в наименованието на местната коалиция, напусне местната коалиция. Местната коалиция
запазва регистрацията си ако в срок не по-късно от 32 дни преди изборния ден промени наименованието
си с решение и подаде заявление за промяна в ОИК.
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Приложение № 47-МИ
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ………………………………………….
ОБЛАСТ ……………………………………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
от партия, коалиция или местна коалиция за заличаване на регистрацията в ОИК
(по чл. 150, ал. 1 от Изборния кодекс)

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

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

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

Заявявам/е заличаване на регистрацията на ..………………………………...……………
(пълно или съкратено наименование на партията/коалицията/местната коалиция
според регистрацията й в ОИК)

регистрирана с решение № ……./………… г. на ОИК за участие в изборите за общински
съветници и кметове на …….……. г. и вписване на заличаването в регистъра на ОИК на
партиите и коалициите, съответно местните коалиции.
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 ………………………………………… на ……..…… г.
Подпис/и:
…………………………..…………….……….

(представляващ/и партията/коалицията/местната коалиция или
упълномощено/и лице/а)

Печат на партията (коалицията - ако има такъв)
********************************************************************************

Заличаване на регистрирана в ОИК партия, коалиция или местна коалиция за участие в изборите се
извършва след подаване на заявление не по-късно от 32 дни преди изборния ден. Със заявлението се представя и
решение на централното ръководство на партията за заличаване, подписано от лицето/а представляващо/и
партията. Коалицията/местната коалиция представя решение за заличаване, подписано от лицата,
представляващи партиите, съответно коалициите, включени в състава и, или от изрично упълномощени от
тях лица.

Адрес, телефон, електронен адрес, факс
и лице за контакти
За кой вид избор

Приложени документи

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация – решение на ОИК № ….

3.

5.

6.

7.

8.

9.

Час

При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни, но не по-късно от крайния
срок за регистрация съгласно Хронограмата за съответния вид избор. Дадените указания за отстраняване на констатирани непълноти или несъответствия се
отразяват в графата „Забележки”(чл. 147, ал. 7 от ИК).

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

Дата

ДЪРЖАВЕН

10. Получено от партия/коалиция, дата

4.

№ по ред, дата, час на постъпване
№
Партия/коалиция (регистрирана в ЦИК)
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1.
2.

(по чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс)

РЕГИСТЪР
на партиите/коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на ……………………г.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ………………………………………
ОБЛАСТ ………………………………………..

Приложение № 48-МИ
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Партии, участващи в състава на коалицията

Приложени документи

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация – решение на ОИК № ..............
Удостоверение № ………… дата ………….. на ОИК
Получено от коалиция, дата

Заявление за промени в състава на местната коалиция – № №
по ред, дата, час на постъпване
Приложени документи

Забележки

Предал документите

Приел документите

Промени в състава на местната коалиция – решение на
ОИК № .........
Удостоверение № ........ от ................. г.
Получено от коалиция, дата

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

12.

14.

15.

16.

17.

Час

Час

ВЕСТНИК

**************************************************************************************************************************************
При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни, но не по-късно от крайния срок за
регистрация съгласно Хронограмата за съответния вид избор. Дадените указания за отстраняване на констатирани непълноти или несъответствия се отразяват в
графата „Забележки“ (чл. 148, ал.7 от ИК).

18.

13.

Дата

дата

ДЪРЖАВЕН

11.

Адрес, телефон, електронен адрес
и лице за контакти
За кой вид избор

3.

№

№ по ред, дата, час на постъпване
Местна коалиция

1.
2.

(по чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс)

РЕГИСТЪР
на местните коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове на ………………………… г.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ …………………………..

Приложение
№ 49-МИ
Приложение
№ 49-МИ

БРОЙ 61
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Приложение № 50-МИ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за регистрация на местна коалиция
(по чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс)

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

Общинската избирателна комисия …………………………………… удостоверява, че с
Решение
№
…........
от
………………….…...……….
г.
местна
коалиция
……….……………………........………………………………………..……………………………….,
(наименование на местната коалиция)

в която участват следните партия/и и коалиция/и:
1. …………………………….……………………………………….......…………...…….
2. …………………………….……………………………………….......…………...…….
……………………….…………………………………………………….......…………….
(наименование на партиите/коалициите, включени в състава на местната коалиция)

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

в …………………………………………………………….. на …………..……. г.
(община/район/кметство)

Председател:
Секретар:
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Приложение № 51-МИ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ

за промени в състава и/или наименованието на местна коалиция
(по чл. 87, ал. 1, т. 13, във връзка с чл. 149 от Изборния кодекс)

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

Общинската избирателна комисия удостоверява, че с Решение № …………….. от
...………………………. г. са вписани промени в състава и/или наименованието на местна
коалиция …..…………………………………..........….................................................................,
(пълно или съкратено наименование на местната коалицията според регистрацията й в ОИК)

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

в …………………………………………………………….. на …………..……. г.
(община/район/кметство)

с решение №……. от …...…………. г. на ОИК, както следва:
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

Председател:
Секретар:

С Т Р.
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Приложение № 52-МИ

ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА …………………………………………
ОБЛАСТ …………………………………………..
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на инициативен комитет
(по чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 1, ал. 4 и 5, чл. 152, т. 3 и чл. 153 от Изборния кодекс)

1. ........................................................................................, ЕГН/ЛН .................................,
постоянен адрес/адрес на пребиваване..........................................................................................
2. ........................................................................................, ЕГН/ЛН .................................,
постоянен адрес/адрес на пребиваване.........................................................................................
3. ........................................................................................, ЕГН/ЛН .................................,
постоянен адрес/адрес на пребиваване.........................................................................................
...................................................................................................................…………………………
7. ........................................................................................, ЕГН/ЛН .................................,
постоянен адрес/адрес на пребиваване.........................................................................................
................................................................................................................................................
Заявяваме за регистрация инициативен комитет за издигане на независим кандидат за
…………………………………………………………………………………………………..
(общински съветник/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

в изборите за …………………………………………………………………………………….,
(общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

в ……………………………………………………………………………… на………………г.
както следва:

(община/район/кметство)

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

постоянен адрес/настоящ адрес/адрес на пребиваване на територията на изборния район
…………………………………………........................................................................................
Представяме следните документи (чл. 153, ал. 4 от ИК):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Лице, представляващо инициативния комитет: .............................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, лице за контакти:
.....................................................................................
Съгласни сме личните ни данни да бъдат обработвани от ЦИК във връзка с
регистрацията
на
инициативния
комитет
за
участие
в
изборите
за
…………………………….. на ……………. г.
Подписи:
1. ........................................................
2. .........................................................
3. ........................................................
............................................................
7. .........................................................
********************************************************************************************************************
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За издигане на независим кандидат за общински съветник/кмет се създава инициативен комитет
от 3 до 7 избиратели с постоянен адрес или адрес на пребиваване (за граждани на други държави - членки
на Европейския съюз) в населено място на територията на съответната община/район/кметство.
Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет за съответния вид
избор.
Инициативният комитет се образува с решение, в което се посочва за издигането на кой
кандидат и за кой вид избор се създава, както и лицето, което ще представлява инициативния комитет.
Гражданите на друга държава – членка на ЕС, могат да бъдат кандидати само за общински
съветници.
Лицето, представляващо инициативния комитет, подава в ОИК не по-късно от 40 дни преди
изборния ден заявление за регистрация, подписано от всички членове на инициативния комитет, а в
частичните избори – не по-късно от 30 дни преди изборния ден.
Към заявлението се прилагат:
1. решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го
представлява;
2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
3. декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на
изискванията по чл. 396 от ИК (по чл. 153, ал. 4, т. 3 от ИК);
4. декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да
обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат
лица за други цели, освен предвидените в ИК (по чл. 153, ал. 4, т. 4 от ИК);
5. удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет,
която ще обслужва само предизборната кампания;
6. 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 № 53-МИ
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
ОБЩИНА …………………………..
ОБЛАСТ ……………………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
от инициативен комитет за заличаване на регистрацията
(по чл. 155, ал. 1 от Изборния кодекс)

...................................................................................................................., ЕГН ...................................,
(собствено, бащино и фамилно име на представляващия/ата инициативния комитет според решението за
създаването му)

Заявявам заличаване на регистрацията на инициативния комитет, извършена с Решение
№ …. от …………г. на ОИК, за издигане на независим кандидат за участие в изборите
общински съветници и кметове в ……………………………………………………………………
(община/район/кметство)

на………………г. и вписване на решението за извършеното заличаване в регистъра на ОИК за
инициативните комитети.
Представям следните документи:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….……………………………..
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакти:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
изборите за …………………………..…………………………………………… на ………..…… г.
Подпис: …………………………..…………….……….
(представляващ/а инициативния комитет)

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

Заличаване на регистрацията на инициативен комитет за участие в изборите след регистрацията му в
ОИК се извършва чрез заявление подписано от представляващото инициативния комитет лице, подадено не покъсно от 32 дни преди изборния ден. Заедно със заявлението се представя и решение на инициативния комитет
за заличаването му.
Заявлението се подписва от представляващото инициативния комитет лице.
Заявлението се подава от представляващото инициативния комитет лице или от изрично
упълномощено/и лице/а.
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Приложение № 54-МИ
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ………………………………………….
Изборен район № ...... – …………………..........
ДЕКЛАРАЦИЯ

(по чл. 153, ал. 4, т. 3 във връзка с чл. 396 от Изборния кодекс)

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

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

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

в насрочените на ……………… г. избори за …………………………………………………..
ДЕКЛАРИРАМ:
1. гражданин съм на ……………………………………………;
(Република България/друга държава – членка на Европейския съюз)

2. навършил съм/навършвам 18 години към изборния ден включително;
3. не съм поставен под запрещение и не изтърпявам наказание лишаване от
свобода;
4. постоянният ми адрес е ………………………………………………….
(вписва се населеното място и общината)

и е регистриран не по-късно от 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите за
общински съветници и кметове на ………………… г.;
5. настоящият ми адрес е ………………………………………………….
(вписва се населеното място и общината)

и е регистриран не по-късно от 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите за
общински съветници и кметове на ………………… г.;
6.
адресът
ми
на
пребиваване
в
Република
България
е
……………….………………………………………………..…………
(вписва се населеното място и общината)

и е регистриран не по-късно от 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите за
общински съветници и кметове на ………………… г. (за гражданите на друга държава –
членка на Европейския съюз);
7. не съм лишен от правото да избирам в друга държава – членка на Европейския
съюз, на която съм гражданин (за гражданите на друга държава – членка на Европейския
съюз);
8. гражданин съм на друга държава - членка на Европейския съюз и имам статут на
продължително/постоянно пребиваващ в Република България (за гражданите на друга
държава – членка на Европейския съюз).
Известно ми е, че за деклариране на 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 избори за…………….......…..………..........................на …………......... г.
...............................г.
Подпис:
*****************************************************************************

Всеки член на инициативния комитет подписва отделна декларация. Декларациите на членовете
на инициативния комитет се представят със заявлението за регистрация в ОИК.
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Приложение № 55-МИ
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ………………………………………….
Изборен район № ......... – ……………..............

ДЕКЛАРАЦИЯ

(по чл. 153, ал. 4, т. 4 от Изборния кодекс)

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

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

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

в насрочените на ……………… г. избори за …………………………………………………..
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 деклариране на 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 избори за…………………….......…..…....................на …………......... г.
..................................... г.
Подпис:
*****************************************************************************

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

Адрес, телефон, електронен адрес, факс
и лице за контакти
Вид избор
Приложени документи

Забележки

Предал документите

Приел документите

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

3.

6.

7.

8.

9.

Дата

час

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

ВЕСТНИК

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

№

ДЪРЖАВЕН

10. Получено от инициативен комитет,
дата

4.
5.

№ по ред, дата, час на постъпване
Инициативен комитет

1.
2.

(по чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс)

РЕГИСТЪР
на инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат
в изборите за общински съветници и кметове на ………………г.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ……………………….……………..
ОБЛАСТ ……………………………………….

Приложение № 56-МИ

БРОЙ 61
С Т Р. 1 1 5
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Приложение № 57-МИ
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за регистрация на инициативен комитет
(по чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс)

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

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

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

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

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

в ………………………..………………………………………….. в изборите за общински
(община/район/кметство)

съветници и кметове на ……………… г.

Председател:
Секретар:
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Приложение № 58-МИ
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ….….……………………………………...
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от партия/коалиция/местна коалиция за регистрация на кандидатска листа
за ……………………………………………………….
(общински съветници/кмет на община/район/кметство)

в изборите на ………………… г.

(по чл. 414, ал. 1 във връзка с чл. 156, чл. 157 и чл. 412 от Изборния кодекс)

Партия/коалиция/местна коалиция …………...................................................................
…………………………………………………………………………………………………….
(точно наименование на партията или коалицията според регистрацията й)

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

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

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

предлагам/е Общинската избирателна комисия да регистрира кандидатска листа на
кандидат/и за участие в изборите за …………….………………………………………………
(посочва се вида избор - общински съветници/кмет на община/район/кметство)

в ………………..…………………………………………………….…… на ………………… г.
(община/район/кметство)

Подреждането на кандидатите е както следва:
1. .......................................................................................ЕГН/ЛН.............................,
(собствено, бащино и фамилно име)
постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване
…………………………………………….................................................................................
2. ...........................................................................................ЕГН/ЛН.............................,
(собствено, бащино и фамилно име)
постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване
…………………………………………….................................................................................
3. .................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Прилагам/е следните документи (по чл. 414, ал. 1, т. 3–8 от ИК):
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.........................……. г.

Подпис: …………………………………………………..
…………………………………………………………….
(имената на представляващия/те партията/коалицията или
изрично упълномощеното/ите лице/а)

Печат на партията (коалицията - ако има такъв)
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****************************************************************************

За всеки отделен вид избор се подава отделно предложение. За изборите за кметове на кметства
се подава едно общо предложение като изрично се вписват кметствата и кандидатските листи, които се
предлагат за регистрация.
Предложението се представя в ОИК не по-късно от 32 дни преди изборния ден, а при
произвеждане на частични избори не по-късно от 25 дни преди изборния ден.
Към предложението партията или коалицията прилага:
1. заявление от кандидата/ите, че е/са съгласен/ни да бъде/ат регистриран/и от предложилата
ги партия или коалиция;
2. декларация от кандидатите, че отговарят на условията на чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК;
3. декларация по образец от кандидатите, че отговарят на условията по чл. 397, ал. 1 или ал.2
от ИК, в която посочват своя постоянен адрес и настоящ адрес/адрес на пребиваване и ЕГН/ЛН;
4. Декларация по чл. 414, ал. 1, т. 6 и 7 от ИК от гражданин на друга държава – членка на
Европейския съюз, който не е български гражданин, с която декларира:
а) гражданство, дата и място на раждане;
б) адрес на пребиваване в съответното населено място в Република България;
в) че не е поставен под запрещение;
г) данните от личната карта или паспорта и личен №, в това число начина на изписване на
имената му в документа му за самоличност, издаден от държавата-членка, на която е гражданин;
д) че не е лишен от право да бъде избиран в държавата-членка, на която е гражданин, с акт,
подлежащ на съдебен контрол;
5. пълномощно на лицето/ата, изрично упълномощено/и да представляват партията или
коалицията пред ОИК, в случаите, когато предложението и документите се подписват и/или се подават
от упълномощено/и лице/а.
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Приложение № 59-МИ
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ………………………………………….
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инициативен комитет за регистрация на независим кандидат
за ……………………………………………………………………………
(общински съветник/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)
(по чл. 414, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс)

Подписаният/та ...............................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
представляващ/а инициативния комитет, регистриран с решение на ОИК № ………..……
от …………………… г:
Предлагам общинската избирателна комисия да регистрира като независим
кандидат за ………………….........................................................................................................
(общински съветник/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

........................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН/ЛН ...........................................,
постоянен адрес/настоящ адрес/адрес на пребиваване:
…………………………………………..........................................................................................
в насрочените на ………………………. избори за ……………………………………………
(общински съветници/кметове на
община/район/кметство)

Издигането на кандидата е подкрепено от ..................
(с цифри)

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

избиратели, съгласно приложения списък – на хартия и в структуриран електронен вид в
excel формат.
Прилагам следните документи (по чл. 414, ал. 1, т. 3–8 от ИК):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................... г.

Подпис на представляващото
инициативния комитет лице: ...............................

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

Предложението се представя в ОИК не по-късно от 32 дни преди изборния ден, а при
частични избори не по-късно от 25 дни преди изборния ден.
Към предложението от името на инициативния комитет се прилагат:
1. списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат, съдържащ
саморъчните подписи, имената, ЕГН и постоянен адрес за българските граждани, а за гражданите на
друга държава – членка на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително
пребиваващи – имената, ЛН, № на лична карта или паспорт, № на удостоверението за пребиваване и
датата на регистрация, посочена в него, съгласно чл. 416, ал. 2 от ИК. Подписите се полагат пред
член на инициативния комитет. Всеки избирател може да участва само в една подписка. Списъкът се
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представя и в структуриран електронен вид на технически носител в excel формат – (чл. 416, ал. 2 от
ИК);
2. заявление от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го
инициативен комитет;
3. декларация от кандидата, че отговаря на условията на чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК, в която
посочва своя постоянен и настоящ адрес/адрес на пребиваване и ЕГН/ЛН;
4. декларация от кандидата, че отговаря на условията на чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК;
5. Декларация по чл. 414, ал. 1, т. 6 и 7 от ИК от гражданин на друга държава – членка на
Европейския съюз, който не е български гражданин, с която декларира:
а) гражданство, дата и място на раждане;
б) адрес на пребиваване в съответното населено място в Република България;
в) че не е поставен под запрещение;
г) данните от личната карта или паспорта и личен №, в това число начина на изписване на
имената му в документа му за самоличност, издаден от държавата-членка, на която е гражданин;
д) че не е лишен от право да бъде избиран в държавата-членка, на която е гражданин, с акт,
подлежащ на съдебен контрол.

2

1

3

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

Собствено, бащино и фамилно име на
кандидатите за общински съветници/кметове

Пореден № на
№ на решението
вписване на
на ОИК за
кандидатската
регистрация
листа в бюлетината
за гласуване
5
6

Приложение № 60-МИ

ДЪРЖАВЕН

Общинската избирателна комисия води отделен публичен регистър за кандидатите за общински съветници, за
кандидатите за кметове на община, за кандидатите за кметове на кметство, а в градовете с районно деление – и за кандидатите
за кмет на район.
Публичните регистри се обявяват на интернет страницата на съответната общинска избирателна комисия.

Община/район/
кметство

Пореден №

Партия,
коалиция,
местна
коалиция или
инициативен
комитет

(общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)
(по чл. 87 , ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс)

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на кандидатите за ………………………………………………………………………………………

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

БРОЙ 61
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 2 1
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Приложение № 61-МИ
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за регистрация на кандидат за
………………………………………………………………………………..
(общински съветник/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

(по чл. 87, ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс)

№............/.................................. г.
Общинската избирателна комисия ………………………………. удостоверява, че
(община)

с Решение № ........./.................. г. е регистрирала: ……………………………………….....,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН/ЛН............……, за кандидат за ……………………………………………………….
(общински съветник/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

в изборите за …………………………………………………………………………………
(общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

на …………………………… г.

Председател:
Секретар:
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Приложение № 62-МИ
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ……………………………………

ЗАЯВЛЕНИЕ
съгласие от кандидат
(по чл. 414, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс)

Подписаният/ата ..............................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН/ЛН .......................................,
постоянен адрес: ………………………………………………………….
настоящ адрес: …………………………………………………………….
адрес на пребиваване: ……………………………………………..........................................
(за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз)

Заявявам, че съм съгласен/а да бъда регистриран/а като кандидат за
………………………………………………………………………………………………….
(общински съветник/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

от името на .................................................................................................................................
(партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

за участие в изборите за общински съветници и кметове на ……………………….. г. в
…………………………………………………………………………………………..……
(община/район/кметство)

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на избори за………………….………..........................на …………......... г.
...................................... г.
Подпис:
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Приложение № 63-МИ
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА …………………………………………….
ДЕКЛАРАЦИЯ
(по чл. 414, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс)

Подписаният/ата ........................................................................................................,
роден/а в гр./с. …......................................................................................................................,
ЕГН/ЛН...................................................,
постоянен адрес ………………………………………………………………………………
настоящ адрес …………………………………………………………………………………
адрес на пребиваване …………………..................................................................................,
лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД/удостоверение за
постоянно пребиваване № ...................., издаден/а на ....................... от ..............................,
кандидат за ……………………………………………………..…
(общински съветник/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

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

издигнат от ……………………………………………………………………………………
(партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

в изборите за общински съветници и кметове на …………………….. г.
ДЕКЛАРИРAМ,

че отговарям на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс:
- предложен съм като кандидат за общински съветник/кмет на…………….само
(вярното се подчертава)

(община, район,кметство)

от………………….……………………………………………………………..
(партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

само в изборен район …………………………………………………………….;
(община, район,кметство)

- предложен съм като кандидат за кмет и за общински съветник само
от……………………………………………………………………………………
-

(партия/коалиция/местна коалиция)

не съм едновременно независим кандидат за кмет или общински съветник и
кандидат за общински съветник или кмет от партия или коалиция;
Известно ми е, че за деклариране на 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 избори за…………………….......…..…................на …………......... г.
............................................. г.

Подпис:
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Приложение № 64-МИ
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА …………………………………………….
ДЕКЛАРАЦИЯ
от кандидати- български граждани за общински съветници и кметове
(по чл. 414, ал. 1, т. 4 във връзка с чл.397, ал.1 от Изборния кодекс)

Подписаният/ата ....................................................................................................,
ЕГН............................................., постоянен адрес ………………………………………
към дата 6 месеца преди изборния ден
настоящ адрес ……………………………………………………………… към дата шест
месеца преди изборния ден
лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД
№ ................................. издаден/а на ............................................... от ........................,
кандидат за …………………………………………………………………………………
(общински съветник/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

в изборите за общински съветници и кметове на ………………………… г.
в ………………………………………………………………………………………..……
(община/район/кметство)

издигнат от ..........................................................................................................................
(партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

ДЕКЛАРИРAМ,
че отговарям на условията по чл. 397, ал. 1 от ИК:
- съм български гражданин;
- навършил съм/навършвам 18 години към изборния ден включително;
- не съм поставен под запрещение;
- не изтърпявам наказание лишаване от свобода;
- имам постоянен и настоящ адрес в Република България през последните
шест месеца преди изборния ден и
-

имам постоянен/настоящ адрес в ……………………………… през
(вярното се подчертава)

( населено място, община)

последните шест месеца преди изборния ден
Известно ми е, че за деклариране на 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 избори за…………………….......…........................на …………......... г.
........................................... г.
Подпис:
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Приложение № 65-МИ
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ………………………………………….
ДЕКЛАРАЦИЯ от кандидати за общински съветници- граждани на друга държава
членка на Европейския съюз
(по чл. 414, ал. 1, т.4, т. 6 и т.7 във вр. с чл.397, ал.2 от Изборния кодекс)

Подписаният/ата …...................................................................................................,
ЛН ......................................................, л.к./паспорт № .........................................................,
удостоверение за пребиваване № ……………….……, дата на регистрация в Република
България ……………………….., посочена в него,
кандидат за общински съветник в …….................................................................................,
(община)

издигнат от ……………………………………………………………………………………
(партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

в изборите за общински съветници и кметове на …………………….. г.
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Не съм гражданин на Република България.
2. Навършил съм/навършвам 18 години към изборния ден включително.
3. Не съм поставен под запрещение и не изтърпявам наказание лишаване от
свобода.
4. Гражданин съм на …………………………………………………………………
(наименование на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин)

5. Роден съм на ……………………. г. в …………………………………………...
(населено място и държава)

6. През последните шест месеца преди изборния ден адресът ми на
постоянно/продължително
пребиваване
в
Република
България
е:
…………………………………………………………………………..
7. Пълни данни от личната карта/паспорта, издаден от държавата – членка на
Европейския съюз по произход № …………………….., дата на издаване
……………………………………..………………………….
8. Не съм лишен от право да бъда избиран в държавата-членка, на която съм
гражданин, със съдебен акт или друг акт.
Известно ми е, че за деклариране на 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 избори за…………………….......…..………..............на …………......... г.
..........................................г.

Подпис:

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

Име

ЕГН/ЛН

Постоянен
адрес/адрес на
пребиваване

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/ЛН и другите данни посочени в чл. 416, ал. 2 от ИК.
Броят на необходимите подписи на избиратели в списъка е посочен в чл. 416, ал. 1 от ИК.
Избирателите се подписват пред член на инициативния комитет, за достоверността на което той се подписва в списъка.
Списъкът се представя и в структуриран електронен вид на технически носител.

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

№

№ на
удостоверение за
№ л.к./
пребиваване и
дата на
паспорт
(за граждани на друга
регистрация
държава – членка на (за граждани на
държава – членка
ЕС)
на ЕС)

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

ДЪРЖАВЕН

(община/район/кметство)

Всеки избирател може да участва само в една подписка.
Подписаните, даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с регистрацията на независимия
кандидат
за
участие
в
изборите
за
общински
съветници
и
кметове
на
…………………..
г.
в
………………………………………………………………..

(община/район/кметство)

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

(община)

издигнат/а от инициативен комитет, регистриран с Решение № …………..… от …………..………… г. на ОИК
в ……………………………………………………………………… за …………………………………………………………………….

(собствено, бащино и фамилно име)

Подписаните, подкрепяме издигането на кандидатурата на
.............................................................................….............……………………………………………..…………………......………...........,

(по чл. 416 от Изборния кодекс)

СПИСЪК
на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат
за …………………………………………………………………………………..
(общински съветник/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

Приложение № 66-МИ
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3

4
1. …...............................
2. ...................................
……………..…….
1. ...................................
2.................................
………………….

5
………..
………..
………..
………..
………..
………..

6
………..
………..
………..
………..
………..
………..

Общинската избирателна комисия води отделен регистър за кандидатите за общински съветници, за кандидатите за кметове на община, за
кандидатите за кметове на кметство, а в градовете с районно деление – и за кандидатите за кмет на район.
Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в регистъра на Общинската избирателна комисия. Имената
се изписват, както са изписани в декларациите по чл. 414, ал. 1, т. 4 от ИК. Когато от ОИК са дадени указания за отстраняване на констатирани непълноти и
несъответствия в документацията, това се отразява в графата „Забележки”.
Поредността на вписване на съответната листа в бюлетината за гласуване се определя чрез общ жребий от Общинската избирателна комисия след
приключването на регистрацията на кандидатските листи. Номерата на независимите кандидати следват номерата в бюлетината на партиите и коалициите
съгласно поредността на регистрацията на независимия кандидат от ОИК.

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

2

ЕГН/ЛН

Постоянен
адрес/настоящ
адрес/адрес на
пребиваване

Пореден №
на вписване
№ на
на
Забележ
решението
Представе
кандидатск
ки
за
ни
ата листа в
регистрац
документи
бюлетината
ия
за
гласуване
7
8
9
10

ДЪРЖАВЕН

2.

1.

1

Пореде
н № на Собствено, бащино и
Партия,
кандид
фамилно име на
коалиция,
кандидатите за
местна
Община/райо ата в
общински
коалиция или н/кметство предло
жениет съветници/кметове на
инициативен
………………………..
о
комитет

Приложение № 67-МИ
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Пореде
н №,
дата и
час на
постъп
ване

(общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)
(по чл. 87, ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс)

РЕГИСТЪР
на кандидатите за ………………………………………………………………………………………

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ….………………………………….
ОБЛАСТ ………………………………………
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Приложение № 68-МИ
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ...................................
ОБЛАСТ ………………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите
за …………………………………………………..…………………….
(общински съветници/кмет на община/кмет на район/ кмет на кметство)

в …………………………………………………………………………на …………….. г.
(в община/район/кметство)

(чл. 87, ал. 1, т.18, чл. 118, ал. 1 във връзка с ал. 2 и чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс)
от ...............................................................................................................................................................................,
(партия/коалиция/местна 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 за ……………………………………………………………………………..……………..,
(общински съветници/кмет на община/кмет на район/ кмет на кметство)

регистрирана от …………………………………………………………………………………………………….
(партията/коалицията/местната коалиция/инициативния комитет)

съгласно приложен списък по образец, утвърден с решение на ЦИК.

Приложени документи:
1. Пълномощно, ако се подава от упълномощено лице.
2. Списък с имената и ЕГН/ЛН на застъпниците – на хартия в 1 екземпляр и на технически носител
в EXCEL формат.
3. ………………………………………………………………………………………………….
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
избори за…………………….......…..………..........................на …………......... г.
Подпис/и: …………………………………………….

(представляващ/и партията/коалицията/местната
коалиция или упълномощено/и лице/а)

Подпис/и: …………………………………………….
(представляващ/и инициативния комитет)

Печат на партията (коалицията - ако има такъв)

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

Заявлението за регистрация на застъпници се представя в ОИК.
Условията и редът за участие на застъпници на кандидатски листи са уредени с решение на ЦИК.
Всяка партия, коалиция, местна коалиция или 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 изборния район. Когато партията/коалицията/местната
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коалиция/инициативният комитет желае да замени регистриран застъпник, се подава предложение по образец
от изборните книжа.
Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в 1 екземпляр по следния
образец:
ЕГН/ЛН на застъпника
№ по ред
Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

Списъкът се представя задължително и на електронен носител в excel формат по горния образец.
Заявлението и списъкът се подписват от лицето, представляващо партията/коалицията/местната
коалиция/инициативния комитет.
Когато партията/коалицията/местната коалиция/инициативният 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/местната коалиция. В този случай при подаване на заявлението се
представя и заверено от представляващияи/те 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 към датата на подаване на
заявлението, не е поставено под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.
Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа.
Кандидатските листи за общински съветници и за кметове на една и съща партия, коалиция, местна
коалиция могат да бъдат представлявани общо от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден.
Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.
При произвеждане на втори тур за избор на кмет извършената за първия тур регистрация запазва
действието си. Между двата тура може да бъдат регистрирани и нови застъпници при спазване на
изискването на чл. 117, ал. 4 от ИК.
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Приложение № 69-МИ
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ………………………….
ОБЛАСТ ……………………………
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа за
изборите за общински съветници и кметове
(чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 118, ал. 4 във връзка с ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)
от.................................................................................................................................................................................,
(партия/коалиция/местна 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 за ………………………………………………………………………..,
(общински съветници/кмет на община/кмет на район/ кмет на кметство)

регистрирана от …………………………………………………………………………………………………….
(партията/коалицията/местната коалиция/инициативния комитет)

съгласно приложен списък по образец, утвърден с решение на ЦИК.

Приложени документи:
1. Пълномощно
2. Списък с имената и ЕГН на застъпниците – на хартия в 1 екземпляр и на технически носител в
excel формат.
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
избори за…………………….......…..………..........................на …………......... г.
Подпис/и: …………………………………………….

(представляващ/и
партията/коалицията/местната
коалиция или упълномощено/и лице/а)

Подпис/и: …………………………………………….
(представляващ/и инициативния комитет)

Печат на партията (коалицията - ако има такъв)
*****************************************************************************************
Предложението за регистрация на заместващ/и застъпник/ци се представя в ОИК до изборния ден.

Към предложението задължително се представя списък в 1 (един) екземпляр на хартиен носител и на
технически носител в excel формат по следния образец:
№
по
ред
1

Собствено, бащино, фамилно име на
заместващия застъпник
………………….

ЕГН/ЛН на
заместващия
застъпник
…………

Собствено, бащино, фамилно име и
ЕГН/ЛН на регистрирания застъпник,
който се замества
…………….

С Т Р.

132

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 61

Условията и редът за участие на застъпници на кандидатски листи са уредени с решение на ЦИК.
Предложението и списъкът се подписват от лицето, представляващо партията/коалицията/местната
коалиция/инициативния комитет.
Когато партията/коалицията/местната коалиция/инициативния комитет се представлява съвместно
от няколко лица, предложението и списъкът се подписват от всички представляващи.
Предложението и списъкът могат да бъдат подписани и от лице/а, изрично упълномощено/и от
представляващия/ите партията/коалицията/местната коалиция. В този случай при подаване на предложението
се представя и заверено копие от пълномощното.
Предложението 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.
Кандидатските листи за общински съветници и за кметове на една и съща партия, коалиция, местна
коалиция могат да бъдат представлявани общо от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден.
Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.
При произвеждане на втори тур за избор на кмет извършената за първия тур регистрация запазва
действието си. Между двата тура може да бъдат регистрирани и нови заместващи застъпници при спазване
на изискването на чл. 118, ал. 4 от ИК.

Списък на лицата, заявени за
регистрация като застъпници
Приложени документи

Забележки

Предал документите

Приел документите

5.

7.

8.

9.

Дата

Час

ВЕСТНИК

10. Регистрация – решение на ОИК №
…………………
Удостоверения от № ........ до № ...........
от ...................... г.

6.

По приложение

№

ДЪРЖАВЕН

4.

3.

№ по ред, дата, час на постъпване
Наименование на партия/коалиция
/местна коалиция/инициативен
комитет, която/който заявява за
регистрация застъпници на
регистрирана кандидатска листа
Адрес, телефон, електронен адрес
и лице за контакти
За кой вид избор

1.
2.

(по чл. 87, ал.1, т. 18 във връзка с чл. 118, ал. 1, 4 и 5 от Изборния кодекс)

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите
за общински съветници и кметове

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА .........................................
ОБЛАСТ ……………………………

Приложение № 70-МИ

БРОЙ 61
С Т Р. 1 3 3

Забележки

Предал документите

Приел документите

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

Получени от..., дата

4.

5.

6.

7

8.

Дата

Час
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

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

Към №
По приложение

134

3.

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

1
2.

Непосредствено към страницата на входящия регистър се прилага списъкът на лицата, заявени за регистрация като
застъпници.

11. Получени от..., дата

С Т Р.
БРОЙ 61

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация – решение на ОИК № ….
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 съответната партия, коалиция, местна 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 заявление за регистрация на застъпници на
съответната партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет.
В регистъра се подреждат непосредствено един след друг последователно регистърни листове за всяко подадено предложение
за заместване на застъпници от съответната партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, както и списъкът 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/местна
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 61
С Т Р. 1 3 5

………………………………………………………

№ на удостоверение

ВЕСТНИК

Регистърът съдържа следните записи:
Колона 1 - „№ по ред". Изписва се поредният номер според последователността на подадените заявления за регистрация на застъпници;
Колона 2 - „Кандидатска листа на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет". Изписват се наименованията на партиите,
коалициите, местните коалиции или инициативните комитети, като пред наименованието на партията се изписва абревиатурата „ПП", на
коалиция - „КП", на местна коалиция – „МК“. За инициативните комитети се изписва абревиатурата „ИК" и имената на независимия
кандидат;
Колона 3 - Колоната съдържа редове, в които последователно се изписват имената на застъпниците по реда на подредбата им в заявлението;
Колона 4 - „№ на удостоверение". Изписват се номерът и датата, вписани в удостоверението на застъпника.
Когато регистрацията на застъпник е заличена, това се отбелязва в регистъра.

ПП/КП/МК/ИК …………………..

1. …………..……………………………………………………
(собствено, бащино, фамилно име)
2. …………..……………………………………………………
(собствено, бащино, фамилно име)
3. …………..……………………………………………………
(собствено, бащино, фамилно име)
……………………………………..

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

ДЪРЖАВЕН

2

(абревиатурата се изписва пред
наименованието на съответната
партия/коалиция/местна
коалиция/инициативен комитет)

Кандидатска листа на партия (ПП),
коалиция (КП), местна коалиция
(МК), инициативен комитет (ИК)
ПП ………………………..
КП ………………………..
МК ……………………….
ИК ……………………….

136

1

№ по
ред

(по чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 118, ал. 1 от Изборния кодекс)

РЕГИСТЪР
(За публикуване)
на застъпници в изборите за общински съветници и кметове

ОБЩИНА .........................................
ОБЛАСТ ……………………………

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 71-МИ

С Т Р.
БРОЙ 61

БРОЙ 61

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 7

Приложение № 72-МИ
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ...............................................
ОБЛАСТ ……………………………….
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за застъпник

(по чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 118, ал. 1 от Изборния кодекс)

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

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

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

ЕГН .........................................., е регистриран(а) за застъпник на кандидатска листа
за ..........................................................................................................................................,
(общински съветник/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

регистрирана от …………………………………………………………………………..
(партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

в изборите за общински съветници и кметове на ………………….г.
Председател:
Секретар:

С Т Р.
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Приложение № 73-МИ
Избирателна секция №

ОБЩИНА .....................................................

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

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

КМЕТСТВО ............................................................

СПИСЪК
за допълнително вписване на придружителите в изборите
за ………………………………………………………………. на …………….. г.
(общински съветници/кметове)

(чл. 236, ал. 2, изр. 2 от ИК )

Долуподписаните придружители даваме съгласие личните ни данни да бъдат
обработвани във връзка с произвеждане на изборите за …………………… на ……… г.
№

1.
2.

Собствено,
бащино и фамилно
име

ЕГН/ЛН

Постоянен
адрес/адрес на
пребиваване

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

БРОЙ 61
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Приложение № 74-МИ
ДЕКЛАРАЦИЯ
от избиратели, вписвани в допълнителната страница
на избирателния списък в изборния ден
(по чл. 28, ал. 3, чл. 29, ал. 4, чл. 233, чл. 235 от ИК)

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

ЕГН/ЛН ........................................, постоянен адрес/адрес на пребиваване (ако е включен в
избирателния списък част ІІ)
..........................................................................................................................................................,
л.к./зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД №......................................, изд. на
................................ от ............................./удостоверение за пребиваване № ………………...
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
- не съм гласувал/а в изборите за общински съветници и кметове на …….…..… г. и
няма да гласувам в друга избирателна секция;
- постоянният ми адрес/адресът ми на пребиваване в Република България е в:
………………………………………………………………………. и е регистриран не
(вписва се населеното място)

по-късно от 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите за общински съветници и
кметове на ………………… г.;
- настоящият ми адрес (за граждани на Република България)/адресът ми в другата
държава - членка на ЕС по произход (за граждани на тези държави) е в
……………………………………………………………………………………………………..
(държава, място)

не по-късно от 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите за общински
съветници и кметове на ………………… г.
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 избори за…………………….....………..........................на …………......... г.
.......................................... г.

Декларатор:

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

Декларацията се подава от избирател, когато гласува в секция, различна от секцията, в чийто
избирателен списък е вписан.
Декларацията се подава от следните избиратели:
- избиратели, вписани в избирателните списъци в лечебни заведения, домове за стари хора и други
специализирани институции за предоставяне на социални услуги, когато в изборния ден не се
намират в тях;
- задържани лица, които не изтърпяват наказание лишаване от свобода и в изборния ден са извън
мястото за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода;
- избиратели, заети в произвеждането на изборите като членове на секционна избирателна
комисия или охрана на съответната секция;
- избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването, когато гласуват в определена
за такива лица секция или в избрана от тях подходяща секция.
Във всички случаи тези избиратели гласуват в секция в населеното място, където е техният
постоянен адрес/адрес на пребиваване и при условие, че адресната им регистрация е към дата 6 месеца
преди датата на изборите.
Избирателят се вписва в допълнителната страница на съответния избирателен 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.
Под съкращението „ЛН” се разбира личен номер на гражданин на друга държава – членка на
Европейския съюз.

С Т Р.
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Приложение № 75-МИ

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 ……………………, получи от
общинската администрация и от ОИК избирателния списък за произвеждане на изборите за
общински съветници и кметове на …………… г.

1.

Част І
Начален брой избиратели
...........................................................................................

2.

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

3.

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

4.

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

1.

Част ІІ
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 думи)

(с думи)

(с думи)

(с думи)

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

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

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

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

(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/районната администрация/ръководител на лечебно или
здравно заведение или място за задържане на лица под стража: …………………..
Определен от ОИК неин член: …………………….
Председател на СИК: …………………..
******************************************************************************

Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за секционната
избирателна комисия, за общинската избирателна комисия и за общината (района – в градовете с районно
деление).
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Приложение № 76-МИ
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на избирателен списък

(по чл. 215, ал. 4 във връзка с чл. 9, ал. 7 във връзка с чл. 28 и чл. 29, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс)

Днес, ................................ г., в ................ часа секционната избирателна комисия в
избирателна секция № ........................, населено място .........................................., кметство
............................., община ............................., адм. район …………………… наименование на
заведение/дома/специализираната институция/място за изтърпяване на наказание за
лишаване от свобода и за задържане -…………………., получи от ръководителя на
лечебното заведение/дома/специализираната институция или ръководителя на мястото за
изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане избирателния списък за
произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на …………………….. г.:

1.

Част І
Начален брой избиратели
...........................................................................................

2.

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

3.

Общ брой избиратели (т. 1 – т. 2)
..........................................................................................

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

1.

Част ІІ
Начален брой избиратели
..........................................................................................

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

2.

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

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

3.

Общ брой избиратели (т. 1 – т. 2)
..........................................................................................

(с думи)

(с думи)

(с думи)

(с думи)

(с думи)

(с думи)

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

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

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

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

Ръководител на лечебното заведение/дома/специализираната институция: ………………..
Ръководител на мястото за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за
задържане: ………………….
Председател (зам.-председател) на СИК: ……………..
Секретар на СИК: ……………
******************************************************************************

Протоколът се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра – един за секционната избирателна
комисия и един за лечебното заведение/дома/специализираната институция или мястото за изтърпяване на
наказанието лишаване от свобода и за задържане.
При неявяване на председателя на СИК избирателния списък се получава и протокола се подписва от
заместник-председателя и секретаря на комисията.
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Приложение № 77-МИ

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 ……………….., получи от
общинската администрация и от ОИК следните изборни книжа и материали за произвеждане на
изборите за общински съветници и кметове на ……………. г.
1.

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

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

2.

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

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

(брой с думи)

(брой с думи)

3.

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

(с цифри)

(с цифри)

................
(с цифри)

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 № ……………..

5.

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

6.

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

(брой с думи)

(брой с думи)

................
(с цифри)

................
(с цифри)

………

(с цифри)

Два формуляра на протокола на СИК за установяване на резултатите 1. Фабричен № …
7.1. от гласуването за общински съветници, всеки запечатан в отделен
2. Фабричен № …
плик по начин, позволяващ да се види само фабричният номер
Формуляри на протоколи на СИК за установяване на резултатите от 1. Фабричен № …
гласуването за кмет на община/район/кметство, всеки запечатан в
2. Фабричен № …
7.2. отделен плик по начин, позволяващ да се види само фабричният
номер
3. Фабричен № …
………………………………………………………….
(брой с думи)
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4. Фабричен № …
5. Фабричен № …
6. Фабричен № …
8.

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

9.

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

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

11.

Протокол за маркиране на печата на СИК:

Образци на декларации от избиратели вписвани в допълнителната
12. страница на избирателния списък в изборния ден
(по чл. 28, ал. 3, чл. 29, ал. 4, чл. 233, чл. 235 от ИК)

……………..
(с цифри)
……………..
(с цифри)

…………..
(с цифри)

1 брой

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

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

Образци за декларации на заличени лица, представили
13. удостоверение по чл. 40, ал. 1 (чл. 40, ал. 3):
.......................................................................................

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

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

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

(брой с думи)

(брой с думи)

(брой с думи)

(с цифри)

(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)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
18. Техника и консумативи и други помощни и технически материали:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
19. Други
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Кмет на община/район/кметство или определено от него със заповед
длъжностно лице от общинската администрация/кметски наместник:
Определен от ОИК неин член:
Председател/зам.-председател на СИК:
***************************************************************************

Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за секционната избирателна
комисия, за общинската избирателна комисия и за общината (района – в градовете с районно деление).
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Приложение № 78-МИ

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

Днес …………………… г., в ……….. часа, …………………………………………..
председател на секционната избирателна комисия/подвижна секционна избирателна
комисия в избирателна секция № ………………., община …………………………, адм.
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 общински съветници и кметове 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 № 79-МИ
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 от Изборния кодекс)

Днес, ........................................ г., в .............. часа, подвижната секционна избирателна
комисия в избирателна секция № .........., населено място ........................................, кметство
................................, община ………………., адм. район ………………., получи от общинската
администрация и от ОИК следните книжа и материали за произвеждане на избори за общински
съветници и кметове на ……………………. г.
1.

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

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

2.

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

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

(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 № ……………..

Избирателен списък:
......................................................................................................................
(брой с думи)

Списък за допълнително вписване на придружителите:

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

…………
(с цифри)

………….
(с цифри)

………….
(с цифри)

Два формуляра на протокола на СИК за установяване на резултатите от 1.Фабричен № ……
6.1. гласуването за общински съветници, всеки запечатан в отделен плик по
2.Фабричен № ……
начин, позволяващ да се види само фабричният номер
1. Фабричен № …
2. Фабричен № …
Формуляри на протоколи на СИК за установяване на резултатите от
6.2. гласуването за кмет на община/район/кметство, всеки запечатан в 3. Фабричен № …
отделен плик по начин, позволяващ да се види само фабричният номер
4. Фабричен № …
………………………………………………………….
(брой с думи)

5. Фабричен № …
6. Фабричен № …
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…………
(с цифри)

8.

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

………….
(с цифри)

9.

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:
Приложение № ….-МИ за членовете на ПСИК и охраната на
11. помещението на ПСИК
.......................................................................................
(брой с думи)

Отличителни знаци на членовете на СИК:
12. ........................................................................................................................
(брой с думи)

(с цифри)
1 брой

.................
(с цифри)

…………
(с цифри)

13. 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..)

14. Техника и консумативи и други помощни и технически материали:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
15. Други
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Кмет на община/район/кметство или определено от него със заповед
длъжностно лице от общинската администрация:
Определен от ОИК неин член:
Председател на ПСИК:
***************************************************************************

Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за подвижната
секционна избирателна комисия, за общинската избирателна комисия и за общината (района – в
градовете с районно деление).
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Приложение № 80-МИ
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване на сгрешени формуляри и приемане на нов формуляр на протокол
на СИК/Подвижна СИК
(по чл. 433 от Изборния кодекс)

Днес, ......................... г., в .............. часа секционната избирателна комисия/подвижна СИК в
избирателна
секция
№
........................,
населено
място……………………,
кметство
.........................................., община ................................, административен район ……………………..
предаде на общинската избирателна комисия 2 броя сгрешени формуляри на протокол на СИК за
установяване на резултатите от гласуването за общински съветници и кметове и получи от
общинската избирателна комисия нов формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите
от гласуването.
Фабричен № на сгрешения/те формуляр/и
1.

Сгрешени формуляри на протокол на
СИК/подвижна СИК
1
2

Фабричен № на новия формуляр:

2. Нов формуляр на протокол на СИК

Забележка: …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………………………

Председател на СИК/Подвижна СИК:
Определен от ОИК неин член:
Зам.-председател СИК/ПСИК:
Секретар на СИК/Подвижна СИК:
Членове на СИК/Подвижна СИК:
1. ……………………….
2. ……………………….
3. ………………………
4. …………………......
5. ……………………..
6. ……………………..
*****************************************************************************

Този протокол се съставя, когато са сгрешени и двата формуляра на секционния протокол за
съответния вид избор – общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство.
Когато и двата формуляра на протокола са сгрешени, унищожените протоколи се връщат в
общинската 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 изготвя в два екземпляра за СИК/ПСИК и за ОИК и се подписва от всички членове
на СИК/ПСИК и от определен с решение на общинската избирателна комисия неин член.
Екземплярът от протокола за ОИК и сгрешените протоколи се предават на общинската
администрация по реда на чл. 457, ал. 4 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 33 от ИК.
Когато сгрешеният протокол е само един, след приключване на гласуването се поставя в плика с
надпис „Други протоколи на СИК“.
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Приложение № 81-МИ-х-ОС

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
№

област

община

адм. район

секция

за избиране на общински съветници
община …………………, населено място ………………….…………
кметство ….….………, административен район ……….………….……
област ……………………………………..………...
Днес, ………………….г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ в състав:
Председател: …………………………………………………..……..………
Заместник-председател: …………………………………………………......
Секретар: ………………………………………………………………....…
Членове: 1. …………………………… 2. .………..………………..……..
3. …………………..……….. 4. …………………………….......
5. …………………..……….. 6. …………………………….......
(вписват се имената на членовете на СИК)

на основание чл. 432, 434, 440 и 441 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за
установяване на резултатите от гласуване в секцията за общински съветници.
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, местни
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, местни коалиции и независими кандидати за
общински съветници
……………………………..
…………………………………….............................................
(с цифри)
(с думи)
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от
ИК, вписани в т. 4 на протокола по чл. 215, ал. 4 от ИК –
Приложение № 77-МИ/ Приложение № 79-МИ от изборните
книжа
……………………………
…………………………………………………………………
(с цифри)
(с думи)
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ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
1. Брой на избирателите според избирателния/те списък/ци при
предаването му/им на СИК
(сумата от числата по букви „а“ и „б“ от тази точка)
…………………………………….............................................
………………………
(с думи)
(с цифри)
а) Избирателен списък – част І
…………………………………
……………
(с думи)
(с цифри)
б) Избирателен списък – част ІІ
…………………………………
……………
(с думи)
(с цифри)

Впишете числото/ата по т. 4 от протокола/ите за приемане на избирателния/те списък/ци – част І и
част ІІ – Приложение № 75-МИ от изборните книжа

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

…………………………
(с цифри)

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

…………………………
(с цифри)

Пребройте и впишете само броя на избирателите, вписани под чертата на избирателния/те списък/ци 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 ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА
ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ:
4. Приложения към избирателния/те списък/ци:
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ
от изборните книжа
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната
страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение
№ 74-МИ от изборните книжа
……………………………
…………………………………………………………………
(с цифри)
(с думи)
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. 427, ал. 6 от ИК
(когато номерът на бюлетината не съответства на номер в
кочана)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри
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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)

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; бюлетини, 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; в бюлетината
предпочитанията са отбелязани със знак, различен от знак „Х“ или „V“, или с химикал, който не
пише със син цвят; в бюлетината не е отразен вот в нито едно от квадратчетата със знак „Х“ или
„V“ с химикал, пишещ със син цвят (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, местна коалиция или независим
кандидат, и само в едно от кръгчетата за гласуване за преференция за съответната партия,
коалиция или местна 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)

…………………………
(с цифри)

КОНТРОЛИ: - числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и т. 8
- числото по буква „Б“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 5, букви „а“, „б“, „в“,
„г“, „д“, „е“ и числото по т. 6.

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ Наименование на
партия/коалиция/местна коалиция
и имената на независимия
кандидат
1. ……………………………………….
(наименование на партия, коалиция или местна
коалиция)

Действителни
гласове
…….……
(с думи)

Недействителни
гласове

…….……
..........
(с цифри) (с думи)

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

…….……
..........
(с думи)
(с цифри)
…….……
..........
(с думи)
(с цифри)
Празни бюлетини или
бюлетини, в които е
гласувано за повече от
една листа, както и
бюлетини, в които не
може да се установи
еднозначно вотът на
избирателя
…….……
(с думи)

..........
(с цифри)

КОНТРОЛИ: - 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.

В. Протокол по реда на чл. 438, ал. 3 от ИК на СИК с описани в него споровете за
действителността или недействителността 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. 438, 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. 440, ал. 2 от ИК)
10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА
КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ
КОАЛИЦИИ
№в
Наименование на
бюлепартия/коалиция
тината

Отбелязани предпочитания (преференции) в бюлетините за пореден номер на
кандидат в листата на партия/коалиция/местна коалиция
брой предпочитания(преференции)

без
префе
ренции

№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
префе
ренции

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

....

№ 9 № 10 № 11 № 12 № 13 № 14

С Т Р.
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№ 15 № 16 № 17 № 18 № 19 № 20 № 21 № 22 № 23 № 24 № 25 № 26 № 27 № 28

....

.........

....

....

....

....

За всяка партия, коалиция и местна коалиция се вписва с цифри в клетката (правоъгълника) под
колонката със съответния номер на кандидата от листата на партията, коалицията или местната
коалиция броя на предпочитанията (преференциите) за него, а под полето „без преференции“ се вписва броя
на бюлетините за партията, коалицията или местната коалиция без отбелязано предпочитание
(преференция) или с отбелязано повече от едно предпочитение (преференция) с химикал, пишещ със син
цвят, и със знак „Х“ или „V“ в повече от едно кръгче.
Броят на действителните гласове за всяка партия, коалиция и местна коалиция трябва да са равни
на сумата от числата от всички полета с преференции за кандидатите от съответната
партия/коалиция/местна коалиция, включително и числото, вписано в полето „без преференции“.

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 буква „Б“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 5, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и числото по
т. 6.
5. Числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Действителни гласове“.
6. 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“.
7. Действителните гласове по т. 9 за всяка партия, коалиция и местна коалиция трябва да са равни на сумата от
числата от всички полета по т. 10 с преференции за кандидатите на съответната партия/коалиция/местна коалиция,
включително и числото, вписано в полето „без“.
СИК поставя на видно (общодостъпно) място пред сградата копие от подписания протокол, подпечатано
на всяка страница и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря.
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 № 81-МИ-хм-ОС

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
№

област

община

адм. район

секция

за избиране на общински съветници
община …………………, населено място ………………….…………
кметство ….….………, административен район ……….………….……
област ……………………………………..………...
Днес, ………………….г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ в състав:
Председател: …………………………………………………..……..………
Заместник-председател: …………………………………………………......
Секретар: ………………………………………………………………....…
Членове: 1. …………………………… 2. .………..………………..……..
3. …………………..……….. 4. …………………………….......
5. …………………..……….. 6. …………………………….......
(вписват се имената на членовете на СИК)

на основание чл. 432, 434, 440 и 441 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за
установяване на резултатите от гласуване в секцията за общински съветници.
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, местни
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, местни коалиции и независими кандидати за
общински съветници
……………………………..
…………………………………….............................................
(с цифри)
(с думи)
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от
ИК, вписани в т. 4 на протокола по чл. 215, ал. 4 от ИК –
Приложение № 77-МИ от изборните книжа
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
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ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
1. Брой на избирателите според избирателния/те списък/ци при
предаването му/им на СИК
(сумата от числата по букви „а“ и „б“ от тази точка)
…………………………………….............................................
………………………
(с думи)
(с цифри)
а) Избирателен списък – част І
…………………………………
……………
(с думи)
(с цифри)
б) Избирателен списък – част ІІ
…………………………………
……………
(с думи)
(с цифри)

Впишете числото/ата по т. 4 от протокола/ите за приемане на избирателния/те списък/ци – част І и
част ІІ – Приложение № 75-МИ от изборните книжа

2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница/и
(под чертата) на избирателния/те списък/ци 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. Общ брой на гласувалите избиратели според положените
подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите
в допълнителната/ите страница/и (под чертата) и гласувалите
машинно
…………………………………………………………………
(с думи)
а) Брой избиратели, гласували с хартиена бюлетина
…………………………………
……………
(с думи)
(с цифри)
б) Брой на избирателите, гласували машинно съгласно броя на
потвърдените гласове от машинното гласуване
…………………………………
……………
(с думи)
(с цифри)

…………………………
(с цифри)

КОНТРОЛИ: - 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 ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА
ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ:
4. Приложения към избирателния/те списък/ци:
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ
от изборните книжа
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната
страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение
№ 74-МИ от изборните книжа
……………………………
…………………………………………………………………
(с цифри)
(с думи)
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
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неизползваеми)
…………………………………………………………………
(с думи)
в) брой недействителни бюлетини по чл. 427, ал. 6 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 след отваряне на избирателната кутия
СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ:
6. Общ брой на подадените бюлетини и гласовете от машинното
гласуване
…………………………
…………………………………………………………………
(с цифри)
(с думи)
а) Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини
…………………………………
……………
(с думи)
(с цифри)
б) Брой на гласовете от машинното гласуване
…………………………………
……………
(с думи)
(с цифри)
КОНТРОЛИ: - 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;
- числото по буква „Б“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 5, букви „а“, „б“, „в“,
„г“, „д“, „е“ и числото по т. 6, буква „а“.

7. Общ брой на недействителните гласове – брой на намерените
в избирателната кутия недействителни гласове (хартиени
бюлетини) и брой недействителни гласове от машинното
гласуване – броят на недействителните бюлетини е равен на броя на бюлетините, които не

са по установен образец; бюлетини, 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; в бюлетината не е отразен вот в нито едно от квадратчетата със знак „Х“
или „V“ с химикал, пишещ със син цвят (празни бюлетини); брой празни гласове от машинното
гласуване.

…………………………………………………………………
(с думи)
8. Общ брой на действителните гласове – брой намерени в
избирателната кутия действителните гласове (хартиени
бюлетини) и броя на действителните гласове от машинното
гласуване – (броят на д

ействителните гласове е равен на броя на бюлетините по установения образец, съдържащи два

…………………………
(с цифри)
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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, 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; действителните гласове за партии, коалиции,
местни коалиции и независими кандидати при машинното гласуване); 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)
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…………………………
(с цифри)

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

- 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“.

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ Наименование на
партия/коалиция/местна коалиция
и имената на независимия
кандидат
1. ……………………………………….
(наименование на партия, коалиция или местна
коалиция)

2.

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

...

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

(имената на независимия кандидат)

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

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

Недействителни
гласове
…….……
(с думи)

..........
(с цифри)

…….……
..........
(с думи)
(с цифри)
…….……
..........
(с думи)
(с цифри)
Празни бюлетини
(хартиени и от
машинното гласуване),
бюлетини, в които е
гласувано за повече от
една листа, както и
бюлетини, в които не
може да се установи
еднозначно вотът на
избирателя
…….……
..........
(с думи)
(с цифри)

КОНТРОЛИ: - 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.

В. Протокол по реда на чл. 438, ал. 3 от ИК на СИК с описани в него споровете за
действителността или недействителността 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. 438, ал. 3 от ИК, както и текстовете на особените мнения се прилагат и са неразделна част
от протокола на СИК)

Г. Брой разпечатки от машинното гласуване
………………………………………………………………
…………………………..
(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:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
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(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. 440, ал. 2 от ИК)
10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА
КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ
КОАЛИЦИИ
№в
Наименование на
бюлепартия/коалиция
тината

Отбелязани предпочитания (преференции) в бюлетините за пореден номер на
кандидат в листата на партия/коалиция/местна коалиция
брой предпочитания(преференции)

без
префе
ренции

№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
префе
ренции

№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, коалиция и местна коалиция се вписва с цифри в клетката (правоъгълника) под
колонката със съответния номер на кандидата от листата на партията, коалицията или местната
коалиция броя на предпочитанията (преференциите) за него, а под полето „без преференции“ се вписва броя
на бюлетините за партията, коалицията или местната коалиция без отбелязано предпочитание
(преференция) или с отбелязано повече от едно предпочитение (преференция) със знак „Х“ или „V“ с
химикал, пишещ със син цвят, в повече от едно кръгче. В преференциите за кандидатите се включват и
отбелязаните от машинното гласуване.
Броят на действителните гласове за всяка партия, коалиция и местна коалиция трябва да са равни
на сумата от числата от всички полета с преференции за кандидатите от съответната
партия/коалиция/местна коалиция, включително и числото, вписано в полето „без преференции“.

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. ……………………………………….……

СЕКРЕТАР: ……………….……………..........
4. ……………………………………….……....
5. …………………………….……………........
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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. Б трябва да е равно на сумата от числата по т. 5, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и числото по т. 6,
буква „а“.
5. Числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Действителни гласове“.
6. 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“.
7. Действителните гласове по т. 9 за всяка партия, коалиция и местна коалиция трябва да са равни на сумата от
всички полета по т. 10 с преференции за съответната партия/коалиция/местна коалиция, включително и полето
„без преференции“.
СИК поставя на видно (общодостъпно) място пред сградата копие от подписания протокол, подпечатано
на всяка страница и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря.
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 № 82-МИ-х-К

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
№

област

община

адм. район

секция

за избиране на ..................................................................................................
(кмет на община/район/кметство)

населено място ………………….………… кметство ….….………..……….
община ………………… административен район ……….………….………
област ……………………………………..………...
състав:

Днес, …………… г., в ……….…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в
Председател: …………………………………………………..……..………
Заместник-председател: …………………………………………………......
Секретар: ………………………………………………………………....…
Членове: 1. …………………………… 2. .………..………………..……..
3. …………………..……….. 4. …………………………….......
5. …………………..……….. 6. …………………………….......
(вписват се имената на членовете на СИК)

на основание чл. 432, 434, 440 и 441 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за
установяване на резултатите от гласуване в секцията за кмет на
......................................................................................................................................................
(кмет на община/район/кметство)

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, местни
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, местни коалиции и независими кандидати
.........................................................................................
……………………………..
(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 № 77-МИ/Приложение № 79-МИ от изборните
книжа
…………………………………………………………………
(с думи)

……………………………
(с цифри)
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ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
1. Брой на избирателите според избирателния/те списък/ци при
предаването му/им на СИК
(сумата от числата по букви „а“ и „б“ от тази точка)
…………………………………….............................................
………………………
(с думи)
(с цифри)
а) Избирателен списък – част І
…………………………………
……………
(с думи)
(с цифри)
б) Избирателен списък – част ІІ
…………………………………
……………
(с думи)
(с цифри)

Впишете числото/ата по т. 4 от протокола/ите за приемане на избирателния/те списък/ци – част І и
част ІІ – Приложение № 75-МИ от изборните книжа

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

…………………………
(с цифри)

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

…………………………
(с цифри)

Пребройте и впишете само броя на избирателите, вписани под чертата на избирателния/те списък/ци 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 ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА
ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ:
4. Приложения към избирателния/те списък/ци:
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ
от изборните книжа
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната
страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение
№ 74-МИ от изборните книжа
……………………………
…………………………………………………………………
(с цифри)
(с думи)
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. 427, ал. 6 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

БРОЙ 61

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

(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)

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)

КОНТРОЛИ: - числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и т. 8
- числото по т. Б трябва да е равно на сумата от числата по т. 5, букви „а“, „б“, „в“, „г“,
„д“, „е“ и числото по т. 6.

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; бюлетини, 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; в бюлетината не е отразен вот в нито едно от
квадратчетата със знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят (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, 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/местна коалиция
и имената на кандидата
1. ............................................................
(имената на кандидата)

……………………………………….
2.

...

(наименование на партия, коалиция или местна
коалиция, означения „Инициативен комитет“)

............................................................
(имената на кандидата)

Действителни
гласове
…….……
(с думи)

…….……
..........
(с цифри) (с думи)

..........
(с цифри)

…….……
(с думи)

..........
(с цифри)

…….……

..........

……………………………………….

…….……
(с думи)

..........
(с цифри)

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

…….……

..........

(наименование на партия, коалиция или местна
коалиция, означения „Инициативен комитет“)

Недействителни
гласове
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(с цифри) (с думи)
(с цифри)
Празни бюлетини или
бюлетини, в които е
гласувано за повече от
една листа, както и
бюлетини, в които не
може да се установи
еднозначно вотът на
избирателя
…….……
..........
(с думи)
(с цифри)

КОНТРОЛИ: - 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.

В. Протокол по реда на чл. 438, ал. 3 от ИК на СИК с описани в него споровете за
действителността или недействителността 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. 438, 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)
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
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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 буква „Б“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 5, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и числото по
т. 6.
5. Числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Действителни гласове“.
6. 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“.
СИК поставя на видно (общодостъпно) място пред сградата копие от подписания протокол, подпечатано
на всяка страница и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря.

Всеки екземпляр на протокола се оформя на един лист 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 № 82-МИ-хм-К

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
№

област

община

адм. район

секция

за избиране на ..................................................................................................
(кмет на община/район/кметство)

населено място ………………….………… кметство ….….………..……….
община ………………… административен район ……….………….………
област ……………………………………..………...
Днес, ………………….г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ в състав:
Председател: …………………………………………………..……..………
Заместник-председател: …………………………………………………......
Секретар: ………………………………………………………………....…
Членове: 1. …………………………… 2. .………..………………..……..
3. …………………..……….. 4. …………………………….......
5. …………………..……….. 6. …………………………….......
(вписват се имената на членовете на СИК)

на основание чл. 432, 434, 440 и 441 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за
установяване на резултатите от гласуване в секцията за кмет на
......................................................................................................................................................
(кмет на община/район/кметство)

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, местни
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, местни коалиции и независими кандидати
..........................................................................................................
……………………………..
(с думи)
(с цифри)
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от
ИК, вписани в т. 4 на протокола по чл. 215, ал. 4 от ИК –
Приложение № 77-МИ от изборните книжа
…………………………………………………………………

……………………………
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(с цифри)

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
1. Брой на избирателите според избирателния/те списък/ци при
предаването му/им на СИК
(сумата от числата по букви „а“ и „б“ от тази точка)
…………………………………….............................................
………………………
(с думи)
(с цифри)
а) Избирателен списък – част І
…………………………………
……………
(с думи)
(с цифри)
б) Избирателен списък – част ІІ
…………………………………
……………
(с думи)
(с цифри)

Впишете числото/ата по т. 4 от протокола/ите за приемане на избирателния/те списък/ци – част І и
част ІІ – Приложение № 75-МИ от изборните книжа

2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница/и
(под чертата) на избирателния/те списък/ци 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. Общ брой на гласувалите избиратели според положените
подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите
в допълнителната/ите страница/и (под чертата), включително
гласувалите машинно
……………………………………………………………………..
(с думи)
а) Брой избиратели, гласували с хартиена бюлетина
…………………………………
……………
(с думи)
(с цифри)
б) Брой на избирателите, гласували машинно съгласно броя на
потвърдените гласове от машинното гласуване
…………………………………
……………
(с думи)
(с цифри)

…………………………
(с цифри)

КОНТРОЛИ: - 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 ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА
ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ:
4. Приложения към избирателния/те списък/ци:
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ
от изборните книжа
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната
страница (под чертата) –Приложение № 15-МИ и Приложение
№ 74-МИ от изборните книжа
……………………………
…………………………………………………………………
(с цифри)
(с думи)
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
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увредени механично при откъсване от кочана и станали
неизползваеми)
…………………………………………………………………
(с думи)
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 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 след отваряне на избирателната кутия
СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ:
6. Общ брой на подадените бюлетини и гласовете от машинното
гласуване
…………………………
…………………………………………………………………
(с цифри)
(с думи)
а) Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини
…………………………………
……………
(с думи)
(с цифри)
б) Брой на гласовете от машинното гласуване
…………………………………
……………
(с думи)
(с цифри)
КОНТРОЛИ: - 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;
- числото по буква „Б“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 5, букви „а“, „б“, „в“,
„г“, „д“, „е“ и числото по т. 6, буква „а“.

7. Общ брой на недействителните гласове – брой на намерените
в избирателната кутия недействителни гласове (хартиени
бюлетини) и брой недействителни гласове от машинното
гласуване – броят на недействителните бюлетини е равен на броя на бюлетините, които не

са по установен образец; бюлетини, 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; в бюлетината не е отразен вот в нито едно от квадратчетата със знак „Х“
или „V“ с химикал, пишещ със син цвят (празни бюлетини); брой празни гласове от машинното
гласуване.

…………………………………………………………………
(с думи)
8. Общ брой на действителните гласове – брой намерени в
избирателната кутия действителните гласове (хартиени
бюлетини) и броя на действителните гласове от машинното
гласуване – (броят на действителните гласове е равен на броя на бюлетините по

…………………………
(с цифри)
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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, 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;
действителните гласове за партии, коалиции, местни коалиции и независими кандидати при
машинното гласуване); гласът е действителен и когато в бюлетината има отклонения, които се
дължат на дефекти и грешки при производството или има механични увреждания или
зацапвания.
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…………………………
(с цифри)

…………………………………………………………………
(с думи)

КОНТРОЛИ: - числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и т. 8;
- 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“.

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ Наименование на
партия/коалиция/местна коалиция
и имената на кандидата
1. ............................................................
(имената на кандидата)

……………………………………….
2.

(наименование на партия, коалиция, местна
коалиция или означения „Инициативен комитет“)

............................................................
(имената на кандидата)

……………………………………….
...

(наименование на партия, коалиция, местна
коалиция или означения „Инициативен комитет“)

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

Действителни
гласове

Недействителни
гласове

…….……
(с думи)

…….……
..........
(с цифри) (с думи)

..........
(с цифри)

…….……
(с думи)

…….……
(с думи)
..........
(с цифри)

..........
(с цифри)

…….……
(с думи)

..........
…….……
..........
(с цифри) (с думи)
(с цифри)
Празни бюлетини
(хартиени и от
машинното гласуване),
бюлетини, в които е
гласувано за повече от
една листа, както и
бюлетини, в които не
може да се установи
еднозначно вотът на
избирателя
…….……
..........
(с думи)
(с цифри)

КОНТРОЛИ: - 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.

В. Протокол по реда на чл. 438, ал. 3 от ИК на СИК с описани в него споровете за
действителността или недействителността 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. 438, ал. 3 от ИК, както и текстовете на особените мнения се прилагат и са неразделна част
от протокола на СИК)

Г. Брой на разпечатките от машинното гласуване
………………………………………
…………………………………………
(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:
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……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
(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)
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 буква „Б“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 5, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и числото по
т. 6, буква „а“.
5. Числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Действителни гласове“.
6. 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“.
СИК поставя на видно (общодостъпно) място пред сградата копие от подписания протокол, подпечатано
на всяка страница и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря.

Всеки екземпляр на протокола се оформя на един лист 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 № 83-МИ-х-ОС

Протоколът на ОИК 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 ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на общински съветници

община ................................................ административен район ................................................
област ................................................
Днес, ………………… г., в ……… часа, ОБЩИНСКАТА 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. 449, ал. 1, т. 1, чл. 450 и 451 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за
определяне на резултатите от гласуването за общински съветници в община
.......................................................
При представянето и проверката на протоколите на секционните комисии и при
определяне на резултатите от гласуването присъстваха кандидати, застъпници, представители
на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, наблюдатели и журналисти, както
следва:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
(посочват се имената им и в какво качество присъстват)

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА
ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА:
А. Брой на регистрираните кандидатски листи за
общински съветници:
…………………………………….............................................
……………………………..
(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 секциите в изборния район
…………………………………….............................................
(с думи)
Г. Брой на СИК, предали протокол

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

ОБЩИНСКАТА 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 цифри)
(с думи)
а) Избирателен списък – част І (сумата от числата по т. 1, буква
„а“ от протоколите на СИК)
…………………………………
…………………..
(с думи)
(с цифри)
б) Избирателен списък – част ІІ (сумата от числата по т. 1, буква
„б“ 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/те списък/ци, 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. Приложения към избирателните списъци:
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ
от изборните книжа
…………………………………………………………………
(с думи)
б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната
страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение №
74-МИ от изборните книжа
…………………………………………………………………
(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 цифри)
…………………………
(с цифри)

…………………………
(с цифри)
…………………………
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(с думи)
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 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)
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 намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини
(сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК)
………………………………………………………………………
(с думи)

……………………
(с цифри)

КОНТРОЛИ: - числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и 8;
- числото по буква „Б“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 5, букви „а“, „б“, „в“,
„г“, „д“, „е“ и числото по т. 6.

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

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

КОНТРОЛИ: - числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и 8;
- 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“;
- числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Действителни
гласове“.

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№

1.

2.

Наименование на
партия/коалиция/местна коалиция,
имената на независимите кандидати

Действителни гласове

……………………………………….

…….……
(с думи)

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

..................
(с цифри)

……………………………- независим

…….……
(с думи)

……………………………………….

…….……
(с думи)

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

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

……………………………………….

…….……

(наименование на партия, коалиция, местна
коалиция)

(имената на независимия кандидат)

3.

...

(наименование на партия, коалиция, местна
коалиция)

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

Недействителни гласове

…….……

................
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(с цифри) (с думи)
(с цифри)
Празни бюлетини,
бюлетини, в които е
гласувано за повече от
една листа, както и
бюлетини, в които не
може да се установи
еднозначно вотът на
избирателя (сумата от

числата по т. 9, графа
„Недействителни гласове“,
последен ред от протоколите
на СИК)

…….……
(с думи)

.................
(с цифри)

КОНТРОЛИ: - 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. 438, ал. 3 от ИК на СИК с описани в него споровете за
действителността или недействителността 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)

След откриване на изборния ден и при отчитане на резултатите от гласуването в ОИК
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 ОИК.
Жалбите, заявленията и взетите по тях решения, както и особените мнения, ако има такива, се прилагат към
протокола и са неразделна част от него)

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 № 80-МИ от изборните книжа)
…………………………………………………….
………………..
(с думи)
(с цифри)
Ж. Брой на предадените сгрешени формуляри на протоколи от СИК на ОИК
…………………………………………………….
………………..
(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. 450, ал. 2 от ИК)
10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА
КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ
КОАЛИЦИИ

БРОЙ 61
№в
Наименование на
бюлепартия/коалиция/местна
тината коалиция

....

.........
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Отбелязани предпочитания (преференции) в бюлетините за пореден номер на
кандидат в листата на партия/коалиция/местна коалиция
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, коалиция и местна коалиция се вписва с цифри в клетката (правоъгълника) под
колонката със съответния номер на кандидата от листата на партията, коалицията или местната
коалиция броят на предпочитанията (преференциите) за него, а под полето „без преференции“ се вписва
броят на бюлетините за партията, коалицията или местната коалиция без отбелязано предпочитание
(преференция) или с отбелязано повече от едно предпочитание (преференция) с химикал, пишещ със син
цвят, и със знак „Х“ или „V“ в повече от едно кръгче (сумата от числата по т. 10 от протоколите на СИК).
Броя на действителните гласове за всяка партия, коалиция и местна коалиция трябва да са равни на
сумата от числата от всички полета с преференции за кандидатите от съответната
партия/коалиция/местна коалиция, включително и числото, вписано в полето „без преференции“.

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 ОИК:
…………………………………………………….
………………..
(с думи)
(с цифри)
Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на ………………………г.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА 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 общинската избирателна комисия след съставянето му.
Член на комисията не може да откаже да подпише протокола. Член, който не е съгласен с отразеното в
протокола, го подписва с особено мнение, което се прилага към протокола и става неразделна част от него.
Когато член на комисията е обективно възпрепятстван да подпише протокола, това се отбелязва, като се
посочват и причините. Член на ОИК, 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 ОИК 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.
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4. Числото по буква „Б“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 5, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и числото по
т. 6.
5. Числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Действителни гласове“.
6. 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“.
7. Действителните гласове по т. 9 за всяка партия, коалиция и местна коалиция трябва да са равни на сумата от
числата от всички полета по т. 10 с преференции за кандидатите на съответната партия/коалиция/местна коалиция,
включително и полето „без преференции“.
ОИК поставя на видно (общодостъпно) място пред сградата копие от подписания протокол, подпечатано
на всяка страница и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря.
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 № 83-МИ-хм-ОС

Протоколът на ОИК 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 ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на общински съветници

община ................................................ административен район ..............................................
област ................................................
Днес, ………………… г. в …………… часа, ОБЩИНСКАТА 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. 449, ал. 1, т. 4, чл. 450 и 451 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за
определяне на резултатите от гласуването за общински съветници в община
.......................................................
При представянето и проверката на протоколите на секционните комисии и при
определяне на резултатите от гласуването присъстваха кандидати, застъпници, представители
на партии, коалиции 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 ОИК КОНСТАТИРА:
А. Брой на регистрираните кандидатски листи за
общински съветници:
…………………………………….............................................
……………………………..
(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 секциите в изборния район
…………………………………….............................................
……………………………..
(с думи)
(с цифри)
Г. Брой на СИК, предали протокол
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……………………………..
(с цифри)

ОБЩИНСКАТА 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 цифри)
(с думи)
а) Избирателен списък – част І (сумата от числата по т. 1, буква
„а“ от протоколите на СИК)
…………………………………
…………………..
(с думи)
(с цифри)
б) Избирателен списък – част ІІ (сумата от числата по т. 1, буква
„б“ 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/те списък/ци, включително и подписите в
допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата
по т. 3 от протоколите на СИК)
………………………………………………………………………….
………………………
(с думи)
(с цифри)
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 избирателите, гласували машинно съгласно броя на
потвърдените гласове от машинното гласуване) (сумата от
числата по т. 3, буква „б“ от протоколите на СИК)
…………………………………
……………
(с думи)
(с цифри)
КОНТРОЛИ: - 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. Приложения към избирателните списъци:
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ
от изборните книжа
…………………………………………………………………
(с думи)
б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната
страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение №
74-МИ от изборните книжа
…………………………………………………………………

…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)
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(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. 427, ал. 6 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)
…………………………
(с цифри)

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:
6. Общ брой на подадените бюлетини и гласовете от машинното
гласуване (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК)
………………………………………………………………………
(с думи)
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 гласовете от машинното гласуване (сумата от числата
по т. 6, буква „б“ от протоколите на СИК)
…………………………………
…………………
(с думи)
(с цифри)

……………………
(с цифри)

КОНТРОЛИ: - 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;
- числото по буква „Б“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 5, букви „а“, „б“, „в“,
„г“, „д“, „е“ и числото по т. 6, буква „а“.

7. Общ брой на недействителни гласове – броя на
недействителните гласове (хартиени бюлетини) и празни гласове
от машинното гласуване (сумата от числата по т. 7 от протоколите
на СИК):
…………………………………………………………………………
(с думи)
8. Общ брой на действителните гласове – общ брой на
действителните хартиени бюлетини и действителните гласове от
машинното гласуване (сумата от числата по т. 8 от протоколите на
СИК)
………………………………………………………………………….

………………………
(с цифри)

………………………
(с цифри)
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(с думи)

КОНТРОЛИ: - числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и 8;
- 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“;
- числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Действителни
гласове“.

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№

1.

Наименование на
партия/коалиция/местна коалиция,
имената на независимите кандидати

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

2.

……………………………- независим

3.

……………………………………….

...

……………………………………….

(имената на независимия кандидат)

(наименование на партия, коалиция, местна
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 думи)

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

…….……
................
(с думи)
(с цифри)
Празни бюлетини,
празни разписки,
бюлетини, в които е
гласувано за повече от
една листа, както и
бюлетини, в които не
може да се установи
еднозначно вотът на
избирателя (сумата от

числата по т. 9, графа
„Недействителни гласове“,
последен ред от протоколите
на СИК)

…….……
(с думи)

.................
(с цифри)

КОНТРОЛИ: - 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. 438, ал. 3 от ИК на СИК с описани в него споровете за
действителността или недействителността 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 ОИК
постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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(Посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението и взето ли е решение от ОИК.
Жалбите, заявленията и взетите по тях решения, както и особените мнения, ако има такива, се прилагат към
протокола и са неразделна част от него)

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 № 80-МИ от изборните книжа)
…………………………………………………….
………………..
(с думи)
(с цифри)
З. Брой на предадените сгрешени формуляри на протоколи от СИК на ОИК
…………………………………………………….
………………..
(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. 450, ал. 2 от ИК)
10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА
КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ
КОАЛИЦИИ
№в
Наименование на
бюлепартия/коалиция
тината

Отбелязани предпочитания (преференции) в бюлетините за пореден номер на
кандидат в листата на партия/коалиция/местна коалиция
брой предпочитания(преференции)

без
префе
ренции

№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
префе
ренции

№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, коалиция и местна коалиция се вписва с цифри в клетката (правоъгълника) под
колонката със съответния номер на кандидата от листата на партията, коалицията или местната
коалиция броят на предпочитанията (преференциите) за него, а под полето „без преференции“ се вписва
броят на бюлетините за партията, коалицията или местната коалиция без отбелязано предпочитание
(преференция) или с отбелязано повече от едно предпочитение (преференция) със химикал, пишещ със син
цвят, и със знак „Х“ или „V“ в повече от едно кръгче (сумата от числата по т. 10 от протоколите на СИК).
В преференциите за кандидатите се включват и отбелязаните от машинното гласуване.
Броят на действителните гласове за всяка партия, коалиция и местна коалиция трябва да са равни
на сумата от числата от всички полета с преференции за кандидатите от съответната
партия/коалиция/местна коалиция, включително и числото, вписано в полето „без преференции“.

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 ОИК:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
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Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на ………………………г.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА 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 общинската избирателна комисия след съставянето му.
Член на комисията не може да откаже да подпише протокола. Член, който не е съгласен с отразеното в
протокола, го подписва с особено мнение, което се прилага към протокола и става неразделна част от него.
Когато член на комисията е обективно възпрепятстван да подпише протокола, това се отбелязва, като се
посочват и причините. Член на ОИК, 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 ОИК 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 буква „Б“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 5, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и числото по
т. 6, буква „а“.
5. Числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Действителни гласове“.
6. 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 и бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа“.
7. Броят на действителните гласове по т. 9 за всяка партия, коалиция и местна коалиция трябва да е равен на сумата
от числата от всички полета по т. 10 с преференции за кандидатите на съответната партия/коалиция/местна
коалиция, включително и полето „без преференции“.
ОИК поставя на видно (общодостъпно) място пред сградата копие от подписания протокол, подпечатано
на всяка страница и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря.
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 № 84-МИ-х-К

Протоколът на ОИК 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 ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на ………………..…………………………………………
(кмет на община/район/кметство)

община ................................................ административен район ................................................
област ................................................
Днес, ………………… г. в …………… часа, ОБЩИНСКАТА 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. 449, ал. 1, т. 4, чл. 450 и 451 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за
определяне на резултатите от гласуването за:
…………….………………………...........................................................................................................
(кмет на община/район/кметство)

в община ..............................................
При представянето и проверката на протоколите на секционните комисии и при
определяне на резултатите от гласуването присъстваха кандидати, застъпници, представители
на партии, коалиции 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 ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
КОНСТАТИРА:
А. Брой на регистрираните кандидатски листи за
…………………………………………………………………
(кмет на община/район/кметство)

…………………………………….............................................
(с думи)
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215,
ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 на протоколите по чл. 215, ал. 4 от
ИК в изборния район (сумата на числата по буква „Б“ от
протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
В. Брой на секциите в изборния район

……………………………..
(с цифри)

……………………………
(с цифри)
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(с думи)
Г. Брой на СИК, предали протокол
…………………………………….............................................
(с думи)
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……………………………..
(с цифри)
……………………………..
(с цифри)

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ
ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
1. Общ брой на избирателите според избирателните списъци при
предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите
на СИК)
………………………
…………………………………….............................................
(с цифри)
(с думи)
а) Избирателен списък – част І (сумата от числата по т. 1, буква
„а“ от протоколите на СИК)
…………………………………
…………………..
(с думи)
(с цифри)
б) Избирателен списък – част ІІ (сумата от числата по т. 1, буква
„б“ 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
избирателните списъци, включително и подписите в
допълнителните страници (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. Приложения към избирателните списъци:
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ
от изборните книжа
…………………………………………………………………
(с думи)
б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната
страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение №
74-МИ от изборните книжа
…………………………………………………………………
(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)
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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. 427, ал. 6 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)
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 намерените в избирателните кутии бюлетини (сумата
от числата по т. 6 от протоколите на СИК)
………………………
…………………………………………………………………
(с цифри)
(с думи)
7. Брой на недействителни гласове (сумата от числата по т. 7 от
протоколите на СИК):
………………………
…………………………………………………………………
(с цифри)
(с думи)
8. Брой на действителните гласове (сумата от числата по т. 8 от
протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
………………………
(с думи)
(с цифри)

КОНТРОЛИ: - числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и 8;
- 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“;
- числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Действителни
гласове“;
- числото по буква „Б“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 5, букви „а“, „б“, „в“,
„г“, „д“, „е“ и числото по т. 6.

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
Действителни
Недействителни
№ Наименование на
гласове
гласове
партия/коалиция/местна коалиция и
имената на кандидата
1. ............................................................
(имената на кандидата)
…….……
..........
…….……
..........
……………………………………….
(с цифри)
(с думи)
(с цифри) (с думи)
2.

(наименование на партия, коалиция, местна
коалиция, означения „Инициативен комитет“)

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

(имената на кандидата)

……………………………………….
...

(наименование на партия, коалиция, местна
коалиция, означения „Инициативен комитет“)

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

…….……
(с думи)

…….……
(с думи)
..........
(с цифри)

..........
(с цифри)

…….……
(с думи)

..........
…….……
(с цифри) (с думи)

..........
(с цифри)
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Празни бюлетини,
бюлетини, в които е
гласувано за повече от
една листа, както и
бюлетини, в които не
може да се установи
еднозначно вотът на
избирателя (сумата от

числата по т. 9, графа
„Недействителни гласове“,
последен ред от протоколите
на СИК)

…….……
(с думи)

..........
(с цифри)

КОНТРОЛИ: - 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. 438, ал. 3 от ИК на СИК с описани в него споровете за
действителността или недействителнстта 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)

След откриване на изборния ден и при отчитане на резултатите от гласуването в ОИК
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 ОИК.
Жалбите, заявленията и взетите по тях решения, както и особените мнения, ако има такива, се прилагат към
протокола и са неразделна част от него)

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 № 80-МИ от изборните книжа)
…………………………………………………….
………………..
(с думи)
(с цифри)
Ж. Брой на предадените сгрешени формуляри на протоколи от СИК на ОИК
…………………………………………………….
………………..
(с думи)
(с цифри)
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 ОИК:
………………………………………
…………………………………………
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(с думи)
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(с цифри)

Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на ………………………г.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА 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 общинската избирателна комисия след съставянето му.
Член на комисията не може да откаже да подпише протокола. Член, който не е съгласен с отразеното в
протокола, го подписва с особено мнение, което се прилага към протокола и става неразделна част от него.
Когато член на комисията е обективно възпрепятстван да подпише протокола, това се отбелязва, като се
посочват и причините. Член на ОИК, 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 ОИК 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 буква „Б“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 5, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и числото по
т. 6.
5. Числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Действителни гласове“.
6. 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“.
ОИК поставя на видно (общодостъпно) място пред сградата копие от подписания протокол, подпечатано
на всяка страница и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря.

Всеки екземпляр на протокола се оформя на един лист 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 № 84-МИ-хм-К

Протоколът на ОИК 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 ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на ………………..…………………………………………
(кмет на община/район/кметство)

община ................................................ административен район ................................................
област ................................................
Днес, ………………… г. в …………… часа, ОБЩИНСКАТА 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. 449, ал. 1, т. 4, чл. 450 и 451 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за
определяне на резултатите от гласуването за:
…………….………………………...........................................................................................................
(кмет на община/район/кметство)

в община ..............................................
При представянето и проверката на протоколите на секционните комисии и при
определяне на резултатите от гласуването присъстваха кандидати, застъпници, представители
на партии, коалиции 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 ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
КОНСТАТИРА:
А. Брой на регистрираните кандидатски листи за
…………………………………………………………………
(кмет на община/район/кметство)

…………………………………….............................................
(с думи)
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 секциите в изборния район
…………………………………….............................................

……………………………..

……………………………..
(с цифри)
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(с думи)
Г. Брой на СИК, предали протокол
…………………………………….............................................
(с думи)
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(с цифри)
……………………………..
(с цифри)

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ
ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
1. Общ брой на избирателите според избирателните списъци при
предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите
на СИК)
…………………………………………….............................................
(с думи)
а) Избирателен списък – част І (сумата от числата по т. 1, буква
„а“ от протоколите на СИК)
…………………………………
…………………..
(с думи)
(с цифри)
б) Избирателен списък – част ІІ (сумата от числата по т. 1, буква
„б“ 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 думи)
3. Общ брой на гласувалите избиратели според положените
подписи в избирателния/те списък/ци, 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 избирателите, гласували машинно съгласно броя 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)

КОНТРОЛИ: - 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. Приложения към избирателните списъци:
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ
от изборните книжа
…………………………………………………………………
…………………………
(с думи)
(с цифри)
б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната

С Т Р.

188

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение №
74-МИ от изборните книжа
…………………………………………………………………
(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. 427, ал. 6 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)
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)
…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:
6. Общ брой на подадените бюлетини и гласовете от машинното
гласуване (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 гласовете от машинното гласуване (сумата от числата
по т. 6, буква „б“ от протоколите на СИК)
…………………………………
…………………
(с думи)
(с цифри)

КОНТРОЛИ: - 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;
- числото по буква „Б“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 5, букви „а“, „б“, „в“,
„г“, „д“, „е“ и числото по т. 6, буква „а“.

7. Общ брой на недействителни гласове – брой на
недействителните гласове (хартиените бюлетини) и празните
гласове от машинното гласуване (сумата от числата по т. 7 от
протоколите на СИК):
…………………………………………………………………………
(с думи)
8. Общ брой на действителните гласове – брой на действителните
хартиени бюлетини и действителните гласове от машинното
гласуване (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК)

………………………
(с цифри)

………………………
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(с цифри)

КОНТРОЛИ:

- числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и 8;
- 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“;
- числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Действителни
гласове“.

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
Действителни
Недействителни
№ Наименование на
гласове
гласове
партия/коалиция/местна коалиция
и имената на кандидата
1. ............................................................
(имената на кандидата)
…….……
..........
…….……
..........
……………………………………….
(с цифри)
(с думи)
(с цифри) (с думи)
2.

(наименование на партия, коалиция, местна
коалиция, означения „Инициативен комитет“)

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

(имената на кандидата)

……………………………………….
...

(наименование на партия, коалиция, местна
коалиция, означения „Инициативен комитет“)

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

…….……
(с думи)

…….……
..........
(с цифри) (с думи)

..........
(с цифри)

…….……
(с думи)

..........
…….……
..........
(с цифри) (с думи)
(с цифри)
Празни бюлетини,
празни разписки,
бюлетини, в които е
гласувано за повече от
една листа, както и
бюлетини, в които не
може да се установи
еднозначно вотът на
избирателя (сумата от

числата по т. 9, графа
„Недействителни гласове“,
последен ред от протоколите
на СИК)

…….……
(с думи)

..........
(с цифри)

КОНТРОЛИ: - 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. 438, ал. 3 от ИК на СИК с описани в него споровете за
действителността или недействителността 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 ОИК
постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях:
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………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

(Посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението и взето ли е решение от ОИК.
Жалбите, заявленията и взетите по тях решения, както и особените мнения, ако има такива, се прилагат към
протокола и са неразделна част от него)

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 № 80-МИ от изборните книжа)
…………………………………………………….
………………..
(с думи)
(с цифри)
З. Брой на предадените сгрешени формуляри на протоколи от СИК на ОИК
…………………………………………………….
………………..
(с думи)
(с цифри)
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 ОИК:
…………………………………………………….
………………..
(с думи)
(с цифри)
Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на ……………………… г.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА 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 общинската избирателна комисия след съставянето му.
Член на комисията не може да откаже да подпише протокола. Член, който не е съгласен с отразеното в
протокола, го подписва с особено мнение, което се прилага към протокола и става неразделна част от него.
Когато член на комисията е обективно възпрепятстван да подпише протокола, това се отбелязва, като се
посочват и причините. Член на ОИК, 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 ОИК 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.
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4. Числото по буква „Б“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 5, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и числото по
т. 6, буква „а“.
5. Числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Действителни гласове“.
6. 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“.
ОИК поставя на видно (общодостъпно) място пред сградата копие от подписания протокол, подпечатано
на всяка страница и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря.
Всеки екземпляр на протокола се оформя на един лист 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 № 85-МИ
Решението се съставя в 2 екземпляра и
е неразделна част от протокола на ОИК
РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
община ………………….................................................
област ………………………….....…………..………...
ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
Брой мандати за общински съветници
.................................................
с думи

............................
с цифри

Днес, ................................ г., в ........ ч. общинската избирателна комисия на
основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от
протоколите на СИК
РЕШИ:
I. Общинската избирателна квота е .........................................
(с думи)

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

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати:
Имена на общински съветници
………………………………….
…………………………………..
…………………………………..

ЕГН/ЛН
.………………...
…………………
………………...

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

Наименование на партията,
коалицията или местната коалиция

БРОЙ МАНДАТИ
…………….
……………

1.

…………………………………………

……………

……………

2.

…………………………………………

……………

……………

3.

…………………………………………

……………

……………

4.

…………………………………………

……………

……………

с думи

с цифри

IV. Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за
отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции,
получили мандати, както следва:
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Собствено, бащино и фамилно
име на кандидата в листата

Брой
предпочитания
.....
.....
.....
.....
.......

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

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

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

(Броят на действителните бюлетини за партията/коалицията/местната
коалиция, в които няма отбелязано предпочитание (преференция) или има отбелязано
повече от едно предпочитание (преференция), се прибавя към предпочитанията
(преференциите) за кандидата на първо място в листата съгласно чл. 437, ал. 5 от ИК и
Решение на ЦИК.)
V. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и
местни коалиции, както следва:
Имена на общинските съветници
1...................................................................................
2...................................................................................
.....................................................................................
61.................................................................................

Партия/коалиция/местна
коалиция/независим

ЕГН/ЛН

(Имената на избраните общински съветници се подреждат по азбучен ред.)
Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:
...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението го подписва с
особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………………..
ЧЛЕНОВЕ:
1. ……………………………………………..…
2. ……………………………………………..…
3. ……………………………………………..…
4. ……………………………………………..…
5. …………………………………………….….
6. ………………………………..….………...…
7. …………………………………………….….
8. …………………………………………….….

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………
СЕКРЕТАР: ……………………
9. ………………………………………………...
10. ………………….….………………………….
11. ……………………..…………………………
12. ………………………..………………………
13. ………………………….…………………….
14. …………………....….……………………….
15. ………………………………………………...

*****************************************************************************
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Настоящото решение се изготвя (отпечатва) от Изчислителни пункт на ОИК и се подписва
от членовете на ОИК след определяне на резултатите от гласуването по партии и коалиции и
получените преференциални гласове от отделните кандидати в листите.
Определянето на резултатите от гласуването за общински съветници се извършва по методика
съгласно приложение № 5 към чл. 453, ал. 1 от ИК.
Резултатите от гласуването за общински съветници в изборите по пропорционалната система се
определят по метода на Хеър-Ниимайер.
Независим кандидат е избран, ако е получил брой гласове не по-малък от броя на действителните
гласове в общината, разделен на броя на общинските съветници в общинския съвет.
Право на участие при разпределяне на мандатите имат партиите, коалициите и независимите
кандидати, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота.
Броят на мандатите, които се разпределят между партиите и коалициите, е равен на броя на
членовете на общинския съвет, намален с броя на избраните независими кандидати.
Определянето на избраните кандидати за общински съветници от всяка кандидатска листа на
партия или коалиция се извършва според броя на получените валидни предпочитания (преференции) по чл.
437, ал. 4 и 5 от ИК и подреждането на кандидатите в листата по методика съгласно приложение № 5
към ИК съгласно чл. 453, ал. 1 от ИК и Решение на ЦИК.
Предпочитанията (преференциите) за отделните кандидати се отчитат, ако броят на
гласовете, получени за кандидата, е не по-малко от 7 на сто от общинската избирателна квота.
Кандидатите се подреждат според броя на получените предпочитания (преференции), като се
започне с кандидата, получил най-висок брой валидни предпочитания (преференции). Когато има двама или
повече кандидати с еднакъв брой предпочитания (преференции), редът им в списъка се определя от
общинската избирателна комисия чрез жребий, проведен в присъствието на заинтересованите кандидати
и представители на партията или коалицията.
Когато няма кандидати с валидни предпочитания (преференции), избрани са кандидатите по реда,
в който са подредени в кандидатската листа.
Общинската избирателна комисия обявява резултатите от гласуването за общински съветници
по партии, коалиции и независими кандидати, както и броя на предпочитанията (преференциите) за всеки
кандидат за общински съветник на партия или коалиция и издава удостоверения на избраните общински
съветници.
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Приложение № 86-МИ
Решението се съставя в 2 екземпляра и
е неразделна част от протокола на ОИК
РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
община …………………......., район ..........................................
област ………………………….....…………..………...
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
Днес, ................................ г., в ........ ч. общинската избирателна комисия на
основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите
на СИК
РЕШИ:
ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: община ............................ /район
................................/кметство………………………, област …………………………………..,
на първи/втори тур
.......................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

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

получил ............. действителни гласове.

ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ТУР:
1.....................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

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

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

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

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

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

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:
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...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението, го подписва
с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………………..

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

ЧЛЕНОВЕ:
1. ……………………………………………..…

9. ………………………………………………...

2. ……………………………………………..…

10. ………………….….………………………….

3. ……………………………………………..…

11. ……………………..…………………………

4. ……………………………………………..…

12. ………………………..………………………

5. …………………………………………….….

13. ………………………….…………………….

6. ………………………………..….………...…

14. …………………....….……………………….

7. …………………………………………….….

15. ………………………………………………...

8. …………………………………………….….
****************************************************************************

Избран за кмет е кандидатът, получил повече от половината от действителните гласове.
Когато на първия тур никой от кандидатите за кмет не е избран, втори тур на изборите се
произвежда не по-късно от 7 дни от датата на произвеждането на първия тур в неработен ден.
Ако в изборния район са били регистрирани повече от двама кандидати и никой не е избран, на
втория тур в избора могат да участват само първите двама, получили най-много от действителните
гласове.
Ако трима или повече кандидати са получили най-много, но равен брой гласове, те всички се
допускат за участие на втория тур.
Ако един кандидат е получил най-много гласове, а след него се нареждат двама или повече
кандидати с равен брой гласове, те всички се допускат за участие на втория тур.
На втория тур на изборите за избран се смята кандидатът, получил най-много действителни
гласове. При равен брой гласове няма избран кмет. Президентът на републиката по предложение на
Централната избирателна комисия насрочва нов избор за кмет.
Когато до втори тур са допуснати да участват двама кандидати и между двата тура единият от
тях почине, се произвежда нов избор.
Когато до втори тур са допуснати да участват двама кандидати и между двата тура единият от
тях се откаже в срок до 24 часа от обявяването на резултатите от първия тур, на втория тур участва
следващият кандидат, получил най-много действителни гласове.
Решението се изготвя (отпечатва) от Изчислителни пункт на ОИК.
За всеки вид избор ОИК приема отделно решение.
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Приложение № 87-МИ

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № ……………………
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ……………………………………..

СПИСЪК
на лицата, получили копие от протокола на СИК/ОИК
за установяване на резултатите от гласуването за
………………………………………………………………………
(общински съветници/кмет на община/район/ кметство)
(по чл. 442, изр. 3, чл. 455, ал. 2, изр. 3 от ИК)

№ Име, презиме, фамилия
1
2

ЕГН
3

В качеството на:
4

Подпис
5

Председател:
Секретар:
********************************************************************
Председател, заместник-председател или секретар на СИК, който откаже да предостави
копие от подписания протокол или откаже да подпише копието, се наказва с глоба от 500 до
2000 лв., а на ОИК от 800 до 3000 лв. (чл. 491, ал. 1 и 2 от ИК).
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Приложение № 88-МИ
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на протоколи и други материали от
ОИК на Централната избирателна комисия
(по чл. 457, ал. 3 от Изборния кодекс)
Днес, ....................................... г., в .............. часа, общинската избирателна комисия в
община ................................, област ......................................, предаде на Централната
избирателна комисия:
1. Протоколи на общинска избирателна комисия
(неразпластени) за изборите за:
1.1. общински съветници
.............................................................................................
1.2. кмет на община
.............................................................................................
1.3. кмет на район
.............................................................................................
1.4. кмет на кметство
.............................................................................................
(брой с думи)
2. Решения на общинска избирателна комисия за избор на:
2.1. общински съветници
.............................................................................................
2.2. кмет на община
.............................................................................................
2.3. кмет на район
.............................................................................................
2.4. кмет на кметство
.............................................................................................
(брой с думи)
3. Екземпляри от протоколи на секционните избирателни
комисии, предназначени за ЦИК за:
3.1. общински съветници
.............................................................................................
3.2. кмет на община
.............................................................................................
3.3. кмет на район
.............................................................................................
3.4. кмет на кметство
.............................................................................................
(брой с думи)
4. Копия на разписките, съдържащи числовите данни от
протоколите (по чл. 445, ал. 6 от ИК) за:
4.1. общински съветници

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

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

..........................
(с цифри)
..........................
(с цифри)
..........................
(с цифри)
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4.2. кмет на община
.............................................................................................
4.3. кмет на район
.............................................................................................
4.3. кмет на кметство
.............................................................................................
(брой с думи)
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..........................
(с цифри)
..........................
(с цифри)
..........................
(с цифри))

5. Копие от компютърната разпечатка на данните за
протокола и решението на общинската избирателна комисия
за изборите за:
5.1. общински съветници
.............................................................................................
5.2. кмет на община
.............................................................................................
5.3. кмет на район
.............................................................................................
5.4. кмет на кметство
.............................................................................................
(брой с думи)

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

6. Технически носители с числови данни от обработката на
протоколите на СИК за общински съветници, кмет на
община, кмет на район, кмет на кметство (2 броя):
.............................................................................................
(брой с думи)

..........................
(с цифри)

7. Записващи технически устройства от машинното гласуване
.............................................................................................
(брой с думи)

..........................
(с цифри)

Представители на ОИК:
1.

Представители на ЦИК:
1.

2.

2.

3.
******************************************************************************
ОИК предава на ЦИК материалите по чл. 457, ал. 1 и 2 от ИК не по-късно от 48 часа от
получаване на последния протокол на СИК в изборния район.
Протоколът се подписва в два идентични екземпляра – за ОИК и за ЦИК.
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Приложение № 89-МИ
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ..........................................................
ОБЛАСТ ............................................................

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за избран общински съветник

(по чл. 87, ал. 1, т. 26 и чл. 453, ал. 5 от Изборния кодекс)

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

ЕГН/ЛН ............................., е обявен/а за избран/а за общински съветник в
община ………………………, издигнат от ............................................................
(партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

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

произведени на ……………………………..
Председател:
Секретар:
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Приложение № 90-МИ
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ..........................................................
ОБЛАСТ ............................................................
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за избран кмет на община/кмет на район/кмет на кметство
(по чл. 87, ал. 1, т. 26 и чл. 452, ал. 2 от Изборния кодекс)

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

ЕГН............................................
издигнат/а от ……………………………………………………………………………
(партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

е избран/а за кмет на
............................................................................................................................................
(община/район/кметство)

на изборите, произведени на ……………………………г.
....................... г.

Председател:
Секретар:
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Приложение № 91-МИ
КОЧАН

2015

………..………………………………………….. Изборен район № ……………..
(наименование на общината)
БЮЛЕТИНА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

№ 00000000

……………………………………..………..………………………………………….. Изборен район № ……………..
(наименование на общината)
БЮЛЕТИНА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

2015

1

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

2

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

3

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

…
…

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

…

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

…

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

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 наименованието на общината и номерът на изборния район. Под тях е
изписан текст „Бюлетина за общински съветници“. 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 наименованието на общината и
номерът на изборния район, а на следващия ред се изписва текст „Бюлетина за гласуване за общински съветници“.
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/местната коалиция или собственото, бащиното и фамилното име и
означението „независим“ (за независимите кандидати).
В бюлетината се включват само наименованията на тези партии, коалиции и местни коалиции, които са
регистрирали листа за общински съветници в съответната община и имената на независимите кандидати за общински
съветници.
Поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати се определят чрез
жребий от ОИК.
При идентичност на партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирали кандидати за общински
съветници и кметове в съответната ОИК, те имат еднакъв номер в бюлетината за всеки отделен вид избор на
територията на общината, за който са регистрирали кандидати.
В десния край на бюлетината се отпечатват кръгчета, броят на които е равен на броя на мандатите за
общински съветници в съответния общински съвет. 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, коалиция или местна 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 № 92-МИ

ОБЩИНА ………………,

Изборен район № ………..

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА

00000000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------ОБЩИНА ………………,

Изборен район № ………..

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА
....................................................
....................................................

Х

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

Х

(наименование на
партия/коалиция/местна коалиция)

(наименование на
партия/коалиция/местна коалиция)

Независим кандидат

Х

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

(собствено, бащино и фамилно име на кандидата)

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

(собствено, бащино и фамилно име на кандидата)

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

00000000
________________________________________________________________________________
**********************************************************************************

Бюлетините са подредени в кочан по 100 (сто) бюлетини.
На кочана с бюлетините след откъсване на бюлетината остава поле, в което на отделни редове са
изписани името на общината и номерът на съответния изборен район и текст „Бюлетина за кмет на община“.
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 отделни редове се изписват името на
общината и номерът на съответния изборен район и текст „Бюлетина за кмет на община“.
На отделни редове се изписват последователно наименованията на партиите/коалициите/местните
коалиции или обозначението „независим кандидат“, квадратче, в което се изписва поредният номер в
бюлетината на всяка кандидатска листа, в което избирателят отразява вота си със знак „Х“ или „V“ с
химикал, пишещ със син цвят, собственото, бащиното и фамилното име на кандидата за кмет на общината.
Редовете на отделните кандидатски листи се отделят един от друг с празен ред и плътна черна
хоризонтална линия.
При идентичност на партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирали кандидати за общински
съветници и кметове в съответната ОИК, те имат еднакъв номер в бюлетината за всеки отделен вид избор на
територията на общината, за който са регистрирали кандидати.
На гърба на бюлетината се отбелязват две места за поставяне на печата на съответната секционна
избирателна комисия. В долния десен ъгъл се отпечатва повторно поредният номер на бюлетината в кочана,
който съответства на номера отпечатан в кочана.

БРОЙ 61

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 0 5

Приложение № 93-МИ

ОБЩИНА ………………, Район ……………., Изборен район № ………..
БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА РАЙОН

00000000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------ОБЩИНА ………………, Район ……………., Изборен район № ………..
БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА РАЙОН
....................................................
....................................................

Х

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

Х

(наименование на
партия/коалиция/местна коалиция)

(наименование на
партия/коалиция/местна коалиция)

Независим кандидат

Х

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

(собствено, бащино и фамилно име на кандидата)

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

(собствено, бащино и фамилно име на кандидата)

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

00000000
________________________________________________________________________________
**********************************************************************************

Бюлетините са подредени в кочан по 100 (сто) бюлетини.
На кочана с бюлетините след откъсване на бюлетината остава поле, в което на отделни редове са
изписани името на общината, името или номерът на административния район и номерът на съответния
изборен район и текст „Бюлетина за кмет на район“. 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 отделни редове се изписват името на
общината, името или номерът на административния район и номерът на съответния изборен район и текст
„Бюлетина за кмет на район“.
На отделни редове се изписват последователно наименованията на партиите/коалициите/местните
коалиции или обозначението „независим кандидат“, квадратче, в което се изписва поредният номер в
бюлетината на всяка кандидатска листа, в което избирателят отразява вота си със знак „Х“ или „V“ с
химикал, пишещ със син цвят, имената на кандидата за кмет на район.
Редовете на отделните кандидатски листи се отделят един от друг с празен ред и плътна черна
хоризонтална линия.
При идентичност на партиите, коалициите или местните коалиции, регистрирали кандидати за
общински съветници и кметове в съответната ОИК, те имат еднакъв номер в бюлетината за всеки отделен вид
избор на територията на общината, за който са регистрирали кандидати.
На гърба на бюлетината се отбелязват две места за поставяне на печата на съответната секционна
избирателна комисия. В долния десен ъгъл се отпечатва повторно поредният номер на бюлетината в кочана,
който съответства на номера, отпечатан в кочана.
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Приложение № 94-МИ

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

00000000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------ОБЩИНА ………………, Кметство ……….., Изборен район № ………..
БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО
....................................................
....................................................

Х

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

Х

(наименование на
партия/коалиция/местна коалиция)

(наименование на
партия/коалиция/местна коалиция)

Независим кандидат

Х

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

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

(собствено, бащино и фамилно име на кандидата)

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

00000000
________________________________________________________________________________
**********************************************************************************

Бюлетините са подредени в кочан по 100 (сто) бюлетини.
На кочана с бюлетините след откъсване на бюлетината остава поле, в което на отделни редове са
изписани името на общината, името на кметството и номерът на съответния изборен район и текст
„Бюлетина за кмет на кметство“. 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 отделни редове се изписват името на
общината, името на кметството и номерът на съответния изборен район и текст „Бюлетина за кмет на
кметство“.
На отделни редове се изписват последователно наименованията на партиите/коалициите/местните
коалиции или обозначението „независим кандидат“, квадратче, в което се изписва поредният номер в
бюлетината на всяка кандидатска листа, в което избирателят отразява вота си със знак „Х“ или „V“ с
химикал, пишещ със син цвят, имената на кандидата за кмет на кметство.
Редовете на отделните кандидатски листи се отделят един от друг с празен ред и плътна черна
хоризонтална линия.
При идентичност на партиите, коалициите или местните коалиции, регистрирали кандидати за
общински съветници и кметове в съответната ОИК, те имат еднакъв номер в бюлетината за всеки отделен вид
избор на територията на общината, за който са регистрирали кандидати.
На гърба на бюлетината се отбелязват две места за поставяне на печата на съответната секционна
избирателна комисия. В долния десен ъгъл се отпечатва повторно поредният номер на бюлетината в кочана,
който съответства на номера, отпечатан в кочана.
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Приложение № 95-МИ

Образец на кочан с бюлетините за гласуване за
общински съветници и кметове

(чл. 57, ал. 1, т. 19 и чл. 209, ал. 2 и чл. 421, ал. 3 от Изборния кодекс)
Кочан представлява прикрепени заедно 100 (сто) броя бюлетини за
гласуване за общински съветници и кметове по начин, който позволява да се
разлистват и откъсват, без да се повреждат. При разгръщането трябва да се вижда
поредният номер на бюлетината в кочана.

КОЧАН

2015

1. Образец на кочан на „Бюлетина за общински съветници“:

ОБЩИНА …….……..……………………. Изборен район № ……
БЮЛЕТИНА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

00000000

(перфорация)---------------------------------------------------------------------------------------

При отделяне на бюлетината за общински съветници на кочана остава поле,
в което са отпечатани:
1. текст „Кочан“ в горния ляв ъгъл и на същия или следващ ред
наименованието на общината и номерът на изборния район;
2. отдолу на следващ се отпечатва текст „Бюлетина за общински
съветници“;
3. на следващ ред в дясната част на полето се отпечатва поредният номер на
бюлетината в кочана;
4. в лявата част на полето се отпечатва годината на изборите.
Под полето на кочана се поставя хоризонтална перфорация за откъсване на
бюлетината при гласуване.

КОЧАН

2015

2. Образец на кочан на „Бюлетина за кмет на община“:

ОБЩИНА …………………………………. Изборен район № ……
БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА

00000000

(перфорация)---------------------------------------------------------------------------------------

При отделяне на бюлетината за кмет на община на кочана остава поле, в
което са отпечатани:
1. текст „Кочан“ в горния ляв ъгъл и на същия или следващ ред
наименованието на общината и номерът на изборния район;
2. отдолу на следващ се отпечатва текст „Бюлетина за кмет на община“;
3. на следващ ред в дясната част на полето се отпечатва поредният номер на
бюлетината в кочана;
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4. в лявата част на полето се отпечатва годината на изборите.
Под полето на кочана се поставя хоризонтална перфорация за откъсване на
бюлетината при гласуване.

КОЧАН

2015

3. Образец на кочан на „Бюлетина за кмет на район“:

ОБЩИНА ..……….……, Район ……..……… Изборен район № …...
БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА РАЙОН

00000000

(перфорация)---------------------------------------------------------------------------------------

При отделяне на бюлетината за кмет на район на кочана остава поле, в което
са отпечатани:
1. текст „Кочан“ в горния ляв ъгъл и на същия или следващ ред
наименованието на общината, наименованието или номерът на административния
район и номерът на изборния район;
2. отдолу на следващ се отпечатва текст „Бюлетина за кмет на район“;
3. на следващ ред в дясната част на полето се отпечатва поредният номер на
бюлетината в кочана;
4. в лявата част на полето се отпечатва годината на изборите.
Под полето на кочана се поставя хоризонтална перфорация за откъсване на
бюлетината при гласуване.
4. Образец на кочан на „Бюлетина за кмет на кметство“:

КОЧАН
ОБЩИНА …………………. Кметство ………….. Изборен район № ……
2015

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО

00000000
(перфорация)--------------------------------------------------------------------------------------При отделяне на бюлетината за кмет на кметство на кочана остава поле, в
което са отпечатани:
1. текст „Кочан“ в горния ляв ъгъл и на същия или следващ ред
наименованието на общината, наименованието на кметството и номерът на изборния
район;
2. отдолу на следващ се отпечатва текст „Бюлетина за кмет на кметство“;
3. на следващ ред в дясната част на полето се отпечатва поредният номер на
бюлетината в кочана;
4. в лявата част на полето се отпечатва годината на изборите.
Под полето на кочана се поставя хоризонтална перфорация за откъсване на
бюлетината при гласуване.
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