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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218
ОТ 19 АВГУСТ 2015 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Постановление № 140 на Министерския съвет от 1992 г. за преструктуриране на
рудодобива и поетапно закриване на неефективни производствени мощности (обн., ДВ,
бр. 61 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 69 от 1992 г.,
бр. 54, 91 и 107 от 1993 г.; попр., бр. 2 от 1994 г.;
изм. и доп., бр. 87 от 1994 г., бр. 19 от 1995 г.,
бр. 16 от 1996 г., бр. 42 от 1997 г., бр. 98 от
1998 г., бр. 75 и 112 от 1999 г., бр. 36 и 101 от
2000 г., бр. 62 от 2003 г., бр. 2 и 93 от 2009 г. и
бр. 47 от 2012 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 1:
а) в ал. 1 изречение второ се изменя така:
„Списъкът може да се изменя и допълва
с нови обекти по предложение на Министерството на икономиката.“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) „Еко – Медет“ – ЕООД, да извърши
техническа ликвидация или консервация и
ликвидиране на последствията от добива и
преработката на руди на обектите съгласно
приложение № 1 на базата на работни проекти, приети от Междуведомствения експертен
съвет (МЕС) към Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката,
Министерството на околната среда и водите,
Министерството на земеделието и храните,
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, Министерството на труда
и социалната политика и от Изпълнителната
агенция по горите. Министърът на икономиката, министърът на енергетиката, министърът на околната среда и водите, министърът
на земеделието и храните, министърът на
регионалното развитие и благоустройството,
министърът на труда и социалната политика и
изпълнителният директор на Изпълнителната
агенция по горите определят своите представители в Междуведомствения експертен съвет.
Промени на представителите се извършват по
същия ред. За участие в работата на Междуведомствения експертен съвет представителите
на институциите не получават възнаграждения. Междуведомственият експертен съвет
приема правилник за своята работа.“;
в) в ал. 5 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с
„министъра на икономиката“;
г) в ал. 7, изречение първо думите „включени в отделен списък, утвърден от министъра

на икономиката, енергетиката и туризма“ и
запетаите пред и след тях се заличават;
д) ал. 8, 9 и 10 се отменят;
е) създава се ал. 11:
„(11) „Еко – Медет“ – ЕООД, не изпълнява
дейности по техническа ликвидация, консервация, техническа и биологична рекултивация
за обекти на рудодобивните дружества по
приложение № 1, продадени от дружествата по
ал. 1 в производството по несъстоятелност.“
2. Членове 1а и 1б се отменят.
3. В чл. 1в думите „чл. 1, ал. 7“ се заменят
с „приложение № 1“.
4. В чл. 6:
а) алинея 3 се изменя така:
„(3) Ежегодно с откриването на бюджетната процедура министърът на икономиката
представя на министъра на финансите своята
бюджетна прогноза и проект на бюджет по
чл. 69 от Закона за публичните финанси, в
които са разчетени необходимите средства за
следващата година за дейностите, определени
с правилата съгласно приложение № 6 към
чл. 7, ал. 2.“;
б) в ал. 6 думите „изпълнителните директори, управителите, съответно ликвидаторите/
синдиците на търговските дружества по чл. 1,
ал. 1“ се заменят с „Еко – Медет“ – ЕООД“.
5. В чл. 7:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Предвидените средства по бюджета на
Министерството на икономиката, предназначени за изпълнението на дейностите в обектите,
включени в приложение № 1, се разходват при
условията и по реда на правилата по ал. 2.“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Редът и начинът на предоставяне, отчитане и контрол на средствата по ал. 1 се
уреждат с правилата съгласно приложение
№ 6.“;
в) в ал. 3 изречение второ се изменя така:
„Контролът по тяхното разходване се упражнява от министъра на икономиката.“
6. В чл. 10, ал. 2 думите „Управителите,
изпълнителните директори и ликвидаторите
на търговските дружества по чл. 1, ал. 1
координират и контролират“ се заменят с
„Управител ят на „Еко – Медет“ – ЕООД,
координира и контролира“.
7. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 и 3:
а) т. 1.4, 1.5, 1.8, 2.1, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5,
5.2, 5.3, 5.4, 6.4, 6.5 и 8.4 се отменят;
б) в т. 6.3 текстът в колона 4 „Техническа
ликвидация“ се заличава;
в) създава се т. 7.5 и в нея в колона 4 „Техническа ликвидация“ се добавя „Обогатителна
фабрика „Медет“.
8. Приложение № 2 към чл. 1, ал. 3 се
отменя.
9. Създава се приложение № 6 към чл. 7,
ал. 2:
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„Приложение № 6
към чл. 7, ал. 2
ПРАВИЛА
за условията и реда за разпределяне, отчитане
и контрол на предоставяните от бюджета средства за дейностите по техническа ликвидация
или консервация, рекултивация, мониторинг и
пречистване на води, включени в Постановление
№ 140 на Министерския съвет от 1992 г.
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С Правилата се определят условията
и редът за разпределяне, отчитане и контрол
в ърх у р а з ход в а не т о н а п р едо с т а вeн и т е о т
бюджета средства за дейностите, включени в
Постановление № 140 на Министерския съвет
от 1992 г. за преструктуриране на рудодобива
и поетапно закриване на неефективни производствени мощности, наричано по-нататък
„постановлението“.
Чл. 2. (1) Средствата за финансиране на
проектите се осигуряват ежегодно със Закона
за държавния бюджет на Република България и
с постановлението за изпълнение на държавния
бюджет за съответната година.
(2) Средствата по ал. 1 имат целеви характер и не могат да се използват от „Еко – Медет“ – ЕООД, за други дейности, обезпечения,
залози или принудително погасяване на публични и частни държавни вземания, както и
за вземания на трети лица.
Чл. 3. (1) Министърът на икономиката разпределя средствата, предвидени в бюджета на
Министерството на икономиката за съответната
година за изпълнение на годишната План-програма, разработена въз основа на приоритетни
проекти.
(2) План-програмата се приема от Междуведомствения експертен съвет при Министерството на икономиката, съгласува се с министъра
на околната среда и водите и се утвърждава
от министъра на икономиката.
(3) При необход и мос т о т а к т уа л изи ра не
на годишната План-програма е възможно извършването на промени в разпределението на
средствата по нея по реда на ал. 2 в рамките
на общия размер на средствата, определен с
постановлението за изпълнение на държавния
бюджет за съответната година.
Чл. 4. Дейност та на Меж д у ведомствени я
експертен съвет се регламентира в приет от
него правилник за организация на работата
му, утвърден от министъра на икономиката.
Чл. 5. (1) Дейностите по чл. 1 се извършват
въз основа на работни проекти, програми, разчетно-сметни документации, проекти за мониторинг, задания за проектиране, предпроектни
проучвания, технико-икономически обосновки
за авансово отпускане на средства за извършване на неотлож ни дейности, пред хож дащи
изпълнението на техническите проекти, програми и работни проекти за възстановяване
на околната среда, рекултивация, екологичен
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мониторинг, проекти за изпълнение на инвеститорски функции и инвеститорски контрол,
както и на техните изменения и допълнения,
наричани по-нататък „проекти“.
(2) Проектите, както и техните изменения и
допълнения се приемат от Междуведомствения
експертен съвет, създаден по реда на постановлението.
Чл. 6. На финансиране подлежат проекти,
за които са изпълнени следните условия:
1. да са приети от Междуведомствения експертен съвет;
2. протоколите от заседанията на съвета да
са утвърдени от министъра на икономиката.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Раздел І
Условия за финансиране на проекти
Чл. 7. При условията и по реда на настоящите
правила се финансират дейностите за обекти,
включени в приложение № 1 към Постановление
№ 140 на Министерския съвет от 1992 г., по:
1. изпълнение на проекти за техническа
ликвидация или консервация;
2. изпълнение на проекти за ликвидиране
на последствията от добива и преработката на
руди – за техническа и биологична рекултивация, и за ликвидиране на щети, възникнали от
вредното влияние на минните работи, както
и от природни и разрушителни въздействия,
застрашаващи имуществото и/или живота на
хора и животни;
3. изпълнение на проекти за мониторинг и
пречистване на води;
4. задания за проектиране;
5. изпълнение на проекти за управление на
дейността, предпроектни проучвания, проектиране, за транспортни разходи, командировки и
възнаграждения на външни експерти за участия
в комисии и съвети;
6. придобиване на специализирани материални активи – машини, съоръжения, измервателна
апаратура и транспортни средства, използвани
от дружеството, извършващо дейностите по
постановлението, само и единствено за пречистване на води и мониторинг;
7. екологични санкции.
Чл. 8. Не се финансират дейности, които са
извършени преди приемане на проектите по
чл. 5 от Междуведомствения експертен съвет,
както и проекти, които не са включени в годишната План-програма.
Чл. 9. В слу чай че при изпълнението на
дейностите по чл. 7 настъпи съществено отклонение от цените на електроенергия, горива,
материали, резервни части и труд от предварително разчетените за годината, дружеството
може да предложи актуализация на разчетите
по обекти в рамките на утвърдените средства
с годишната План-програма и да ги внесе в
Междуведомствения експертен съвет за разглеждане и приемане.
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Раздел ІІ
Ред за отчитане

Ч л. 10. (1) М и н ис т ър ът на и коном и к ата
назначава Постояннодействаща комисия, наричана по-нататък „Комисията“, за приемане
на месечните отчети на извършените дейности
по постановлението.
(2) Комисията се състои от председател,
заместник-председател и членове.
(3) Председателят ръководи заседанията на
комисията. При неговото отсъствие заседанията
се ръководят от заместник-председателя.
(4) Дейността на комисията се регламентира
в Правилник за организация на работата є,
утвърден от министъра на икономиката.
Ч л . 11. (1) Уп р а в и т е л я т н а „ Е ко – Ме дет“ – ЕООД, наричан по-нататък „вносител“,
изготвя доклад с предложение за всеки проект,
по който се иска финансиране, и отчети, съдържащи следните документи:
1. констативни протоколи (актове) за фактическ и извършените ст роително-монта ж ни
работи, подписани и заверени със съответните
печати от участниците в строителството – инвеститор, изпълнител, независим строителен
надзор и други, съгласно действащата нормативна уредба;
2. счетоводни справки за разходите по сметко-финансови разчети за месеца;
3. справка за получените и изразходваните
средства по строително-монтажни работи за
месеца;
4. обобщена справка за получените и изразходваните средства за строително-монтажни
работи от началото на годината;
5. обобщена справка за получените и изразходваните средства за строително-монтажни
работи по преходните проекти;
6. копия на договорите и офертите на изпълнителите (техническо и ценово предложение),
за които се иска финансиране през отчетния
месец, заверени за вярност;
7. копия на фактури по договорите, сключени от възложителя, за извършените дейности,
финансирани по годишната План-програма;
8. справка за непредвидени разходи, придружена с копия от фактури, договори и разходооправдателни документи, както и обяснителна
за п иск а, с ъд ърж а ща п ри ч и н и т е, довел и до
непредвидените разходи;
9. разшифровки на разходите за „Външни
услуги“ и „Други разходи“, придружени от заверени за вярност копия на първични счетоводни
и разходооправдателни документи;
10. п ъ р ви ч н и д о к у м е н т и , и з г о т в е н и о т
„Еко – Медет“ – ЕООД;
11. копия от платежни документи, доказващи
извършването на разходите;
12. други документи и справки, касаещи
спецификата на отделните проекти.
(2) Документите, придружаващи предложенията за финансиране на проектите, и отчетите
се изготвят в съответствие с изискванията на
действащото законодателство и се подписват
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и заверяват от съответните длъжностни лица
на вносителя.
Чл. 12. (1) Отчитането на дейности, свързани
с изпълнението на проекти, възникнали в резултат на непредвидени обстоятелства (пожари,
аварии, пропа дани я, сру твани я, установени
допълнителни работи и др.), се извършва въз
основа на:
1. у в е д о м и т е л н о п и с м о о т „ Е к о – Ме дет“ – ЕООД, за настъпилото събитие;
2. констативен протокол, подписан от инвеститора, строителния надзор, проектанта и от
служител на Министерството на икономиката,
когато е приложимо;
3. копие от заповедната книга на обекта с
предписанието на проектанта.
(2) За извършване на тези дейности се ползват средства от непредвидените разходи към
генералната сметка на проекта, а разплащането
им става само след одобрение от Междуведомствения експертен съвет.
Чл. 13. (1) Комисията извършва пълна проверка на всички документи, предоставени от
вносителя. Проверката включва съответствие
н а и зв ършен и т е дей но с т и с п л а н и р а н и т е,
проверка на представените доказателства за
извършените дейности и направените разходи.
Проверката се удостоверява с подписите върху
констативните протоколи.
(2) Констативните протоколи (актове) се
съгласуват от председателя на Комисията след
посещение на обекта от експерти на Министерството на икономиката.
Ч л. 14. (1) Внесени те док у мен т и се разглеждат по график, утвърден от директора на
компетентната дирекция на Министерството
на икономиката. Графикът се изпраща на вносителя и на членовете на Комисията.
(2) Документите по чл. 11 и 12 се представят
от вносителя за разглеждане от Комисията.
(3) Предложенията се докладват пред Комисията от вносителя или от упълномощени
от него длъжностни лица.
Раздел ІІІ
Ред за предоставяне на средствата
Чл. 15. (1) Министърът на икономиката разрешава предоставянето на средствата въз основа
на изготвен доклад, включващ констатациите
на Комисията.
(2) След получаване на разрешение по ал. 1
финансовата дирекция в Министерството на
икономиката организира предоставянето на
средствата.
Чл. 16. (1) Получените приходи от продажбата
на придобитите със средства от държавния бюджет специализирани дълготрайни материални
активи се внасят от „Еко – Медет“ – ЕООД, в
бюджета на Министерството на икономиката.
(2) В 30 -д невен с рок о т извърш ва не на
продажбата „Еко – Медет“ – ЕООД, изготвя и
представя на Комисията отчет за получените
и внесените в бюджета на Министерството на
икономиката приходи, придружени от извлечения от счетоводните документи и копия от
платежните нареждания.
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Чл. 17. Окончателното изпълнение на проектите или на отделни етапи от тях се приема
с протокол на Междуведомствена приемателна
комисия, назначена от министъра на икономиката или от министъра на земеделието и горите.
След приемане на изпълнението финансирането
окончателно се прекратява.“

§ 2. В Постановление № 74 на Министерския съвет от 1998 г. за ликвидиране на
последствията от добива и преработката на
уранова суровина (обн., ДВ, бр. 39 от 1998 г.;
изм. и доп., бр. 48 от 2000 г., бр. 78 от 2005 г.,
бр. 108 от 2007 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 47 от
2012 г. и бр. 2 от 2014 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 1, ал. 3 думите „министъра на
икономиката и енергетиката“ се заменят с
„министъра на икономиката“.
2. В чл. 2:
а) в ал. 1 и 2 думите „Министерството на
икономиката и енергетиката“ се заменят с
„Министерството на икономиката“;
б) в ал. 3 думите „министърът на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министърът на икономиката“;
в) в ал. 4 думите „министърът на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министърът на икономиката“, след думите „на
експерти от“ се добавя „Министерството на
енергетиката“, думите „Държавната агенция
по горите“ се заменят с „Изпълнителната
агенция по горите“, а думите „Министерството на финансите“ се заличават.
3. В чл. 4:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Ежегодно с откриването на бюджетната процедура министърът на икономиката
представя на министъра на финансите своята
бюджетна прогноза и проект на бюджет по
чл. 69 от Закона за публичните финанси, в
които са разчетени необходимите средства за
следващата година за дейностите, свързани
с ликвидиране на последствията от добива
и преработката на уранова суровина.“;
б) алинея 2 се отменя;
в) в ал. 3 думите „министърът на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министърът на икономиката“.
4. В чл. 8:
а) в ал. 1 думите „от държавния бюджет“
се заменят с „предвидени по бюджета на
Министерството на икономиката“ и пред
тях се поставя запетая;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Редът и начинът на предоставяне,
отчитане и контрол на средствата по ал. 1
се уреждат с правила съгласно приложение
№ 3.“;
в) в ал. 3 изречение второ се изменя така:
„Кон т рол ът по тя х но то разходване се
упражнява от министъра на икономиката.“;
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г) в ал. 5 думите „по чл. 4, ал. 1, т. 5“ се
заличават, а думите „се внасят в държавния
бюджет по ред, определен с наредбата по
ал. 2“ се заменят с „постъпват по бюджета
на Министерството на икономиката“.
5. В § 3 от преходните и заключителните
разпоредби думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра
на икономиката“.
6. Създава се приложение № 3 към чл. 8,
ал. 2:
„Приложение № 3
към чл. 8, ал. 2
ПРАВИЛА
за условията и реда за разпределяне, отчитане
и контрол на предоставяните от бюджета средства за дейностите по техническа ликвидация,
техническа и биологична рекултивация, водовземане, пречистване, заустване и мониторинг
на водите, включени в Постановление № 74 на
Министерския съвет от 1998 г.
Г л а в а
п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С Правилата се определят условията
и редът за разпределяне, отчитане и контрол
в ърх у р а з ход в а не т о н а п р едо с т а вeн и т е о т
бюджета средства за дейностите, включени в
Постановление № 74 на Министерския съвет от
1998 г. за ликвидиране последствията от добива
и преработката на уранова суровина, наричано
по-нататък „постановлението“.
Чл. 2. (1) Средствата за финансиране на
проектите се осигуряват ежегодно със Закона
за държавния бюджет на Република България и
с постановлението за изпълнение на държавния
бюджет за съответната година.
(2) Средствата по ал. 1 имат целеви характер
и не могат да се използват от „Екоинженеринг – РМ“ – ЕООД, за други дейности, обезпечения, залози или принудително погасяване на
публични и частни държавни вземания, както
и за вземания на трети лица.
Чл. 3. (1) Министърът на икономиката разпределя средствата, предвидени в бюджета на
Министерството на икономиката за съответната
година за изпълнение на годишната План-програма, разработена въз основа на приоритетни
проекти.
(2) План-програмата се приема от Консултативния съвет при Министерството на икономиката, съгласува се с министъра на околната
среда и водите и се утвърждава от министъра
на икономиката.
(3) При необход и мос т о т а к т уа л изи ра не
на годишната План-програма е възможно извършването на промени в разпределението на
средствата по нея по реда на ал. 2 в рамките
на общия размер на средствата, определен с
постановлението за изпълнение на държавния
бюджет за съответната година.
Чл. 4. Дейността на Консултативния съвет
се регламентира в приет от него правилник
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за организация на работата му, утвърден от
министъра на икономиката.
Чл. 5. (1) Дейностите по чл. 1 се извършват
въз основа на работни проекти, програми, разчетно-сметни документации, проекти за мониторинг, задания за проектиране, предпроектни
проучвания, технико-икономически обосновки
за авансово отпускане на средства за извършване на неотлож ни дейности, пред хож дащи
изпълнението на техническите проекти, програми и работни проекти за възстановяване
на околната среда, рекултивация, екологичен
мониторинг, проекти за изпълнение на инвеститорски функции и инвеститорски контрол,
както и на техните изменения и допълнения,
наричани по-нататък „проекти“.
(2) Проектите, както и техните изменения
и допълнения се приемат от Консултативния
съвет, създаден по реда на постановлението.
Чл. 6. На финансиране подлежат проекти,
за които са изпълнени следните условия:
1. да са приети от Консултативния съвет;
2. протоколите от заседанията на съвета и
проектите да са утвърдени от министъра на
икономиката.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Раздел І
Условия за финансиране на проекти
Чл. 7. При условията и по реда на настоящите Правила се финансират дейностите за
обекти, включени в приложение № 1 към постановлението, по:
1. изпълнение на работни проекти за ликви да ц и я на послед и ц и т е о т у ра нодоби ва и
преработката на уранова суровина;
2. изпълнение на проекти за управление на
дейността, предпроектни проучвания, проектиране, за транспортни разходи, командировки и
възнаграждения на външни експерти за участия
в комисии и съвети;
3. експлоатация на мониторинговите мреж и, п реч ис т ват ел н и т е и рег енера ц ион н и т е
съоръжения;
4. обезопасяване на пропадания и нарушения
на земната повърхност и ликвидиране на щети,
възникнали от вредното влияние на минните
работи, както и от природни и разрушителни
въздействия, застрашаващи живота и здравето
на хора и животни;
5. придобиване на специализирани дълготрайни материални активи – машини, съоръжения, дозиметрична и измерителна апаратура и
транспортни средства, използвани от „Екоинженеринг – РМ“ – ЕООД, само и единствено при
процесите на пречистване на води, регенерация
на смоли и мониторингова дейност;
6. поддръжка на обекти и съоръжения, финансирани и изградени по международни програми
и възложени за обслужване и експлоатация на
„Екоинженеринг – РМ“ – ЕООД.
Чл. 8. Не се финансират дейности, които
са извършени преди приемане от Консулта-
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тивния съвет на проектите по чл. 5, както и
проекти, които не са включени в годишната
План-програма.
Чл. 9. В случай че при изпълнението на дейностите по чл. 7 настъпи съществено отклонение
от цените на електроенергия, горива, материали, резервни части и труд от предварително
разчетените за годината, дружеството може да
предложи актуализация на разчетите по обекти
в рамките на утвърдените средства с годишната
План-програма и да ги внесе в Консултативния
съвет за разглеждане и за приемане.
Раздел ІІ
Ред за отчитане
Ч л. 10. (1) М и н ис т ър ът на и коном и к ата
назначава Постояннодействаща комисия, наричана по-нататък „Комисията“, за приемане
на месечните отчети на извършените дейности
по постановлението.
(2) Комисията се състои от председател,
заместник-председател и членове.
(3) Председателят ръководи заседанията на
комисията. При неговото отсъствие заседанията
се ръководят от заместник-председателя.
(4) Дейността на комисията се регламентира
в Правилник за организация на работата є,
утвърден от министъра на икономиката.
Чл. 11. (1) „Екоинженеринг – РМ“ – ЕООД,
наричано по-нататък „вносител“, изготвя доклад с предложение за всеки проект, по който
се иска финансиране, и отчети, съдържащи
следните документи:
1. констативни протоколи (актове) за фактическ и извършените ст роително-монта ж ни
работи, подписани и заверени със съответните
печати от участниците в строителството – инвеститор, изпълнител, независим строителен
надзор и други, съгласно действащата нормативна уредба;
2. счетоводни справки за разходите по сметкофинансови разчети за месеца;
3. справка за получените и изразходваните
средства по строително-монтажни работи за
месеца;
4. обобщена справка за получените и изразходваните средства за строително-монтажни
работи от началото на годината;
5. обобщена справка за получените и изразходваните средства за строително-монтажни
работи по преходните проекти;
6. копия на договорите и офертите на изпълнителите (техническо и ценово предложение),
за които се иска финансиране през отчетния
месец, заверени за вярност;
7. копия на фактури по договорите, сключени от възложителя, за извършените дейности,
финансирани по годишната План-програма;
8. справка за непредвидени разходи, придружена с копия от фактури, договори и разходооправдателни документи, както и обяснителна
за п иск а, с ъд ърж а ща п ри ч и н и т е, довел и до
непредвидените разходи;
9. разшифровки на разходите за „Външни
услуги“ и „Други разходи“, придружени от заве-
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рени за вярност копия на първични счетоводни
и разходооправдателни документи;
10. първични документи, изготвени от „Екоинженеринг – РМ“ – ЕООД;
11. копия от платежни документи, доказващи
извършването на разходите;
12. справка за одобрените актове за съответния месец;
13. документи съгласно утвърден със заповед
от министъра на икономиката ред за изразходване на непредвидените средства, вк лючени
в проектите за експлоатационни разходи на
„Екоинженеринг – РМ“ – ЕООД;
14. искане за разплащане на извършените
видове работи за отчетния месец, придружено
от заверени за вярност копия на всички разходооправдателни документи, договори и платежни
документи, доказващи извършването на разхода;
15. дру ги доку менти и справк и, касаещи
спецификата на отделните проекти.
(2) Документите, придружаващи предложенията за финансиране на проектите, и отчетите
се изготвят в съответствие с изискванията на
действащото законодателство и се подписват
и заверяват от съответните длъжностни лица
на вносителя.
Чл. 12. (1) Отчитането на дейности, свързани
с изпълнението на проекти, възникнали в резултат на непредвидени обстоятелства (пожари,
аварии, п ропа дани я, сру т вани я, установени
допълнителни работи и др.), се извършва въз
основа на:
1. у ведом и т ел но п исмо о т „Екои н жене ринг – РМ“ – ЕООД, за настъпилото събитие;
2. констативен протокол, подписан от инвеститора, строителния надзор, проектанта и от
служител на Министерството на икономиката,
когато е приложимо;
3. копие от заповедната книга на обекта с
предписанието на проектанта.
(2) За извършване на тези дейности се ползват средства от непредвидените разходи към
генералната сметка на проекта, а разплащането
им става само след одобрение от Консултативния съвет.
Чл. 13. (1) Комисията извършва пълна проверка на всички документи, предоставени от
вносителя. Проверката включва съответствие
н а и зв ършен и т е дей но с т и с п л а н и р а н и т е,
проверка на представените доказателства за
извършените дейности и направените разходи.
Проверката се удостоверява с подписите върху
констативните протоколи.
(2) Констативните протоколи (актове) се
съгласуват от председателя на Комисията след
посещение на обекта от експерти на Министерството на икономиката.
Ч л. 14. (1) Внесени т е док у мен т и се разглеждат по график, утвърден от директора на
компетентната дирекция на Министерството
на икономиката. Графикът се изпраща на вносителите и на членовете на Комисията.
(2) Документите по чл. 11 и 12 се представят
от вносителите за разглеждане от Комисията.
(3) Предложенията се докладват пред Комисията от вносителя или от упълномощени
от него длъжностни лица.
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Раздел ІІІ
Ред за предоставяне на средствата
Чл. 15. (1) Министърът на икономиката разрешава предоставянето на средствата въз основа
на изготвен доклад, включващ констатациите
на Комисията.
(2) След получаване на разрешение по ал. 1
финансовата дирекция в Министерството на
икономиката организира предоставянето на
средствата.
Чл. 16. (1) В началото на всяка бюджетна
година на „Екоинженеринг – РМ“ – ЕООД, се
предоставя аванс, равен на една дванадесета от
разходваните средства за предходната година,
като след утвърждаването на размера на средствата за текущата година авансът се регулира
до една дванадесета част от тях.
(2) Средс т вата за неп ред ви ден и разход и
по проектите за експлоатационни разходи на
„Екоинженеринг – РМ“ – ЕООД, се изплащат
по ред, утвърден със заповед от министъра на
икономиката.
Чл. 17. (1) Получените приходи от продажбата
на придобитите със средства от държавния бюджет специализирани дълготрайни материални
активи и на продукта АУТК (амониев уранил
трикарбонат) от регерационните съоръжения се
внасят от „Екоинженеринг – РМ“ – ЕООД, по
бюджета на Министерството на икономиката.
(2) В 30 -д невен с рок о т извърш ва не на
продажбата „Екоинженеринг – РМ“ – ЕООД,
изготвя и представя на Комисията отчет за
получените и внесените в бюджета на министерството на икономиката приходи, придружени
от извлечения от счетоводните документи и от
копия от платежните нареждания.
Чл. 18. Окончателното изпълнение на проектите или на отделни етапи от тях се приема с
протокол на Междуведомствената приемателна
комисия, назначена от министъра на икономиката или от министъра на земеделието и горите.
След приемане на изпълнението финансирането
окончателно се прекратява.

Преходна разпоредба
Пара г раф ед и нс т вен. Оп ределен и я т в
чл. 16, ал. 1 аванс за 2015 г. се изплаща на
„Екоинженеринг – РМ“ – ЕООД, от първо
число на месеца, следващ влизането в сила
на настоящите Правила, след приспадане
на разликата между предоставените до момента авансови средства за 2015 г. и сумата
на действително изразходваните средства на
базата на приети констативни протоколи за
фактически извършени разходи.“
§ 3. В Постановление № 195 на Министерския съвет от 2000 г. за техническа ликвидация, консервация и преодоляване на
вредните последици при прекратяване или
ограничаване на производствената дейност
във въгледобива (обн., ДВ, бр. 81 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 18 от 2001 г., бр. 74 от 2002 г.,
бр. 78 от 2005 г., бр. 42 от 2007 г., бр. 93 от
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2009 г. и бр. 47 от 2012 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 2:
а) в ал. 1 думите „Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма “ се
заменят с „Министерството на икономиката,
Министерството на енергетиката“, думите
„Агенцията за приватизация“ се заменят с
„Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол“, а думите „Министерството
на финансите“ се заличават;
б) в ал. 3 думите „председатели на агенции“ се заменят с „от изпълнителния дирек тор на А генци я та за приват изаци я и
следприватизационен контрол“.
2. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Редът и начинът на предоставяне,
отчитане и контрол на средствата по чл. 4,
ал. 1 се уреждат с правила съгласно приложението към чл. 3.“
3. В чл. 4:
а) в ал. 1 ду мите „от републиканск и я
бюджет чрез бюджета на Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма“
се заменят с „предвидени по бюджета на
Министерството на икономиката“ и пред
тях се поставя запетая;
б) в ал. 2 след думата „обосновки“ се
поставя точка и текстът докрая се заличава;
в) алинея 5 се изменя така:
„(5) Ежегодно с откриването на бюджетната процедура министърът на икономиката
представя на министъра на финансите своята
бюджетна прогноза и проект на бюджет по
чл. 69 от Закона за публичните финанси, в
които са разчетени необходимите средства
по ал. 1 за следващата година.“
4. В чл. 5:
а) в ал. 1 след думите „чл. 9, ал. 2“ се
поставя точка и текстът докрая се заличава;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Контролът на работите по техническата ликвидация, консервация, преодоляване
на вредните последствия от въгледобива и
целевото изразходване на отпуснатите бюджетни средства се упражнява от министъра
на икономиката.“
5. В чл. 6, ал. 1, ал. 2, т. 2 и ал. 4 думите
„Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството на икономиката“.
6. В чл. 9, ал. 2 думите „министъра на
икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „министъра на икономиката“, а
думите „след съгласуване с министъра на
финансите“ се заличават.
7. Параграф 4 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 4. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на икономиката.“
8. Създава се приложение към чл. 3:
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„Приложение
към чл. 3
ПРАВИЛА
за условията и реда за разпределяне, отчитане
и контрол на предоставяните от бюджета средства за дейностите по техническа ликвидация и
консервация, техническа и биологична рекултивация, пречистване на води и мониторинг,
включени в Постановление № 195 на Министерския съвет от 2000 г.
Г л а в а
п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С Правилата се определят условията
и редът за разпределяне, отчитане и контрол
в ърх у р а з ход в а не т о н а п р едо с т а вeн и т е о т
бюджета средства за дейностите, включени в
Постановление № 195 на Министерския съвет
от 2000 г. за техническа ликвидация, консервация и преодоляване на вредните последици
при прекратяване или ограничаване на производствената дейност във въгледобива, наричано
по-нататък „постановлението“.
Чл. 2. (1) Средствата за финансиране на
проектите се осигуряват ежегодно със Закона
за държавния бюджет на Република България и
с постановлението за изпълнение на държавния
бюджет за съответната година.
(2) Средствата по ал. 1 имат целеви характер и не могат да се използват от дружествата,
извършващи дейностите по постановлението,
за други дейности, обезпечения, залози или
принудително погасяване на публични и частни
държавни вземания, както и за вземания на
трети лица.
Чл. 3. (1) Министърът на икономиката разпределя средствата, предвидени в бюджета на
Министерството на икономиката за съответната
година за изпълнение на годишната План-програма, разработена въз основа на приоритетни
проекти.
(2) План-програмата се приема от Междуведомствения експертен съвет при Министерството на икономиката и се у твърж дава от
министъра на икономиката.
(3) При необход и мос т о т а к т уа л изи ра не
на годишната План-програма е възможно извършването на промени в разпределението на
средствата по нея по реда на ал. 2 в рамките
на общия размер на средствата, определен с
постановлението за изпълнение на държавния
бюджет за съответната година.
Чл. 4. Дейност та на Меж д у ведомствени я
експертен съвет се регламентира в приет от
него правилник за организация на работата
му, утвърден от министъра на икономиката.
Чл. 5. (1) Дейностите по чл. 1 се извършват
въз основа на работни проекти, програми, разчетно-сметни документации, проекти за мониторинг, задания за проектиране, предпроектни
проучвания, технико-икономически обосновки
за авансово отпускане на средства за извършване на неотлож ни дейности, пред хож дащи
изпълнението на техническите проекти, програми и работни проекти за възстановяване
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на околната среда, рекултивация, екологичен
мониторинг, проекти за изпълнение на инвеститорски функции и инвеститорски контрол,
както и на техните изменения и допълнения,
наричани по-нататък „проекти“.
(2) Проектите, както и техните изменения и
допълнения се приемат от Междуведомствения
експертен съвет, създаден по реда на постановлението.
Чл. 6. На финансиране подлежат проекти,
които са приети от Междуведомствения експертен съвет.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Раздел І
Условия за финансиране на проекти
Чл. 7. При условията и по реда на настоящите
Правила се финансират дейностите за обекти,
включени в постановлението, за:
1. задания за проектиране;
2. изпълнение на проекти за техническа ликвидация или консервация при преструктриране
на въгледобивните мощности;
3. извършване на неотложни дейности поради
форсмажорни обстоятелства или дейности, които не са могли да бъдат предвидени в проектите;
4. изпълнение на проекти за управление на
дейността, предпроектни проучвания, проектиране, за транспортни разходи, командировки и
възнаграждения на външни експерти за участия
в комисии и съвети;
5. изпълнение на програми и работни проекти
за възстановяване на околната среда – рекултивация, пречистване на водите и екологичен
мониторинг.
Чл. 8. Не се финансират дейности, които са
извършени преди приемане на проектите по
чл. 5 от Междуведомствения експертен съвет,
както и проекти, които не са включени в годишната План-програма.
Чл. 9. В слу чай че при изпълнението на
дейностите по чл. 7 настъпи съществено отклонение от цените на електроенергия, горива,
материали, резервни части и труд от предварително разчетените за годината, дружеството
може да предложи актуализация на разчетите
по обекти в рамките на утвърдените средства
с годишната План-програма и да ги внесе в
Междуведомствения експертен съвет за разглеждане и приемане.
Раздел ІІ
Ред за отчитане
Ч л. 10. (1) М и н ис т ър ът на и коном и к ата
назначава Постояннодействаща комисия, наричана по-нататък „Комисията“, за приемане
на месечните отчети на извършените дейности
по постановлението.
(2) Комисията се състои от председател,
заместник-председател и членове.
(3) Председателят ръководи заседанията на
Комисията. При неговото отсъствие заседанията се ръководят от заместник-председателя.
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(4) Дейността на комисията се регламентира
в Правилник за организация на работата є,
утвърден от министъра на икономиката.
Чл. 11. (1) Управителните органи, представл я ва щ и т ърг овск и т е д ру жес т ва, нари ча н и
по -натат ък „вноси т ел и“, изг о т вя т док ла д с
предложение за всеки проект, по който се иска
финансиране, и отчети, съдържащи следните
документи:
1. констативни протоколи (актове) за фактическ и извършените ст роително-монта ж ни
работи, подписани и заверени със съответните
печати от участниците в строителството – инвеститор, изпълнител, независим строителен
надзор и други, съгласно действащата нормативна уредба;
2. счетоводни справки за разходите по сметко-финансови разчети за месеца;
3. справка за получените и изразходваните
средства по строително-монтажни работи за
месеца;
4. обобщена справка за получените и изразходваните средства за строително-монтажни
работи от началото на годината;
5. обобщена справка за получените и изразходваните средства за строително-монтажни
работи по преходните проекти;
6. копия на договорите и офертите на изпълнителите (техническо и ценово предложение),
за които се иска финансиране през отчетния
месец, заверени за вярност;
7. копия на фактури по договорите, сключени от възложителя, за извършените дейности,
финансирани по годишната План-програма;
8. справка за непредвидени разходи, придружена с копия от фактури, договори и разходооправдателни документи, както и обяснителна
за п иск а, с ъд ърж а ща п ри ч и н и т е, довел и до
непредвидените разходи;
9. разшифровки на разходите за „Външни
услуги“ и „Други разходи“, придружени от заверени за вярност копия на първични счетоводни
и разходооправдателни документи;
10. първични документи, изготвени от дружеството;
11. копия от платежни документи, доказващи
извършването на разходите;
12. други документи и справки, касаещи
спецификата на отделните проекти.
(2) Документите, придружаващи предложенията за финансиране на проектите, и отчетите
се изготвят в съответствие с изискванията на
действащото законодателство и се подписват
и заверяват от съответните длъжностни лица
на вносителя.
Чл. 12. (1) Отчитането на дейности, свързани
с изпълнението на проекти, възникнали в резултат на непредвидени обстоятелства (пожари,
аварии, пропа дани я, сру твани я, установени
допълнителни работи и др.), се извършва въз
основа на:
1. уведомително писмо от дружеството за
настъпилото събитие;
2. констативен протокол, подписан от инвеститора, строителния надзор, проектанта и от
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служител на Министерството на икономиката,
когато е приложимо;
3. копие от заповедната книга на обекта с
предписанието на проектанта.
(2) За извършване на тези дейности се ползват средства от непредвидените разходи към
генералната сметка на проекта, а разплащането
им става само след одобрение от Междуведомствения експертен съвет.
Чл. 13. (1) Комисията извършва пълна проверка на всички документи, предоставени от
вносителя. Проверката включва съответствие
н а и зв ършен и т е дей но с т и с п л а н и р а н и т е,
проверка на представените доказателства за
извършените дейности и направените разходи.
Проверката се удостоверява с подписите върху
констативните протоколи.
(2) Констативните протоколи (актове) се
съгласуват от председателя на Комисията след
посещение на обекта от експерти на Министерството на икономиката.
Ч л. 14. (1) Внесени т е док у мен т и се разглеждат по график, утвърден от директора на
компетентната дирекция на Министерството
на икономиката. Графикът се изпраща на вносителя и на членовете на Комисията.
(2) Документите по чл. 11 и 12 се представят
от вносителя за разглеждане от Комисията.
(3) Предложенията се докладват пред Комисията от вносителя или от упълномощени
от него длъжностни лица.
Раздел ІІІ
Ред за предоставяне на средствата
Чл. 15. (1) Министърът на икономиката разрешава предоставянето на средствата въз основа
на изготвен доклад, включващ констатациите
на Комисията.
(2) След получаване на разрешение по ал. 1
финансовата дирекция в Министерството на
икономиката организира предоставянето на
средствата.
Чл. 16. (1) Получените приходи от продажбата
на придобитите със средства от държавния бюджет специализирани дълготрайни материални
активи се внасят от дружеството в бюджета на
Министерството на икономиката.
(2) В 30-дневен срок от извършване на продажбата дружеството изготвя и представя на
Комисията отчет за получените и за внесените
в бюджета на Министерството на икономиката
приходи, придружени от извлечения от счетоводните документи и от копия от платежните
нареждания.
Чл. 17. Окончателното изпълнение на проектите или на отделни етапи от тях се приема с
протокол на Междуведомствената приемателна
комисия, назначена от министъра на икономиката или от министъра на земеделието и горите.
След приемане на изпълнението финансирането
окончателно се прекратява.“

Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219
ОТ 19 АВГУСТ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 322 на Министерския съвет от 2008 г. за
определяне на условията, реда и механизма за
функциониране на Информационната система
за управление и наблюдение на средствата от
Структурните фондове и Кохезионния фонд
на Европейския съюз в Република България
(обн., ДВ, бр. 1 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 11
и 79 от 2009 г., бр. 31 и 95 от 2010 г., бр. 93
от 2011 г., бр. 62 и 65 от 2013 г. и бр. 58, 76 и
101 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В наименованието на постановлението
думите „Структурните фондове“ се заменят с
„Eвропейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Европейския фонд
за морско дело и рибарство, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се“.
§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Структурните фондове“
се заменят с „Eвропейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство,
Фонда за европейско подпомагане на найнуждаещите се“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския
съюз в България“ се заменят с „фондовете
по ал. 1“;
б) създават се т. 8 – 16:
„8. Оперативна програма „Региони в растеж“;
9. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“;
10. Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси 2014 – 2020“;
11. Оперативна програма „Транспорт и
транспортна инфраструктура“;
12. Оперативна програма „Околна среда
2014 – 2020“;
13. Оперативна програма „Добро управление“;
14. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“;
15. Програма за морско дело и рибарство;
16. Оперативна програма за храни и/или
основно материално подпомагане.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Управляващите органи и междинните
звена се задължават да предоставят на кандидатите и на бенефициентите по програмите,
за които отговарят, възможност за кандидатстване и отчитане на проекти по електронен
път чрез системата и да ги информират по
подходящ начин за това.“
4. Създава се ал. 5:
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„(5) Системата осигурява възможност за
обмен на информация между бенефициентите и управляващия орган, сертифициращия
орган, одитния орган и междинните звена.“
§ 3. В чл. 2, ал. 2 след думите „утвърждава
указания“ се добавя „и общи условия“.
§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Кандидатите и бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ по програмите
по чл. 1, ал. 2, Управляващите органи на
оперативните програми и Сертифициращият
орган събират, систематизират и въвеждат в
системата информация относно дейностите по
изпълнението, управлението, наблюдението,
оценката и контрола на оперативните програми
и проектите съобразно техните компетенции.“
2. В ал. 3 след думите „на функции“ се поставя запетая и се добавя „както и кандидатите
и бенефициентите на безвъзмездна финансова
помощ по програмите по чл. 1, ал. 2“.
§ 5. Създава се чл. 3а:
„Чл. 3а. (1) Информацията и данните по
чл. 3, ал. 1 се предоставят доброволно и могат
да се използват за статистически цели.
(2) Кандидатите и бенефициентите попълват
декларация за съгласие данните и информацията от статистически изследвания, провеждани
от Националния статистически институт, да
бъдат предоставяни на управляващите органи
и да бъдат разпространявани, включително
публикувани, в докладите за изпълнението
на програмите по чл. 1, ал. 2.
(3) Заместник министър-председателят по
европейските фондове и икономическата политика издава образец на декларацията по ал. 2.“
§ 6. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „актуализира от“
се добавя „кандидатите и бенефициентите на
безвъзмездна финансова помощ“ и се поставя
запетая.
2. Създава се нова ал. 11:
„(11) Директорът на дирекция „Защита на
финансовите интереси на Европейския съюз“
(АФКОС) на Министерството на вътрешните работи определя със заповед лицата от
дирекцията, които имат право на достъп до
системата с цел извършване на проверки
относно прилагането на процедурите за администриране на нередности.“
3. Досегашните ал. 11, 12 и 13 стават съответно ал. 12, 13 и 14.
4. В ал. 12 думите „главния секретар на
Министерския съвет“ се заменят с „директора на дирекция „Системи за управление на
средствата от Европейския съюз“ в администрацията на Министерския съвет“.
5. В ал. 13 думите „по ал. 11“ се заменят
с „по ал. 12“.
6. В ал. 14 думите „придружено с искане
съгласно утвърдения образец“ се заличават.
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§ 7. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 думите „въз основа на писмени
искания от ръководителите на управляващите
органи, Сертифициращия орган към Министерството на финансите и Одитния орган
към министъра на финансите“ се заменят
с „оторизирани служители в управляващите органи, междинните звена, Одитния и
Сертифициращия орган или от оторизирани
представители на бенефициенти“.
3. Алинеи 3 – 6 се отменят.
§ 8. В чл. 8 думата „ежемесечно“ се заменя
с „два пъти годишно“.
§ 9. В § 2 от заключителните разпоредби
думите „член 58, буква „г“ от Регламент (ЕО)
№ 1083/2006 г. на Съвета от 11 юли 2006 г. за
определяне на общи разпоредби за Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 1260/1999 (ОВ, Специално
издание, 2007 г., глава 14, том 2)“ се заменят с
„Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.
за определяне на общоприложими разпоредби
за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд
за морско дело и рибарство и за определяне
на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд
за морско дело и рибарство, и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета и
издадените въз основа на него делегирани
регламенти и регламенти за изпълнение“.
Преходна разпоредба
§ 10. Параграф 2, т. 4 влиза в сила от
31 декември 2015 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5618

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220
ОТ 20 АВГУСТ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на земеделието
и храните за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните
средства за физическо възпитание и спорт
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни разходи в
размер 43 689 лв. по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2015 г. за
финансово осигуряване на минимални дифе-
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ренцирани размери на паричните средства за
физическо възпитание и спорт на ученици.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят
за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2015 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на
земеделието и селските райони“, бюджетна
прог рама „Образование“, по бюд жета на
Министерството на земеделието и храните
за 2015 г.
(2) Със сумата по чл. 1 да се увеличат
показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
Чл. 4. Министърът на земеделието и храните да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на земеделието
и храните за 2015 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 1 и чл. 2, ал. 1 от
Постановление № 129 на Министерския съвет
от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства
за физическо възпитание и спорт, които се
осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините (обн., ДВ, бр. 58 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 28 от 2006 г., бр. 13 от 2009 г.
и бр. 62 от 2013 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на земеделието и
храните.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния
бюджет за 2015 г.
Чл. 2. (1) Със сумата 24 117 лв. да се увеличат
разходите по бюджета на Министерството на
културата за 2015 г. по „Политика в областта
на създаване и популяризиране на съвременно
изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна
програма „Обучение на кадри в областта на
изкуството и културата“.
(2) Със сумата 24 117 лв. да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
Чл. 3. Министърът на културата да извърши
съответните промени по бюджета на Министерството на културата за 2015 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши
налагащите се промени по централния бюджет
за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси
във връзка с чл. 1 и чл. 2, ал. 1 от Постановление № 129 на Министерския съвет от 2000 г.
за определяне на минимални диференцирани
размери на паричните средства за физическо
възпитание и спорт, които се осигуряват от
държавния бюджет и от бюджетите на общините
(обн., ДВ, бр. 58 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 28
от 2006 г., бр. 13 от 2009 г. и бр. 62 от 2013 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5672
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221
ОТ 20 АВГУСТ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на културата
за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства
за физическо възпитание и спорт
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
за 2015 г. в размер 24 117 лв. за изплащане
на минимални диференцирани размери на
паричните средства за физическо възпитание
и спорт на ученици в дневна форма на обучение в държавните училища по изкуствата
и по културата.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 222
ОТ 20 АВГУСТ 2015 Г.

зо изменение на Устройствени я прави лник на областните администрации, приет
с Постановление № 121 на Министерския
съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 88 от 2001 г., бр. 72 от 2004 г.,
бр. 22, 78, 83, 94 и 96 от 2005 г., бр. 52 от
2007 г., бр. 40, 48, 69 и 80 от 2008 г., бр. 36
от 2009 г., бр. 5, 85 и 99 от 2010 г., бр. 35 и
54 от 2011 г., бр. 21, 34, 60, 62 и 67 от 2012 г.,
бр. 27, 62, 74 и 88 от 2013 г., бр. 23 от 2014 г.,
бр. 36 и 52 от 2015 г.; попр., бр. 53 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Приложения № 5, 11, 17, 19 и 22 към
чл. 8, ал. 2 се изменят така:
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„Приложение № 5
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната администрация на област Видин и на нейните административни звена
Областен управител
Политически кабинет
в т.ч.:
Заместник областни управители
Главен секретар
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Административно-правно
обслужване, финанси и управление
на собствеността“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Административен
контрол, регионално развитие и
държавна собственост“
Обща численост на персонала в
областната администрация

1
2
2
1
10

10
17

17
31

Численост на персонала на Областната администрация на област Ловеч и на нейните административни звена
1
3
2
1
1
1
7

7
16

16
29

Приложение № 17
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната администрация на област Разград и на нейните административни звена
Областен управител
Политически кабинет
в т.ч.:
Заместник областни управители
Главен секретар
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Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „А дминистративно-правно
обслужване, финанси и управление
на собствеността“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „А дминистративен
контрол, регионално развитие и
държавна собственост“
Обща численост на персонала
в областната администрация

8

8
17

17
29

Приложение № 19
към чл. 8, ал. 2

Приложение № 11
към чл. 8, ал. 2

Областен управител
Политически кабинет
в т.ч.:
Заместник областни управители
служител за връзки
с обществеността
Главен секретар
Финансов контрольор
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Административно-правно
обслужване, финанси и управление
на собствеността“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Административен
контрол, регионално развитие и
държавна собственост“
Обща численост на персонала в
областната администрация
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1
2
2
1

Численост на персонала на Областната администрация на област Силистра и на нейните
административни звена
Областен управител
1
Политически кабинет
3
в т.ч.:
Заместник областни управители
2
служител за връзки с обществеността
1
Главен секретар
1
служител по сигурността на информацията 1
Обща администрация
7
в т.ч.:
дирекция „Административно-правно
обслужване, финанси и управление
на собствеността“
7
Специализирана администрация
15
в т.ч.:
дирекция „Административен
контрол, регионално развитие
и държавна собственост“
15
Обща численост на персонала в
областната администрация
28

Приложение № 22
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната администрация на област София и на нейните административни звена
Областен управител
Политически кабинет
в т.ч.:
Заместник областни управители
Главен секретар
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Административно-правно
обслужване, финанси и управление
на собствеността“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Административен
контрол, регионално развитие
и държавна собственост“
Обща численост на персонала
в областната администрация

1
3
3
1
18

18
34

34
57 “
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Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5673

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223
ОТ 20 АВГУСТ 2015 Г.

за приемане на Наредба за условията и реда
за разходване на средствата за финансиране
на одобрени проекти на юридически лица с
нестопанска цел, определени за осъществяване
на общественополезна дейност, за дейности
за социално отговорно поведение по чл. 10а
от Закона за хазарта
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за условията и реда за разходване на средствата за
финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за
осъществяване на общественополезна дейност,
за дейности за социално отговорно поведение
по чл. 10а от Закона за хазарта.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти
на юридическ и лица с нестопанска цел,
определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за социално
отговорно поведение по чл. 10а от Закона
за хазарта
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. условията, редът и начинът за разходване
на средствата за финансиране на одобрени
проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на
общественополезна дейност, за дейности за
социално отговорно поведение по чл. 10а,
ал. 4 от Закона за хазарта;
2. условията, редът и начинът за набиране,
оценка и подбор на проектни предложения
за дейностите по т. 1;
3. изискванията към дейността и отчетност та на лицата с одобрени проекти за
финансиране за дейностите по т. 1;
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4. условията и редът за контрол върху
изпълнението на проектите, финансирани
със средствата по т. 1.
Чл. 2. Финансирането на одобрени проекти
за дейности за предпазване на младите хора
от хазарт, превенция и лечение на хазартна
зависимост и провеждане на социално отговорна реклама и маркетинг се извършва
при условията и по реда на тази наредба при
спазване принципите на:
1. публичност и прозрачност;
2. свободна и лоялна конкуренция;
3. равнопоставеност и недоп ускане на
дискриминация.
Г л а в а

в т о р а

ДЕЙНОСТИ ЗА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО
ПОВЕДЕНИЕ
Чл. 3. (1) Дейности за социално отговорно
поведение са:
1. предпазване на младите хора от хазарт;
2. превенция и лечение на хазартна зависимост;
3. провеж дане на социа лно отговорна
реклама и маркетинг.
(2) Дейности за предпазване на младите
хора от хазарт са:
1. провеждане на информационни кампании за превенция на младите хора от хазарт;
2. разработване на образователни програми за предпазване на децата и младите
хора от хазарт;
3. разработване на специализирани образователни програми за деца с хазартно
зависими родители;
4. разработване на образователни програми за родители относно рисковете от
хазартните игри, организирани онлайн, и
техните последици за децата и младите хора;
5. създаване на превантивно-информационни центрове за деца и млади хора за
разясняване на рисковете от пристрастяване
към хазартни игри;
6. провеждане на професионални срещи
и образователни курсове в учебните заведения – средни и висши училища, за превенция на децата и младите хора от хазартна
зависимост;
7. издаване на информационни материали – инструкции, наръчници, насоки, брошури, диплянки, плакати, постери, стикери и др.;
8. откриване на специализирани телефонни линии за предпазване на деца и млади
хора от хазарт;
9. изготвяне на социологически анализи
относно рисковете от хазарта и предоставяне
на резултатите на широката аудитория и на
целевите групи.
(3) Дейности за превенция и лечение на
хазартна зависимост са:

С Т Р.

16

ДЪРЖАВЕН

1. разработване на образователни програми за повишаване на хазартната култура на
гражданите;
2. разработване на стандарти за защита
на потребителите на хазартни игри;
3. провеждане на информационни кампании за рисковете и негативните последици
от хазартна зависимост;
4. провеждане на национални проучвания
за определ яне на ц ялостни я специфичен
профил на хазартна зависимост;
5. създаване на специализирани превантивно-информационни центрове за консултации
и насочване към лечебни и рехабилитационни
програми по хазартна зависимост;
6. разработване на програми за идентифициране на хората с хазартна зависимост
в най-ранен стадий;
7. разработване на специализирани програми за психо-социална рехабилитация и
лечение на хазартна зависимост;
8. разработване на инструкции за организаторите на хазартни игри за разпознаване
на хора с проблемна и патологична хазартна
зависимост;
9. провеждане обучения на персонала на
организаторите на хазартни игри за разпознаване на хора с хазартна зависимост;
10. провеждане на индивидуални, семейни и групови терапии на хора с хазартна
зависимост;
11. откриване на специализирани телефонни линии – съвети от здравни специалисти
за превенция и лечение на проблемната и
патологична склонност към хазартни игри;
12. организиране на форуми, конгреси, конференции и семинари по хазартна зависимост;
13. разработване на програми и мерки за
самоконтрол за хора с хазартна зависимост;
14. издаване на информационни материали – инструкции, наръчници, насоки, брошури, диплянки, плакати, постери, стикери
и др.;
15. разработване на програми за подпомагане процеса на социална интеграция и личностна реализация на хазартно зависими лица;
16. изготвяне на социологически анализи
относно рисковете от хазарта и предоставяне
на резултатите на широката аудитория и на
целевите групи.
(4) Дейности за провеждане на социално
отговорна реклама и маркетинг са:
1. разработване на стандарти за социално
отговорна реклама и маркетинг;
2. разработване на ръководства, наръчници, инструкции и правила за провеждане на
социално отговорна реклама и маркетинг;
3. разработване на дизайн на рекламни
съобщения за медиите и интернет страниците
на организаторите на хазартни игри;
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4. разработване на дизайн на рекламни
съобщения, стикери и надписи за обектите,
в които се организират хазартни игри, игралните съоръжения и др.;
5. изготвяне на социологически анализи относно социално отговорна реклама и
маркетинг и предоставяне на резултатите на
широката аудитория и на целевите групи;
6. разработване на електронен портал за насърчаване на социално отговорно поведение.
Г л а в а

т р е т а

РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДЕЙНО С Т И З А С ОЦ И А Л НО О Т Г ОВ ОРНО
ПОВЕДЕНИЕ
Раздел I
Общи положения
Чл. 4. (1) Държавната комисия по хазарта
(ДК Х) финансира проекти пропорционално
за трите групи дейности за социално отговорно поведение, включени в годишния
план за социално отговорно поведение за
съответната бюджетна година.
(2) Държавната комисия по хазарта може
да променя процентното разпределение на
средствата за финансиране между трите групи
дейности за социално отговорно поведение
с мотивирано решение.
(3) В годишния план за социално отговорно
поведение за съответната година се включват и средствата, необходими за разходите,
свързани с осъществяване на действи ята
по тази наредба – средства за публикуване
на насоки за кандидатстване и за обява за
откриване на процедура за оценяване и подбор на проектни предложения в национален
всекидневник, заплащане на социологически
анализи, заплащане на възнаграждение на
външни експерти, привлечени в заседанията
на комисията по оценка и подбор, куриерски
услуги и други специфични разходи, извършването на които е свързано с разходване на
средствата за дейностите по чл. 10а, ал. 4
от Закона за хазарта.
Чл. 5. Всяка година в срок до 31 януари
ДК Х взема решение относно:
1. годишния план за социално отговорно
поведение, включващ дейностите – предпазване на младите хора от хазарт, превенция и
лечение на хазартна зависимост и провеждане
на социално отговорна реклама и маркетинг,
както и целите по всяка дейност;
2. разпределението на средствата за текущата година по отделните дейности за
социално отговорно поведение, както и за
максима лни я размер на финанси ране за
отделните проекти за всяка от дейностите
за социално отговорно поведение.
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Раздел II
Процедура за набиране, оценяване и подбор
на проектни предложения за финансиране на
дейности за социално отговорно поведение
Чл. 6. Процедурата за набиране, оценяване и подбор на проектни предложения
за финансиране на дейности за социално
отговорно поведение включва:
1. заповед за откриване на процедурата и
утвърждаване на насоки за кандидатстване;
2. обява за откриване на процедурата;
3. предоставяне на проектно предложение от всеки кандидат чрез формуляр за
кандидатстване, попълнен в съответствие
с насоките за кандидатстване, в отговор на
публикувана обява по т. 2;
4. оцен яване на пол у чени те п роек т ни
предложения;
5. подбор на проектните предложения;
6. предложение до ДК Х за предоставяне
на финансиране;
7. решение на ДК Х за предоставяне на
финансиране;
8. договор за финансиране.
Чл. 7. (1) В едномесечен срок от вземане
на решението по чл. 5 се изготвят насоки
за кандидатстване по процедурата по чл. 6
от администрацията на ДК Х.
(2) Със заповед на председателя на ДК Х
се утвърждават насоките за кандидатстване
и се открива процедурата по чл. 6.
Чл. 8. (1) Насоките за кандидатстване
включват най-малко:
1. цели на конкретното финансиране;
2. максимален размер на финансирането
за конкретната дейност;
3. минимален и максимален размер на
финансирането за отделни проекти;
4. допустими кандидати;
5. дейности, допустими за финансиране;
6. указания към кандидатите за начина
на кандидатстване, сроковете и адреса, на
който да се подават проектните предложения;
7. срок за изпълнение на проекта;
8. формуляр за кандидатстване с включени указания за попълване и списък на
приложенията към него;
9. образец на бюджет с указания за попълването му;
10. образци на други необходими приложения за участие в процедурата;
11. етапи и начин за оценяване на проектните предложения;
12. критерии за оценка на проектните
предложения и относителната им тежест;
13. проект на договор за финансиране.
(2) Обявата за откриване на процедура
по чл. 6, т. 2, изготвена в съответствие със
заповедта за откриване на процедурата, и
насоките за кандидатстване по ал. 1 се пуб-
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ликуват на интернет страницата на ДК Х и
поне в един национален всекидневник.
(3) В обявата и в насоките за кандидатстване се посочва срокът за подаване на
проектните предложения, който не може
да бъде по-кратък от 14 дни от датата на
публикуване на обявата.
(4) Критериите по ал. 1, т. 12 включват
най-малко:
1. съответствие с годишния план за социално отговорно поведение;
2. принос към изпълнение на целите,
вк лючени в годишни я план за социа лно
отговорно поведение;
3. очакван ефект от изпълнението;
4. връзка между заложените в проекта
цели, планираните за изпълнение дейности
и очакваните резултати;
5. връзка между резултата от изпълнението
на проекта и размера на разходите, необходими за постигането му (реалистичност на
заложеното финансиране);
6. капацитет на кандидата да изпълни
проекта съобразно проектното предложение
и посочените в него срокове.
(5) Не се допуска изменение на критериите
или въвеждане на допълнителни критерии
за оценяване след утвърждаване на насоките
за кандидатстване.
Чл. 9. Формулярите за кандидатстване
се попълват съгласно утвърдените образци.
Чл. 10. (1) Всички подадени проектни
предложения се регистрират в специален
регистър, воден от администрацията на ДКХ,
независимо дали са получени преди или след
изтичането на срока по чл. 8, ал. 3.
(2) Предложенията по ал. 1 се вписват по
реда на получаването им, като се записват
задължително датата и часът на постъпването им.
(3) Проектните предложения се подават
в запечатан плик, върху който се изписват
задължително наименованието на кандидата
и на проекта.
(4) Подадено проектно предложение може
да бъде оттеглено от кандидат, като оттеглянето се регистрира. До изтичане на срока по
чл. 8, ал. 3 оттеглилият предложението си
кандидат има право да подаде ново проектно
предложение.
(5) Всичк и подадени в срок проектни
предложения се оценяват в съответствие с
критериите, описани в насоките за кандидатстване.
Чл. 11. (1) Оценяването и подборът на
проектните предложения се извършва от
комисия, определена със заповед на председателя на ДК Х. Комисията се назначава след
изтичане на срока за приемане на предложенията и нейният състав се обявява в деня
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за разглеждане и оценяване на проектните
предложения.
(2) Комисията се състои от 7 членове – трима представители на ДК Х, вк лючително
председателя на ДКХ, и по един представител
на Министерството на финансите, Министерството на здравеопазването, Министерството
на младежта и спорта и на Министерството
на образованието и науката.
(3) Председател на комисията е председателят на ДК Х освен в случаите по ал. 9.
(4) В 7-дневен срок преди датата на провеждане на първото заседание на комисията
за оценяване и подбор на проектните предложения председателят на Държавната комисия
по хазарта уведомява ведомствата по ал. 2
за предложение на техни представители за
участие в комисията.
(5) При необходимост в заседанията на
комисията могат да се привличат външни
експерти, чийто избор се определя от председателя на ДК Х.
(6) Преди извършването на процедурата
за оценяване и подбор на проектните предложения всеки член на комисията декларира:
1. че няма частен интерес от отпускането
на финансови средства за конкретен кандидат по смисъла на чл. 2, ал. 2 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси;
2. че не е свързано лице по смисъла на
§ 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на
Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси с кандидат за финансиране, чието проектно предложение ще
се разглежда от комисията;
3. че не е в йерархическа зависимост
спрямо кандидат за финансиране;
4. че не е у частва л в подготовката и
разработването на проектно предложение,
включено за разглеждане от комисията.
(7) Декларацията по ал. 6 се подава в
ДК Х и се регистрира в регистъра по чл. 10,
ал. 1 за съответната година.
(8) При несъвместимост по ал. 6 и/или
при самоотвод на член на комисията председателят на ДК Х със заповед извършва
промени в състава на комисията.
(9) При несъвместимост по ал. 6 на председателя на ДКХ министърът на финансите със
заповед определя председател на комисията
и извършва промени в състава є.
(10) Членовете на комисията и външните
експерти са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са им станали известни при
или по повод на работата им в комисията.
(11) Процедурата по оценяване и подбор се
провежда по методика за етапите на оценяване на проектните предложения, утвърдена
със заповед на председателя на ДК Х.
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Чл. 12. (1) Оценяването и подборът на
проектните предложения се извършва от
комисията по чл. 11 в 30-дневен срок от
изтичането на срока за подаване на проектните предложения. В случай на особена
фактическа и правна сложност срокът може
да се удължи с не повече от 30 дни.
(2) Оценяването се документира чрез попълване на оценителни таблици, подписани
от председателя и от членовете на комисията.
(3) Оценяването се извършва на три етапа:
1. проверка за наличието на всички документи, изисквани съгласно тази наредба;
2. проверка за съответствието на кандидата и на неговото проектно предложение
с условията за получаване на финансиране
съгласно тази наредба;
3. оценка на проектните предложения на
базата на определените в насоките за кандидатстване критерии за оценяване.
(4) В срока по а л. 1 комиси я та може
да изисква от кандидатите допълнителна
поясни телна информаци я по п роек т ни те
предложения.
(5) Кандидатите и проектните предложения на кандидатите, които не отговарят на
изискванията на ал. 3, т. 2, не подлежат на
оценка по ал. 3, т. 3.
Чл. 13. (1) За заседанията на комисията
се води протокол.
(2) В протокола задължително се описват
етапите на извършване на оценяването на
проектните предложения. Към протокола
се прилагат:
1. оценителните таблици по чл. 12, ал. 2;
2. списък на проектните предложения,
предлагани за финансиране, включително
размерът на финансирането, което комисията предлага да бъде отпуснато за всяко
предложение, както и две резервни проектни
предложения, които са преминали успешно
оценката, но за които не е достигнало финансиране по процедурата;
3. списък на проектните предложения,
които се предлагат да не се финансират,
който включва и списък на проектните предложения, оттеглени от кандидатите.
(3) Протоколът се подписва от всички членове на комисията и от нейния протоколчик.
(4) Комисията взема решение при наличие на кворум от две трети от членовете є
и с мнозинство от 4 гласа. Когато член на
комисията е против взетото решение, той
подписва протокола с особено мнение и писмено представя мотивите си в 3-дневен срок
от приключване на заседанието. Привлечените външни експерти представят и в писмен
вид изразеното становище по въпросите от
тяхната компетентност в 3-дневен срок от
приключване на заседанието.
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Раздел III
Финансиране на проекти за дейности за
социално отговорно поведение
Чл. 14. (1) Протоколът по чл. 13 и проектите на решения за финансиране на одобрените проекти и на решения за отказ за
финансиране на проектни предложения се
предоставят на ДК Х с предложение за предоставяне на финансиране.
(2) На първото заседание след представянето на предложението заедно с протокола
по чл. 13 ДК Х взема мотивирани решения
за финансиране на одобрените проекти за
отделните дейности, които съдържат:
1. списък на проектните предложения за
дейността, одобрени за финансиране, включително размера на финансирането, което
ще бъде отпуснато за всяко предложение;
2. списък с резервните предложения за
дейност та, които успешно са премина ли
оценката, но за които не е достигнало финансиране; към списъка задължително се
прилага мотивирано заключение на комисията относно избора на тези предложения
за резервни, а не за одобрени предложения.
(3) Списъците по ал. 2 съдържат окончателните оценки на проектните предложения.
(4) На първото заседание след представяне
на протокола по чл. 13 ДК Х взема мотивирани решения за отказ за финансиране
на отхвърлените проектни предложения за
всяка дейност.
(5) Решенията по ал. 2 и 4 се публикуват
на интернет страницата на ДК Х в деня на
тяхното издаване.
(6) Решенията по ал. 2 и 4 подлежат на
обжалване пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок от тяхното издаване по реда на А дминист ративнопроцесуалния кодекс. Решенията подлежат на
предварително изпълнение.
(7) В 3-дневен срок от издаване на решението по ал. 2 председател ят на ДК Х
уведомява писмено одобрените кандидати
за сключване на договор за финансиране.
Чл. 15. (1) Договорите за финансиране на
проекти за дейности за социално отговорно
поведение се сключват от председателя на
ДК Х, от една страна, и от кандидат с одобрено за финансиране проектно предложение, от друга страна. Одобреното проектно
предложение се счита за неразделна част
от договора.
(2) Договорът за финансиране се сключва в 14-дневен срок от уведомяването по
чл. 14, ал. 7, освен когато по съдебен ред е
постановено спиране на предварителното
изпълнение по чл. 14, ал. 6, изречение второ.
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Чл. 16. (1) След сключване на договор за
финансиране по чл. 15 възложителят превежда одобрените средства за финансиране
по сметката на изпълнителя, както следва:
1. тридесет на сто – при сключване на
договора за финансиране;
2. тридесет на сто – на междинен етап,
определен в зависимост от срока на изпълнение на проекта;
3. четиридесет на сто – при приключване
на дейностите по проекта.
(2) Сумите по ал. 1, т. 1 се превеждат в 10-дневен срок от сключване на договора за финансиране, а сумите по ал. 1, т. 2 и 3 се превеждат в
10-дневен срок от приемането на извършените по проекта дейности с протокол по
чл. 20, ал. 5.
Чл. 17. В 15-дневен срок от сключване
на договорите за финансиране на интернет
страницата на ДК Х се публикува информация, която включва:
1. наименование и седалище на одобрените кандидати;
2. място на изпълнение на проектите;
3. наименование на проектите, за които
е предоставено финансиране;
4. общия бюджет и размера на предоставеното финансиране по всеки от проектите;
5. продължителност на изпълнение на
проектите;
6. основните дейности и индикаторите за
изпълнението на проектите.
Раздел IV
Формуляри и документи
Чл. 18. Образците на формуляри и документи по тази наредба се изготвят от ДК Х и
се утвърждават със заповед на министъра на
финансите, която се публикува на интернет
страниците на Министерството на финансите и на ДК Х, заедно с всички приложения.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТТА И ОТЧЕТНОСТТА НА ЛИЦ АТА С ОДОБРЕНИ
ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТИ ЗА ДЕЙНО С Т И З А С ОЦ И А Л НО О Т Г ОВ ОРНО
ПОВЕДЕНИЕ
Чл. 19. (1) Право да кандидатстват за
финанси ране на п роек т и за дейност и за
социално отговорно поведение имат юридически лица с нестопанска цел, определени
за осъщест вяване на общест венополезна
дейност и вписани в Централния регистър
при Министерството на правосъдието по
чл. 45, ал. 1 от Закона за юридическите лица
с нестопанска цел.
(2) Нямат право да кандидатстват за финансиране лица, които:
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1. са заличени или за тях е започнала
процедура по заличаване в Централния регистър при Министерството на правосъдието;
2. са получили цялостно безвъзмездно финансиране за изпълнението на същия проект;
3. не са изпълнили условия при предходно
финансиране от ДК Х.
(3) Изпълнението на изискванията по ал. 2
се удостоверява с декларация.
Чл. 20. (1) Финансовите средства, предоставени за изпълнението на проект, се отчитат
съгласно условията и срока на договора за
финансиране.
(2) След сключване на договора за финансиране изпълнителят по договора представя в ДК Х в края на всеки от етапите по
чл. 16, ал. 1 информация за резултатите от
изпълнението на договора и финансов отчет
за разходването на отпуснатите средства.
Финансовият отчет заедно с приложените
към него заверени копия на всички разходооправдателни документи се проверява и
приема от оправомощени служители в ДК Х.
(3) Към финансовия отчет се прилагат
заверени копия на всички разходооправдателни документи за направените разходи.
(4) Съдържанието на отчетните документи трябва да отговаря на изискванията на
Закона за счетоводството.
(5) Степента на завършеност на проекта,
съответствието му с договора и одобреното
проектно предложение и приемането или
отказът да бъдат приети извършените по
проекта дейности се удостоверяват в протокол от служителите по ал. 2, съставен в
7-дневен срок от представянето на документите по ал. 2 и 3.
Чл. 21. Лицата по чл. 19 могат да получат
финансиране по реда на тази наредба за една от
дейностите по чл. 3, ал. 1 не повече от два пъти за
5 години считано от датата на сключване на
първия договор за финансиране.
Чл. 22. Лицата, получили финансиране по
реда на тази наредба, водят отделна отчетност
за финансирания проект. В отчетността на
лицата задължително се съдържа финансов
отчет за всеки от етапите по чл. 16, ал. 1,
отразяващ полученото финансиране, и извършените разходи въз основа на разходооп равдателни док у мен т и, от говарящи на
Закона за счетоводството.
Г л а в а

п е т а

КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ПРОЕКТИТЕ
Чл. 23. Държавната комисия по хазарта
чрез своята администрация организира и
коорд и н и ра п ред вари т ел н и я, т ек у щ и я и
последващия контрол върху изпълнението
на договорите за финансиране на проекти за
дейности за социално отговорно поведение.
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Чл. 24. (1) Договорните отношения по
п роек та п рик лючват след п редставяне и
приемане на окончателен доклад за изпълнението на проекта и представяне на всички
разходооправдателни документи.
(2) Изпълнителят по договора и ДК Х са
длъжни да съхраняват документацията по
проекта за срок 5 години след приключване
изпълнението на проекта.
Чл. 25. При неизпълнение на договорните отношения изпълнителят връща всички
получени по проекта средства в 3-дневен
срок от констатиране на неизпълнението с
протокол по чл. 20, ал. 5.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Проектно предложение“ е предложение за разходване на финансови средства
за изпълнението на определен проект за
дейности за социално отговорно поведение,
включващо формуляр за кандидатстване и
други придружителни документи.
2. „Кандидат за финансиране“ е юридическо лице с нестопанска цел, определено
за осъщест вяване на общест венополезна
дейност, регистрирано по чл. 45, ал. 1 от
Закона за юридическите лица с нестопанска
цел, което кандидатства за финансиране чрез
подаване на проектно предложение.
3. „Договор за финансиране“ е договор,
сключен между председателя на ДК Х и одобрен кандидат, за предоставяне и разходване
на финансови средства с цел изпълнение на
одобрен проект.
4. „Дейност“ е задача или група от задачи
(действие или група от действия), които имат
(водят до постигане на) конкретен резултат
(резултат/продукт) и чрез които се реализира
изпълнението на съответния проект.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се приема на основание
чл. 10а, ал. 5 от Закона за хазарта.
§ 3. В срок до 30 септември 2015 г. председателят на Държавната комисия по хазарта
утвърждава насоки за кандидатстване, методика за етапите на оценяване на проектните предложения, правила за мониторинг
на изпълнението, правила за отчитане и
верификация на разходите, основните форми за проектно предложение и съответните
приложения.
§ 4. За 2015 г. Държавната комисия по
хазарта взема решението по чл. 5 в срок до
30 септември 2015 г.
§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага
на председателя на ДК Х.
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
5674
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 224
ОТ 21 АВГУСТ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по
Програмата на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2015 г., приета с Постановление
№ 40 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ,
бр. 18 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 112 915 лв. за изплащане на стипендии и еднократно финансово
подпомагане на учениците от държавните
училища, финансирани от Министерството
на културата, и стипендии на учениците от
общинските училища.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – 6075 лв.
за изплащане на стипендии, отпуснати през
2015 г., разпределени съгласно приложението;
2. по бюд жета на Министерството на
културата – 106 840 лв., разпределени, както
следва:
а) за изплащане на стипендии за 2015 г. –
103 680 лв.;
б) за изплащане на еднократно финансово
подпомагане за 2015 г. – 3160 лв.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2015 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на създаване и популяризиране на
съвременно изкуство в страната и чужбина
и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Обучение на
кадри в областта на изкуството и културата“,
по бюджета на Министерството на културата
за 2015 г.
(2) Със сумата 183 790 лв. да се увеличат
показателите по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
(3) Със сумата 106 840 лв. да се увеличат
показателите по чл. 17, ал. 3, т. 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
Чл. 4. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на културата за 2015 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2015 г.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 88, ал. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2015 г. във връзка с чл. 2 от Постановление № 40 на Минист ерск и я съвет о т
2015 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби
от д ържавни и общ инск и у чи лища п рез
2015 г. (ДВ, бр. 18 от 2015 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на културата и на
кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1
№ Община
по
ред

Област

Бройки

Сума
(в лв.)

1.

Варна

Варна

1

945

2.

Габрово

Велико
Търново

1

1 080

3.

Добрич

Добрич

1

1 080

4.

Смолян

Пловдив

2

1 890

5.

Стара
Загора

Стара
Загора

1

1 080

ОБЩО:

6

6 075
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225
ОТ 21 АВГУСТ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за батерии и акумулатори и за негодни за
употреба батерии и акумулатори, приета с
Постановление № 351 на Министерския съвет
от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2013 г.; попр.,
бр. 6 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Батериите и акумулаторите, които
не отговарят на изискванията на наредбата,
но са били законно пуснати на пазара преди
началната дата на прилагане на съответните
забрани по чл. 6, могат да се предлагат на
пазара до изчерпване на количествата.“
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§ 2. В чл. 6, ал. 4 т. 3 се изменя така:
„3. електрически инструменти без захранващ шнур.“
§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„Когато батериите и акумулаторите не
могат да се отстранят от крайния потребител,
производителите проектират уредите по такъв
начин, че отпадъците от батерии и акумулатори
да могат лесно да се отстраняват от квалифицирани специалисти, които са независими
от производителя.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Уредите, в които се вграждат батерии
и акумулатори, трябва да се придружават от
инструкции на български език относно начина,
по който тези батерии и акумулатори могат
безопасно да се отстранят или от крайния
потребител, или от независими квалифицирани специалисти. Когато е целесъобразно,
инструкциите съдържат и информация за
крайния потребител относно вида на батерията
или акумулатора, вградени в уреда.“
3. В ал. 4 след думите „или причини,
свързани“ съюзът „с“ се заменя със „със запазване на“.
§ 4. В чл. 54, ал. 2 се създават т. 7 и 8:
„7. декларация, удостоверяваща верността
на предоставената информация;
8. дата на заявлението за регистрация.“
§ 5. Параграф 2 от допълнителните разпоредби се изменя така:
„§ 2. Наредбата въвежда изискванията на:
1. Директива 2006/66/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г.
относно батерии и акумулатори и отпадъци
от батерии и акумулатори и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО (ОВ, Специално издание
на български език 2007 г., 13. Индустриална
политика и вътрешен пазар – том 53).
2. Директива 2008/103/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/66/ЕО за батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори по
отношение пускането на пазара на батерии и
акумулатори (ОВ, L 327/7 от 5 декември 2008 г.).
3. Директива 2013/56/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г.
за изменение на Директива 2006/66/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно
батерии и акумулатори и отпадъци от батерии
и акумулатори по отношение на пускането
на пазара на преносими батерии и акумулатори, съдържащи кадмий и предназначени за
използване в електрически инструменти без
захранващ шнур, както и на клетъчни батерии
с ниско живачно съдържание, и за отмяна на
Решение 2009/603/ЕО на Комисията (ОВ, L
329, 10 декември 2013 г.).“
§ 6. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 2а:
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„§ 2а. Изключенията по чл. 6 се прилагат,
както следва:
1. по ал. 2 – до 1 октомври 2015 г.;
2. по ал. 4, т. 3 – до 31 декември 2016 г.“
Заключителна разпоредба
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5702

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226
ОТ 21 АВГУСТ 2015 Г.

за допълнение на Постановление № 187 на
Министерския съвет от 2015 г. за одобряване
на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г.
(ДВ, бр. 57 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 4 след думата „пътна“ се добавя „и
общинска улична“.
2. В т. 8 след думите „съоръжения към
тях“ се поставя запетая и се добавя „за реализиране на проекти по оперативна програма
„Регионално развитие“ и Програмата за развитие на селските райони за 2007 – 2013 г.;
за проект „Гласът на скалата“, финансиран
чрез Инструмента на предприсъединителната
помощ България – Турция; за ремонт на читалище „Братолюбие – 1884“ – гр. Любимец;
за изготвяне на инвестиционен проект „Закриване и рекултивация на общинско депо
за твърди битови отпадъци“ и за изработване
на горскостопански план“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Постъпилите по бюджетите на разпоредителите с бюджет средства съгласно чл. 2,
ал. 5 и 6 от Постановление № 19 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на средства
от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2014 г.;
попр., бр. 14 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 45, 79,
88, 103, 106 и 108 от 2014 г.) се разходват за
същата цел до 30 ноември 2015 г. като при
остатък – той се възстановява в държавния
бюджет в същия срок.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5703
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РЕШЕНИЕ № 637
ОТ 21 АВГУСТ 2015 Г.

за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона
за подземните богатства – метални полезни изкопаеми – златно-сребърни руди, от находище
„Милин камък“, разположено в землището на
гр. Брезник, община Брезник, област Перник,
на „Трейс Рисорсиз“ – ЕООД, София
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона
за подземните богатства (ЗПБ), чл. 95е, ал. 1
от Закона за концесиите във връзка с чл. 71
ЗПБ, § 63 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за
контрол на токсичните химически вещества
и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.)
и мотивирано предложение на министъра на
енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет
експлоатация на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства
(ЗПБ) – метални полезни изкопаеми – златносребърни руди, представляващи изключителна
държавна собственост, от находище „Милин
камък“, разположено в землището на гр. Брезник, община Брезник, област Перник, който
се извършва със средства на концесионера и
на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
2 199,1 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 17 в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението. В
тези граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Милин камък“
с размер 1 534,1 дка, индивидуализирана
с координати на точки от № 1 до № 23, в
координатна система „1970 г.“ съгласно приложение – неразделна част от концесионния
договор.
2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията извън добива.
3. Определя срок на концесията 20 години. Началният срок на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата на кумулативното изпълнение на двете
посочени условия:
4.1. Подписването му от страните, и
4.2. Предоставяне на банковата гаранция
по т. 8.1.
5. Определя пряко за концесионер „Трейс
Рисорсиз“ – ЕООД, София – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 0469 от
11 юли 2013 г., издадено от министъра на
икономиката и енергетиката.
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6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 се осъществява след:
6.1.1. съгласуване от министъра на енергетиката на проектите и на плановете по
т. 7.2.3, изготвени въз основа на мерките и
условията на Решение № 01-01 по оценка на
въздействието върху околната среда на директора на Регионалната инспекция по околна
среда и води (РИОСВ) – Перник, от 2013 г.;
решението е приложение – неразделна част
от проекта по т. 7.2.3.1;
6.1.2. съгласуване на цялостния проект
за добив и първична преработка и на цялостния работен проект за ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и за
рекултивация на засегнатите земи с Агенция
„Пътна инфраструктура“ и въз основа на
разрешение, издадено по реда на чл. 26 от
Закона за пътищата.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, културните ценности, националната
сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура
от републиканската пътна мрежа.
6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
6.4.3. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на
проектите.
6.5. Концесионерът да не разкрива и да не
предоставя на трети лица документация и
информация по чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта
на концесия, без изрично писмено съгласие
от министъра на енергетиката.
6.6. За осъществяване на правата и за
изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни и/или трайни
подобрения в находището.
6.7. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената
концесия, само върху земя от концесионната
площ, върху която е придобил съответни
права, и след приключване на необходимите
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процедури за промяна на предназначението
є при условията и по реда на действащото
законодателство.
6.8. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа на одобрен и влязъл в сила подробен
устройствен план, който включва обект/и по
смисъла на т. 39 и 72 на § 5 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на
територията (ЗУТ) в границите на концесионната площ, както и пътните връзки между
площта на находището и местните и/или
републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – метални полезни изкопаеми – златно-сребърни
руди, от находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите
за срока на концесията подземни богатства,
за които е предоставена концесията;
7.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и от първичната преработка на подземните богатства за срока на
концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. извлича оптимално запасите и ресурсите при добива им от земните недра и
съдържащите се в тях полезни компоненти
при първичната им преработка;
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7.2.1.4. прилага методи, технологии и системи, ограничаващи отрицателното въздействие
върху земните недра и околната среда;
7.2.1.5. осигури опазването и възстановяването на околната среда, безопасността и
здравето на работещите, както и опазването
на културните ценности;
7.2.1.6. не допуска наднормено натоварване
със замърсители на околната среда при обектите, подлежащи на здравна защита съгласно
§ 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на
Наредбата за условията и реда за извършване
на оценка на въздействието върху околната
среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 25 от
2003 г.);
7.2.1.7. не нарушава режима на експлоатация
на санитарно-охранителните зони съгласно
Наредба № 3 от 2000 г. за условията и реда
за проучване, проектиране, утвърждаване и
експлоатация на санитарно-охранителните
зони около водоизточниците и съоръженията
за питейно-битово водоснабдяване и около
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и
хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.);
7.2.1.8. осигури управлението на минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
7.2.2. да извършва концесионното плащане
при условия и в срокове, определени в концесионния договор;
7.2.3. да изготви и съгласува с министъра
на енергетиката, а при необходимост – и с
други компетентни държавни органи, при
условия, по ред и в срокове, определени в
концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка, неразделна част от
проекта е теренно-ситуационен план с нанесен път III-811 и прилежащото му пътно
съоръжение;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това, като уведоми РИОСВ – Перник, за
уточняване на необходимостта от провеждане
на процедури по реда на нормативната уредба
по околна среда преди съгласуването по т. 7.2.3;
7.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1;
7.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
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7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, културните ценности, националната
сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура;
7.2.5. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото
законодателство;
7.2.6. да представя в срокове при условия и
по ред, определени в концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за действително
добитите количества подземни богатства и
съдържанията на металите в тях – до 15 дни
след изтичането на съответното шестмесечие;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на съответния
годишен работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси и ресурси в находището при доказана
необходимост от ликвидация на миннодобивния обект;
7.2.6.4. годишен финансов отчет за предходната година, освен ако такъв е обявен
в търговския регистър към Агенцията по
вписванията;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. при откриване на находки, имащи
признаци на културни ценности, да спре временно работа и да уведоми незабавно министъра на енергетиката, кмета на съответната
община, директора на регионалния музей
и регионалния инспекторат по опазване на
културното наследство по местонахождение
на културната ценност;
7.2.9. да внася за съгласуване в Министерството на културата съгласно чл. 83 и по реда
на чл. 84 от Закона за културното наследство
визи за проектиране и инвестиционни проекти
за изграждането на техническата инфраструктура, свързана с осъществяване на концесията;
7.2.10. да уведоми Областно пътно управление – Перник (с копие до Агенция „Пътна
инфраструктура“ – София), за започването на
добива с оглед на упражняване на контрол
по компетентност;
7.2.11. да спазва ограниченията и изискванията по чл. 26 от Закона за пътищата за
допустимите дейности в обхвата на пътищата,
пътните съоръжения и обслужващите зони,
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както и да не нанася повреди и да не допуска
унищожаване на пътищата, пътните съоръжения и принадлежностите на пътя;
7.2.12. при установено нарушение в ширините на обслужващите зони по чл. 7, ал. 2 и
3 и при неспазени изисквания на чл. 26 от
Закона за пътищата концесионерът извършва
рекултивация на нарушените терени;
7.2.13. да извърши техническа ликвидация и
консервация на добивния обект и рекултивация
на засегнатите земи за своя сметка, при условия и в срокове, определени в съгласувания
проект по т. 7.2.3.4;
7.2.14. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия при
условия и по ред, определени в концесионния
договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6.2;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост, върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 8.1. и 8.2;
7.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностранно договора при неизпълнение от страна на
концесионера на което и да е от основните
задължения по това решение или по договора
или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
условията по концесията и изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия, без
изрично писмено съгласие от концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
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8.1. Безусловна и неотменяема годишна
парична банкова гаранция в размер на левовата равностойност на 55 401 щатски долара,
обезпечаваща извършването на дейностите
по изграждане на минни и преработвателни
мощности, както и изпълнението на всички
договорни задължения за всяка година от подписване на концесионния договор до въвеждане
на обекта в експлоатация, но не по-късно от
7 години от влизането в сила на концесионния
договор. Гаранцията се предоставя в срок до
31 януари на съответната година. Банковата
гаранция за първата година от срока на концесията се предоставя в срок до 7 дни след
подписването на концесионния договор.
8.2. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния
договор, в т.ч. концесионно плащане, данък
върху добавената стойност (ДДС), лихви за
забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, извършване на годишна
вноска от обезпечението по т. 8.5, както и
неустойки при неизпълнение на непарични
задължения или при нарушаване на условие
по концесиятa – за всяка година от срока на
концесията след въвеждане на обекта в експлоатация или от 7-ата година от влизането
в сила на концесионния договор, ако обектът
не е въведен в експлоатация дотогава. Гаранцията е в размер 100 на сто от стойността на
дължимото концесионно плащане за предходната година с начислен ДДС и се предоставя
в срок до 31 януари на съответната година.
8.3. Банковата гаранция по т. 8.1 и 8.2 е
валидна до 28 февруари на следващата година.
8.4. При усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 8.1 и 8.2 концесионерът е
длъжен да възстанови нейния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за
усвояването є.
8.5. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация или
консервация на добивния обект и за рекултивация на засегнатите земи, което се предоставя
за всяка година от срока на концесионния
договор. Видът на финансовото обезпечение и
предвиденият размер на средствата се договарят между страните в концесионния договор.
8.6. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на
санкциите се определят в концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
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9.1. Периодични парични плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на годишното парично концесионно плащане за единица добито подземно богатство се изчислява като процент от
стойността на добитите подземни богатства в
съответствие с чл. 1 на приложение № 3 към
чл. 10 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства
по реда на Закона за подземните богатства.
9.4. Минималният процентен размер на
концесионното плащане е 1 на сто от стойността на добитите златно-сребърни руди при
рентабилност на нетните приходи от продажби
до 10 на сто включително при отрицателни
стойности, а максималният процентен размер
е 4 на сто от стойността на добитите златносребърни руди при 50 на сто или по-висока
рентабилност на нетните приходи от продажби. При рентабилност от 10 на сто до 50 на
сто размерът се увеличава с 0,075 на всеки
процент увеличение на рентабилността.
9.5. Стойност та на добитите подземни
богатства се определя като сума от произведенията на съдържащите се в добитите
подземни богатства метали злато и сребро
и съответната им средноаритметична цена
съгласно обявените цени на Лондонската
метална борса за съответния период.
9.6. Минималното годишно парично концесионно плащане се формира като сума от
1 на сто от добитите златно-сребърни руди,
изчислена при условията на т. 9.4 и 9.5, и 1 на
сто от стойността на недобитите количества
руда до 69 000 тона, със средно съдържание
на златото в рудата – 5,35 г/тон, и средно
съдържание на среброто в рудата – 15,9 г/тон,
изчислена при условията на т. 9.3, но не помалко от левовата равностойност на 153 892
щатски долара без ДДС, определена на базата
на 30 на сто от предвидения средногодишен
добив – 69 000 тона.
9.7. При доказана възможност за извличане
и продажба на други метали (освен злато и
сребро) размерът, условията и редът за внасяне на концесионно плащане се определят с
допълнително споразумение, сключено между
концесионера и концедента в съответствие с
действащата към момента на сключване на споразумението методика за тяхното определяне.
9.8. Министърът на енергетиката превежда по бюджета на община Брезник част от
извършеното концесионно плащане в размер
50 на сто, определена при условията и по реда
на чл. 81 от Закона за концесиите, без ДДС.
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9.9. Размерът на концесионното плащане по
т. 9 се променя с допълнително споразумение
към концесионния договор при промяна на
законодателството, уреждащо реда за неговото
определяне.
10. Концесионно плащане се дължи от
момента на въвеждане на находището в експлоатация или oт 7-ата година след влизането
в сила на концесията при условията на т. 4
от решението, ако находището не е въведено
в експлоатация дотогава.
11. При условия и по ред, определени в
концесионни я договор, концесионерът не
дължи концесионно плащане за времето на
реализиране на дейностите, предвидени в съгласувания проект за техническа ликвидация
на миннодобивния обект и за рекултивация
на засегнатите земи, при условие че не се
извършва добив на подземни богатства, при
условия и по ред, определени в концесионния
договор.
12. Оправомощава министъра на енергетиката:
12.1. Да проведе преговори и сключи концесионния договор с „Трейс Рисорсиз“ – ЕООД,
София, в тримесечен срок от влизането в сила
на решението за предоставяне на концесия.
12.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
12.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
12.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки на
концесионната площ на находище „Милин камък“
Координатна система „1970 г.“
№

X

Y

1.

4607370.3

8463847.2

2.

4607360.6

8464083.4

3.

4607179.3

8464996.4

4.

4607093.2

8465221.6

5.

4607072.7

8465440.2

6.

4607055.3

8465751.4

7.

4607006.8

8465973.3

8.

4606631.6

8466210.7

9.

4606219.0

8466199.0

10.

4606253.3

8465002.3
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№

X

Y

11.

4606096.1

8464931.3

12.

4605751.3

8464743.3

13.

4605784.0

8464126.7

14.

4605901.2

8464047.3

15.

4606226.3

8464204.6

16.

4606472.1

8464390.6

17.
5705

4607300.5

8463832.5

РЕШЕНИЕ № 639
ОТ 21 АВГУСТ 2015 Г.

за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Златна
рибка“, община Созопол, област Бургас
На основание чл. 8н, ал. 2 във връзка с
чл. 7 и 8 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, Решение № 238 на
Министерския съвет от 2015 г. за откриване
на процедура за предоставяне на концесия за
услуга за морски плаж „Златна рибка“, община
Созопол, област Бургас (ДВ, бр. 28 от 2015 г.),
проведен на 11 юни 2015 г. конкурс за определяне на концесионер, доклад и протокол за
резултатите от конкурса, както и мотивиран
доклад на министъра на регионалното развитие и благоустройството
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за спечелил конкурса за предоставяне на концесия на обект – изключителна
държавна собственост – морски плаж „Златна
рибка“, община Созопол, област Бургас, и за
концесионер на морския плаж – участника
„Ами Груп Р“ – ЕООД, гр. Бургас.
2. В съответствие с резултатите от проведения конкурс конкретизира условията на
концесията и задълженията на концесионера,
както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно плащане за всяка календарна година, определен
съгласно Методиката за определяне на минималния размер на концесионното плащане за
морските плажове – обекти на концесия, по
реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета
с Постановление № 9 на Министерския съвет
от 2015 г. (ДВ, бр. 7 от 2015 г.), и предложения
от „Ами Груп Р“ – ЕООД, размер на отчисленията от базата за изчисляване на размера на
концесионното плащане (роялти) 4,9 на сто.
2.2. Процент на площите за свободно и безплатно разполагане от посетителите на обекта
на концесия на плажни принадлежности в
размер 65 на сто от активната плажна площ.
2.3. Функционално разпределение на зоните и разполагане на преместваеми обекти
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и елементи на техническата инфраструктура, изразено в процент на преместваемите
обекти и съоръжения за бързо обслужване
и спортно-развлекателни дейности, в размер
1,08 на сто от площта на обекта на концесия
с изключение на площта на дюните.
3. Оправомощава министъра на регионалното развитие и благоустройството:
3.1. Да сключи концесионен договор с
„Ами Груп Р“ – ЕООД, в едномесечен срок
от влизането в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на концесионния договор, включително
да предявява вземанията на концедента по
съдебен ред и да представлява държавата по
дела, свързани с изпълнението на договора.
3.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
4. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, Решение № 238 на
Министерския съвет от 2015 г. и подадената
от „Ами Груп Р“ – ЕООД, оферта за участие
в конкурса с изключение на датата на влизане в сила на концесионния договор, която се
променя на 1 януари 2016 г.
5. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава единадесета от Закона
за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5706

РЕШЕНИЕ № 640
ОТ 21 АВГУСТ 2015 Г.

за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Созопол – Буджака“, община Созопол, област
Бургас
На основание чл. 8н, ал. 2 във връзка с
чл. 7 и 8 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, Решение № 191 на
Министерския съвет от 2015 г. за откриване
на процедура за предоставяне на концесия за
услуга за морски плаж „Созопол – Буджака“,
община Созопол, област Бургас (ДВ, бр. 23 от
2015 г.), проведен на 25 май 2015 г. конкурс за
определяне на концесионер, доклад и протокол
за резултатите от конкурса, както и мотивиран доклад на министъра на регионалното
развитие и благоустройството
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за спечелил конкурса за предоставяне на концесия на обект – изключителна
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държавна собственост – морски плаж „Созопол – Буджака“, община Созопол, област Бургас, и за концесионер на морския плаж – участника „Бамбуа“ – ЕООД, гр. Бургас.
2. В съответствие с резултатите от проведения конкурс конкретизира условията на
концесията и задълженията на концесионера,
както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно плащане за всяка календарна година, определен
съгласно Методиката за определяне на минималния размер на концесионното плащане за
морските плажове – обекти на концесия, по
реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета
с Постановление № 9 на Министерския съвет
от 2015 г. (ДВ, бр. 7 от 2015 г.), и предложения
от „Бамбуа“ – ЕООД, размер на отчисленията от базата за изчисляване на размера на
концесионното плащане (роялти) 7,12 на сто.
2.2. Процент на площите за свободно и безплатно разполагане от посетителите на обекта
на концесията на плажни принадлежности в
размер 58 на сто от активната плажна площ.
2.3. Функционално разпределение на зоните и разполагане на преместваеми обекти
и елементи на техническата инфраструктура,
изразено в процент на преместваемите обекти
и съоръжения за бързо обслужване и спортноразвлекателни дейности в размер 1,882 на сто
от площта на обекта на концесия.
3. Оправомощава министъра на регионалното развитие и благоустройството:
3.1. Да сключи концесионен договор с
„Бамбуа“ – ЕООД, в едномесечен срок от
влизането в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на концесионния договор, включително
да предявява вземанията на концедента по
съдебен ред и да представлява държавата по
дела, свързани с изпълнението на договора.
3.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
4. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, Решение № 191 на
Министерския съвет от 2015 г. и подадената
от „Бамбуа“ – ЕООД, оферта за участие в
конкурса с изключение на датата на влизане
в сила на концесионния договор, която се
променя на 1 януари 2016 г.
5. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава единадесета от Закона
за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5707
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РЕШЕНИЕ № 641
ОТ 21 АВГУСТ 2015 Г.

за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „СБА“,
община Каварна, област Добрич
На основание чл. 8н, ал. 2 във връзка с чл. 7
и 8 от Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, Решение № 187 на Министерския
съвет от 2015 г. за откриване на процедура за
предоставяне на концесия за услуга за морски
плаж „СБА“, община Каварна, област Добрич
(ДВ, бр. 23 от 2015 г.), проведен на 26 май
2015 г. конкурс за определяне на концесионер,
доклад и протокол за резултатите от конкурса,
както и мотивиран доклад на министъра на
регионалното развитие и благоустройството
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за спечелил конкурса за предоставяне на концесия на обект – изключителна
държавна собственост – морски плаж „СБА“,
община Каварна, област Добрич, и за концесионер на морския плаж – участника „Бялата
лагуна“ – АД, с. Топола, община Каварна.
2. В съответствие с резултатите от проведения конкурс конкретизира условията на
концесията и задълженията на концесионера,
както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно плащане за всяка календарна година, определен
съгласно Методиката за определяне на минималния размер на концесионното плащане за
морските плажове – обекти на концесия, по
реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета
с Постановление № 9 на Министерския съвет
от 2015 г. (ДВ, бр. 7 от 2015 г.), и предложения
от „Бялата лагуна“ – АД, размер на отчисленията от базата за изчисляване на размера
на концесионното плащане (роялти) 2 на сто.
2.2. Процент на площите за свободно и безплатно разполагане от посетителите на обекта
на концесия на плажни принадлежности в
размер 50 на сто от активната плажна площ.
2.3. Функционално разпределение на зоните и разполагане на преместваеми обекти
и елементи на техническата инфраструктура,
изразено в процент на преместваемите обекти
и съоръжения за бързо обслужване и спортноразвлекателни дейности в размер 2 на сто от
площта на обекта на концесията.
3. Оправомощава министъра на регионалното развитие и благоустройството:
3.1. Да сключи концесионен договор с
„Бялата лагуна“ – АД, в едномесечен срок
от влизането в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на концесионния договор, включително
да предявява вземанията на концедента по
съдебен ред и да представлява държавата по
дела, свързани с изпълнението на договора.
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3.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
4. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, Решение № 187 на
Министерския съвет от 2015 г. и подадената
от „Бялата лагуна“ – АД, оферта за участие в
конкурса с изключение на датата на влизане
в сила на концесионния договор, която се
променя на 1 януари 2016 г.
5. Решението подлежи на обжалване относно
неговата законосъобразност пред Комисията за
защита на конкуренцията в 10-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ по реда
на глава единадесета от Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5708

РЕШЕНИЕ № 642
ОТ 21 АВГУСТ 2015 Г.

за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Каваците – север“, община Созопол, област Бургас
На основание чл. 8н, ал. 2 във връзка с
чл. 7 и 8 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, Решение № 239 на
Министерския съвет от 2015 г. за откриване
на процедура за предоставяне на концесия за
услуга за морски плаж „Каваците – север“,
община Созопол, област Бургас (ДВ, бр. 28
от 2015 г.), проведен на 11 юни 2015 г. конкурс за определяне на концесионер, доклад и
протокол за резултатите от конкурса и мотивиран доклад на министъра на регионалното
развитие и благоустройството
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Оп редел я за спечели л конк у рса за
предоставяне на концеси я на обект – изключителна държавна собственост – морски
плаж „Каваците – север“, община Созопол,
област Бургас, и за концесионер на морския
плаж – участника „Черноморска брегова група“ – ООД, гр. Созопол.
2. В съответствие с резултатите от проведения конкурс конкретизира условията на
концесията и задълженията на концесионера,
както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно плащане за всяка календарна година, определен
съгласно Методиката за определяне на минималния размер на концесионното плащане за
морските плажове – обекти на концесия, по
реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета
с Постановление № 9 на Министерския съвет
от 2015 г. (ДВ, бр. 7 от 2015 г.), и предложения
от „Черноморска брегова група“ – ООД, размер
на отчисленията от базата за изчисляване на
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размера на концесионното плащане (роялти)
3 на сто.
2.2. Процент на площите за свободно и безплатно разполагане от посетителите на обекта
на концесията на плажни принадлежности в
размер 52,17 на сто от активната плажна площ.
2.3. Функционално разпределение на зоните и разполагане на преместваеми обекти
и елементи на техническата инфраструктура,
изразено в процент на преместваемите обекти
и съоръжения за бързо обслужване и спортноразвлекателни дейности, в размер 2 на сто от
площта на обекта на концесията.
3. Оправомощава министъра на регионалното развитие и благоустройството:
3.1. Да сключи концесионен договор с „Черноморска брегова група“ – ООД, в едномесечен срок от влизането в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на концесионния договор, включително
да предявява вземанията на концедента по
съдебен ред и да представлява държавата по
дела, свързани с изпълнението на договора.
3.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
4. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, Решение № 239 на
Министерския съвет от 2015 г. и подадената от
„Черноморска брегова група“ – ООД, оферта
за участие в конкурса с изключение на датата
на влизане в сила на концесионния договор,
която се променя на 1 януари 2016 г.
5. Решението подлежи на обжалване относно
неговата законосъобразност пред Комисията за
защита на конкуренцията в 10-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ по реда
на глава единадесета от Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5709

РЕШЕНИЕ № 643
ОТ 21 АВГУСТ 2015 Г.

за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Смокините – юг“, община Созопол, област Бургас
На основание чл. 8н, ал. 2 във връзка с чл. 7
и 8 от Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, Решение № 240 на Министерския
съвет от 2015 г. за откриване на процедура за
предоставяне на концесия за услуга за морски
плаж „Смокините – юг“, община Созопол,
област Бургас (ДВ, бр. 28 от 2015 г.), проведен
на 12 юни 2015 г. конкурс за определяне на
концесионер, доклад и протокол за резултатите
от конкурса и мотивиран доклад на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за спечелил конкурса за предоставяне на концесия на обект – изключителна
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държавна собственост – морски плаж „Смокините – юг“, община Созопол, област Бургас, и
за концесионер на морския плаж – участника
„Орко Бийч“ – ЕООД, гр. Бургас.
2. В съответствие с резултатите от проведения конкурс конкретизира условията на
концесията и задълженията на концесионера,
както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно плащане за всяка календарна година, определен
съгласно Методиката за определяне на минималния размер на концесионното плащане за
морските плажове – обекти на концесия, по
реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета
с Постановление № 9 на Министерския съвет
от 2015 г. (ДВ, бр. 7 от 2015 г.), и предложения
от „Орко Бийч“ – ЕООД, размер на отчисленията от базата за изчисляване на размера на
концесионното плащане (роялти) 3,1 на сто.
2.2. Процент на площите за свободно и
безплатно разполагане от посетителите на
обекта на концесия на плажни принадлежности в размер 55,44 на сто от активната
плажна площ.
2.3. Функционално разпределение на зоните и разполагане на преместваеми обекти
и елементи на техническата инфраструктура,
изразено в процент на преместваемите обекти
и съоръжения за бързо обслужване и спортноразвлекателни дейности, в размер 1,98 на сто
от площта на обекта на концесия.
3. Оправомощава министъра на регионалното развитие и благоустройството:
3.1. Да сключи концесионен договор с
„Орко Бийч“ – ЕООД, в едномесечен срок
от влизането в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на концесионния договор, включително
да предявява вземанията на концедента по
съдебен ред и да представлява държавата по
дела, свързани с изпълнението на договора.
3.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
4. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, Решение № 240 на
Министерския съвет от 2015 г. и подадената
от „Орко Бийч“ – ЕООД, оферта за участие в
конкурса с изключение на датата на влизане
в сила на концесионния договор, която се
променя на 1 януари 2016 г.
5. Решението подлежи на обжалване относно
неговата законосъобразност пред Комисията за
защита на конкуренцията в 10-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ по реда
на глава единадесета от Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5710
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

между Министерството на отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната
на Република България, Министерството на
отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Република Естония, Министерството на външните работи
на Исландия, Министерството на отбраната
на Република Латвия, Министерството на
националната отбрана на Република Литва,
Министерството на националната отбрана на
Румъния, Министерството на отбраната на
Словашката република, Министерството на
отбраната на Република Словения и Агенцията
на НАТО за комуникации и информация (NCIA)
относно сътрудничество при изпълнението
на проекти за разширяване на Системата за
въздушно командване и контрол (ACCS)
(Ратифициран със закон, приет от 43-то Народно събрание на 14 май 2015 г. – ДВ, бр. 38
от 2015 г. В сила за Република България от
30 май 2015 г.)
I. Въведение
Като се има предвид, че:
A. С еверноатлантическият съвет (наричан по-долу „Съветът”) одобри Допълнение 2 за Разширяване на ACCS
от Пакет от способности CP5A0109,
базиран на ASBE способност (елемент, базиран на софтуера на ACCS),
на свое заседание на 23 март 2012 г.
Б. М инистерството на отбраната на
Република Албания,
Министерството на отбраната на
Република България,
Министерството на отбраната на
Република Хърватия,
Министерството на отбраната на
Република Естония,
Министерството на външните работи
на Исландия,
Министерството на отбраната на
Република Латвия,
Министерството на националната
отбрана на Република Литва,
Министерството на националната
отбрана на Румъния,
Министерството на отбраната на
Словашката република,
Министерството на отбраната на
Република Словения,
наричани по-долу „Страна домакин“:
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1. С
 а приели да действат като Страна домакин за съответния(ите)
проект(и) за Разширяване на ACCS.
2. С а подписали Документ за съгласие (LOA) с NCIA да действат
като агент по придобиването от
тяхно име относно изготвянето
и одобряването на проект(и) за
Разширяване на ACCS. Както и
че LOA ще бъде прекратен след
подписването на този Меморандум
за разбирателство (MOU).
3. С а поискали необходимите разрешения от Инвестиционния комитет
за изпълнението на проектите.
4. С а поискали от NCIA да действа
като агент по придобиването от
тяхно име на елементи от Разширяването на ACCS. NCIA ще действа
като агент по придобиването от
името на Страните домакини относно национално финансираните
опции, ако това бъде поискано от
Страните домакини.
5. О тбелязват готовността на NCIA
да действа като агент по придобиването на елементи от Разширяването на ACCS съгласно посоченото
в Раздел IV от този MOU; след
разпределение на необходимите
ресурси от Страна домакин,
поради което Страните домакини и
NCIA заедно, наричани по-долу Участниците, се споразумяха за следното:
II. Цел и обхват
A. Цел
1. Ч рез одобряване на Допълнение
2 за Разширяване на ACCS от
Пакет от способности CP5A0109
Съветът е одобрил изграждане на
ASBE способност чрез използване
в максимална степен на агенциите
на НАТО. Ролите и отговорностите
на NCIA и методът(ите) на доставки, които ще бъдат следвани
при изпълнението на проектите
за Разширяване на ACCS, се определят и договарят в процеса на
одобряване на ASBE проектите.
2. Целта на този MOU е да регламентира механизмите за планиране и
изпълнение между NCIA и Страна
домакин във връзка с проектите
за Разширяване на ACCS като
част от общата ACCS програма и
в съответствие с разпоредбите на
Хартата на NCIO.
Б. Обхват
1. Т ози MOU оп редел я под робно
разпоредбите, в съответствие с
които Страните домакини и NCIA
ще си сътрудничат в изпълнението
на проектите за Разширяване на
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ACCS – от изготвянето на Покана
за оферта (IFB) до и включително
Съвместна инспекция за окончателно приемане (JFAI) на проекта.
Обхватът на проектите, доколкото
това засяга общото финансиране
на НАТО, ще бъде определен от
съответните комитети на НАТО.
2. Във връзка с проектите за Разширяване на ACCS Страните домакини
ще изпълняват нормални функции
на Страна домакин съгласно предвиденото в Директива 85-1 за пакети
от способности на двете стратегически командвания на НАТО.
3. При упражняване на тези функции
Страните домакини са определили
NCIA за свой агент за управлението
и изпълнението на проектите от елементите на Разширяване на ACCS.
4. Сътрудничеството ще включва всички аспекти на проектното планиране
и изпълнение, и по-конкретно:
а) Подготовка на IFB пакети (Покана за търг).
б) Подкрепа в подготовката на
Описанието на работите по
СМР за адаптиране на обекта.
в) И звършване на оглед на място.
г) П одготовка на IFB, включително Описание на работата и
публикуване на IFB.
д) О ценка на офертите, избор на
изпълнител и решения за възлагане на договора след изпълнение на AC/4-D/2261 процедура
за международен търг.
е) Мониторинг на изпълнението
на договорите.
ж) Изграждане и интегриране на
системата.
з) И зпитване и приемане на продукти.
и) П оддръжка на Страните домакини в гаранционния срок.
й) Подкрепа на Страните домакини в JFAI и Сертификат за
окончателно финансово приемане (COFFA).
5. Проектите за разширяване на ACCS
няма да включват строително-монтажни работи на обекта; това остава
задължение на Страните домакини.
Адаптирането на съществуващата
инфраструктура за разполагане на
ASBE оборудване е част от всеки
ASBE проект и ще бъде изпълнено
от Страните домакини.
III. Отговорности на Страните домакини
A. Общи
1. В изпълнение на отговорностите
на Страна домакин и за да бъдат
изпълнени финансовите ангажи-
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менти, определени в Раздел VI на
този MOU, Страните домакини
ще получат и ще управляват необходимите средства, утвърдени
от НАТО, и ще предоставят на
NCIA необходимите средства за
изпълнението на проекта съгласно
посоченото в Член VI. Страните
домакини са получили национално
финансиране, когато Държава е
взела решение за изпълнение на
национално финансирани части
от нейния проект в съответствие
с разпоредбите на този MOU.
2. С траните домакини ще осигурят
своевременна наличност и достъп
до операт и вна с реда, вк л юч ително съоръженията, където ще
бъде инсталирано оборудването,
строително-монтажните работи,
електрозахранване, комуникации,
външна свързаност и всички необходими данни за планирането
и изпълнението на техния проект.
3. С траните домакини ще поемат
отговорности относно правилата
на Инвестиционния комитет на
НАТО.
Б. Страните домакини по-конкретно:
1. Ще организират предоставяне на
NCIA на спецификации на системи,
описващи характеристиките на техния специфичен системен интерфейс за включване в пакета(ите) за
доставка за Разширение на ACCS.
2. Ще организират предоставяне на
NCIA на допълнителни изисквания
към спецификациите, включително
документация за строително-монтажните работи на обекта. Страните домакини ще дават препратки
към приложими национални закони и регулации, считани за полезни
или необходими за изпълнението на
проекта (акредитация за национална сигурност, екологични въпроси,
местни закони и др.).
3. Ще организират предоставяне на
NCIA на изисквания за логистична
подкрепа за включване в пакета за
доставка на Разширение на ACCS.
4. По време на изпълнението на IFB
ще правят преглед и ще одобряват
подробния обхват от работи и IFB,
представени от NCIA, своевременно и в тясно сътрудничество с нея.
5. Ще създават своевременна организация за огледи на място по
време на процеса на офериране и/
или във фазата на изпълнението, в
зависимост от изискванията.
6. Ще правят преглед и ще одобряват О т г овори и изменен и я на
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Описанието на работата (SOW)/
IFB в резултат от исканията на
участниците за пояснения.
Ще участват активно в процеса на
техническо приемане на проектите
за Разширяване на ACCS.
Ще одобряват договори на различни
части от проектите за Разширяване на ACCS. Ще потвърждават на
NCIA, че са получили необходимите средства за проекта съгласно
предвиденото в тях – или от общия
фонд на НАТО за финансиране,
или от националния бюджет. Ще
упълномощават NCIA да подписва
договорни инструменти.
Н а индивидуална база, ако бъде
поискано от NCIА, ще участват
в Срещи за преглед на проекта с
NCIA и изпълнителя, ако Участниците считат това за необходимо.
Ще предоставят ресурси за активно
участие или ще приемат делегиране
на договорните задължения на NCIA
в процеса на техническо приемане
на проекти за Разширяване на ACCS
както във фабрични изпитания, така
и в изпитания на място.
Ще правят преглед на наличната документация на съответните
етапи от договора и след успешно
приключване на тези етапи ще
приемат доставката на Разширението на ACCS на обекта и ще
прехвърлят обекта на потребителя.
Ще поемат отговорност на Страна
домакин за вътрешно обслужване
на проектите за Разширяване на
ACCS в съответствие с решенията
на НАТО. Това включва Експлоатация и поддръжка на хардуера
и на ASBE част та от софтуера
(различен от основния софтуер
на ACCS и вградения търговски
(COTS) софтуер) съгласно политиките на НАТО.
Щ е номинират и представят на
NCIA списък с лица за контакт в
своята държава съгласно Раздел V
от този MOU.
Щ е организират предоставянето
на информация или достъп до съоръжения, изисквани от NCIA за
изпълнение на техните отговорности като агенти по придобиването.
Ще предприемат действия при предоставяне от NCIA на прогнозни
разходи, за да улеснят своевременното прехвърляне на парични
средства в съответствие с Раздел VI
на този MOU.
Ще предприемат действия при предоставяне от NCIA на договорни
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инструменти, които се сключват за
преглед и коментар, освен ако не
бъде решено взаимно нещо друго.
17. К огато е необходимо, ще предприемат действия по доклади за
напредъка на проекти и брифинги,
проведени от NCIA.
18. Ще правят заявки за JFAI в съответствие с регулациите на НАТО.
IV. Отговорности на NCIA
A. Общи
1. NCIA ще действа като проектен
мениджър, системен интегратор и
ако е необходимо, като делегиран
орган за Гарантиране на качеството
от името на Страните домакини.
NCI A ще оси г у ря ва необход имия персонал за организиране на
придобиването, инсталирането и
приемането на проекта за Разширяване на ACCS от Страните домакини съгласно изискванията на
този MOU чрез включване на този
проект в специализирани договори,
в съответствие със собствените
услови я на NCI A, използвайк и
същата договорна администрация,
процедури за гарантиране на качеството и изисквания за стандартизиране, каквито се използват в
NCIA. Съгласно изискванията Държавно гарантиране на качеството,
свързано с договорите за разширяване на ACCS, ще се извършва
в съответствие с процедурите на
STA NAG 4107 или съответните
Меморандуми за разбирателство.
2. NCIA ще информира редовно Страните домакини за всички въпроси,
засягащи избора на изпълнител,
обхвата, цената, графика за доставка и техническото приемане на
проекта за Разширяване на ACCS,
и ще извършва съответни действия.
Б. NCIA по-конкретно:
3. Ще подготви договорните документи в съответствие с процедурите на
НАТО и ще включи в пакетите за
доставки за разширяване на ACCS
спецификацията на системните
изисквания, включително специфичните характеристики на системния интерфейс, съгласно предвиденото от Страните домакини.
4. Щ е включи в пакетите за доставки за разширяване на ACCS и
допълнителните изисквания към
спецификациите, предвидени от
Страните домакини.
5. Щ е вк лючи изиск вани я за ло гистична подкрепа в пакетите за
доставки за разширяване на ACCS,
предвидени от Страните домакини.

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

6. Щ
 е изпълнява функция на агент
по придобиването в съответствие
с одобрения метод на доставки. За
частите от проекта, за които ще
има търгове, NCIA:
а) щ е публикува IFB за участниците в тръжната процедура;
б) щ е подго т ви, координи рано
със Страните домакини, ако е
необходимо, отговори и изменения във връзка със SOW/IFB в
резултат на исканията за пояснение от страна на участниците;
в) щ е оценява получените оферти
в съответствие с правилата за
доставки на НАТО;
г) щ е възложи договора на спечелилия участник.
7. Ще извърши огледи на място по
време на процеса на подготовка на
проекта и оценка на предложението, ако е необходимо.
8. Ще поиска от Страните домакини да
упълномощят Агенцията да подпише договора, с който се определят
изискванията, които трябва да бъдат
изпълнени от Изпълнителя(ите).
9. Ще кани Страните домакини да
у частват активно в прегледите
на изпълнението на проекта за
разширяване на ACCS в областите, засягащи проектите, съгласно
заплануваните форуми на NCIA Air
Command and Control Programme
Office & Services (Air C2 PO & S)/
Configuration Control Board (CCB).
10. Ще подписва договорите, след като
бъде упълномощена от Страните
домакини в съответствие с параграф III.Б.8.
11. Ще иска подкрепа за организиране
на огледи на място.
12. А ко сметне за необходимо, NCIA
ще покани Страната домакин да
участва в прегледи за проектно
управление с изпълнител(и).
13. Ще поиска ресурси от Страната
домакин за активно участие или
приемане на делегираните договорни отговорности на NCIA в процеса
на техническото приемане на ASBE
проекти както във фабрични изпитания, така и в изпитания на място.
14. Ще подготвя налична документация
за преглед от Страните домакини
на съответните етапи от договора
и след успешно приключване на
тези етапи ще предложи обекта
за приемане от Страната домакин
и ще отбележи прехвърлянето на
обекта на потребителя.
15. Ще подпомогне Страната домакин
в подготовката є за нейните отго-

ВЕСТНИК

БРОЙ 66

ворности във връзка с вътрешното
обслужване на обектите за Разширяване на ACCS и ще предложи вътрешна поддръжка в съответствие
с политиките на НАТО.
16. Ще получи от Страните домакини
списък с лица за контакт в съответствие с Раздел V от този MOU.
17. Ще поиска от Страните домакини
да є предоставят информация или
достъп до съоръжения, които са
необходими на NCIA за изпълнение
на нейните отговорности на агент
по придобиването.
18. Ще предостави на Страните домакини прогнози за разходите, за да
улесни своевременното прехвърляне на паричните средства в съответствие с Раздел VI от този MOU.
19. Ще предостави на Страните домакини доклади и брифинги за статуса
на изпълнение на проекта.
20. Ще подпомага Страните домакини в
заявяването на JFAI в съответствие
с регулациите на НАТО.
V. Организация и координация
A. З а изп ъ л нен ие на за д ъ л жен и я та
на Страните домакини и на NCIA
съгласно предвиденото в този MOU
създадената вече Работна група за координиране Разширяването на ACCS
(AECWG) ще продължи работата си
под председателството на NCIA. Целта
на AECWG е да координира определените в MOU дейности, ако тези
дейности изискват координиране от
AECWG в допълнение на двустранните
дискусии между Страните домакини и
NCIA. Заседанията на AECWG ще бъдат записвани в Обобщени протоколи.
Б. С траните домакини ще номинират
техен представител в AECWG, който
ще действа и като национално лице
за контакт, занимаващо се директно със запитвания от техническо,
програмно, административно или
договорно естество.
В. З аседания на AECWG може да бъдат
свиквани по всяко време от представителя на Страната домакин чрез
искане до Председателя за организиране на заседание.
Г. Решения, взети в двустранни дискусии между Страна домакин и NCIA,
ще бъдат отразявани в протоколи от
заседанията, които ще бъдат предоставяни на AECWG.
Д. A ECWG е разработила и приела
свой Правилник за работа, който е
включен в този MOU.
E. С траните домакини може да решат
да назначат постоянни национални
представители в NCIA за установяване
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на връзка между Страната домакин и
ръководството на проекта за разширяване на ACCS в съответствие с механизми, които ще бъдат дефинирани.
VI. Финансови договорености
A. В сяка Страна домакин ще поеме
разходите за придобиване и услугите,
свързани с обекта на своя територия,
придобит от NCIA, както и дял от
разходите по Проекта на NCIA за
Агент по придобиването в периода,
който се изиск ва, за поемане на
отговорностите, посочени в Раздели
III и IV. Общата сума на средствата,
отделени за доставката, се базира на
общия дял разходи в размер 75 % по
Програмата на НАТО за инвестиции
в сигурността (NSIP), а 25 % са национални средства.
Б. Разход за офериране:
а) П ри избора на изпълнител(и) за
различните части на проекта(ите)
NCI A ще предостави финансов
график за поетапно плащане, приложим за всяка от Страните домакини. Разходите ще бъдат платени
от Страните домакини в срок до
30 дни въз основа на фактура(и),
издадена(и) от NCIA.
б) С траните домакини ще осигурят
своевременното полу чаване на
средствата, за да избегнат евентуално налагане на санкции от
страна на Изпълнителя(ите) за
забавено плащане.
в) NCIA няма да превишава общата
сума от средства, определени от
една Страна домакин за нейния
проект за разширяване на ACCS,
без предварителното писмено съгласие на държавата. Като цяло
финансираните проекти на НАТО
ще се финансират чрез NSIP и ще
отразяват и ще се ограничават
до одобрения обхват и средства,
освен ако Страните домакини не
решат да отпуснат още национални
средства за своите проекти.
В. О тговорност на Страната домакин:
Разход, възникващ от ресурсите на
Страната домакин, предоставени за
приемане на обекта в съответствие
с Раздел III.Б.10 по-горе, ще бъде
за сметка на Страните домакини.
Г. А дминистративни разходи:
а) Р азходите ще бъдат определени
чрез използването на клиентски
ставки (включващи преки и непреки разходи), одобрени от Комитета
по бюджета. След като бъдат одобрени, се разработва годишният
план за управление на ресурсите
на ASBE (ARMP) въз основа на
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предложение за Твърда фиксирана
цена (FFP), който се представя на
Страните домакини за одобрение.
б) NCIA ще изисква необходимото
финансиране от Страните домакини годишно въз основа на ARMP.
Тези заявки за средства ще се
извършват чрез издаване на фактура в началото на всяка дадена
година за годишното изпълнение.
Плащането се очаква в срок до
30 дни от получаване на фактура.
в) В ъзнаграждението на NCIA ще
бъде поделено между Страните
домакини в съответствие с разпоредбите на ARMP. В случай на забавяне на финансовото одобряване
на проекта NCIA ще информира
Страните домакини във възможно
най-кратък срок, ако се счита, че
сумата е недостатъчна за покриване на разхода на NCIA и трябва
да бъде коригирана.
г) Н ационално финансираните над
военните минимални изисквания
(M M R) ще б ъдат разглеж да н и
отделно и ще бъдат предмет на
отделно Техническо споразумение,
което ще бъде договорено със съответната Страна домакин.
VII. С
 четоводство, отчетност и механизми
за одит
A. Ще се прилагат нормалните счетоводни и одитни процедури на NCIA.
Б. N CI A ще изготви сертифицирани
неодитирани финансови отчети, показващи:
1. к умулативно финансиране;
2. о бщи разходи за периода, разбити
по съответни позиции;
3. к умулативни разходи, разбити по
съответни позиции;
4. о станали средства;
5. п рогноза за разходи за следващите
дванадесет месеца, като за целите
на планирането се предоставят
данни за последните шест месеца.
В. NCIA подлежи на редовни външни
(Международен борд на одиторите
на НАТО – IBAN) и вътрешни одити.
Счетоводният процес на NCIA е в съответствие със счетоводните изисквания
на Международните счетоводни стандарти за публичния сектор (IPSAS).
VIII. Сигурност и посещения
A. С т ра н и т е дома к и н и и NCI A ще
спазват правилата за сигурност, определени в документа „Сигурност в
рамките на Организацията на северноатлантическия договор“ CM(2002)
49 от 17 юни 2002 г. и последващи
изменения и допълнения, или други
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приложими правила за сигурност,
приети от НАТО.
Б. З аявки за разрешения за посещения
в Страната домакин от персонал на
Изпълнителя и персонал на Страната
домакин или NCIA в държавно учреждение или фирма, сътрудничещи
в проектите, се подават, подкрепени
от сертификати за достъп до класифицирана информация, до националния орган за сигурност на Страната
домакин. Заявките за разрешаване
на посещения ще се правят в съответствие с приложимата част на настоящата Директива за индустриална
сигурност, предвиждаща срокове за
изчакване обработката на заявки за
посещения. Персоналът, правещ такива посещения, трябва да отговаря
на всички изисквания за сигурност
на Страната домакин.
В. NCIA и Страните домакини ще се
уведомяват взаимно за нивото на
класификация за сигурност на цялата
информация, документи или материали, генерирани, доставени или
разменени по този MOU, както и за
всяка последваща промяна в нивото на
класификация за сигурност. Когато е
необходимо да се извърши промяна в
нивото на класификация за сигурност,
новото ниво на класификация за сигурност трябва да осигурява подходящо
ниво на защита срещу оповестяване.
Г. N C I A и С т ра н и т е дом а к и н и ще
предприемат всички законни стъпки, с които разполагат, за да запазят
поверителността на обменяната по
този MOU информация така, че тя
да не бъде оповестявана по силата
на законодателна разпоредба, освен
ако Страните домакини се съгласят
взаимно на подобно оповестяване.
IX. П рава на интелектуална собственост
(IPR) и предаване на информация
A. Ц елият обмен и използването на
техническа информация ще се извършва в рамките на Споразумението на НАТО относно предаване на
техническа информация за целите
на отбраната, подписано в Брюксел
на 19 октомври 1970 г., и допълненията и процедурите за изпълнение
към него, както и в съответствие с
одобрените условия за IPR, отразени
в договора за софтуерна разработка
и валидиране на ACCS LOC1.
X. О
 тговорност
A. За отговорност, произтичаща от или
във връзка с дейности, извършвани в
изпълнение на служебно задължение в
изпълнение на и в полза на програмата,
са приложими следните разпоредби:
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1. В
 секи Участник в този MOU се
отказва от всякакви претенции
към останалите по отношение на
щета, причинена на неговия военен
или цивилен персонал, или щета,
причинена на негова собственост
от персонал или агенти (което не
вк лючва изпълнители) на дру г
Участник. Ако обаче тази щета
е в резултат от неразумни действия или бездействия, умишлено
увреждане или груба небрежност
на Участник, негов персонал или
агенти, разходите за всяка отговорност са за сметка единствено
на този Участник.
2. Претенции от трети лица за каквато и да било щета, причинена от
персонал или агент на Участник,
ще се обработват от най-уместния
за целта Участник съгласно преценката на останалите Участници.
Разходът за обезщетяване на такива
претенции се понася от Участниците съгласно определеното от
Участниците. Ако обаче щетата е в
резултат от неразумни действия или
бездействия, умишлено увреждане
или груба небрежност на персонал
или агенти на Участник, разходите
за всяка отговорност са за сметка
единствено на този Участник.
Б. В случай на щета, причинена на/или
от обща собственост на Участниците,
когато разходът за обезщетяване за
такава щета не подлежи на възстановяване от трето лице, този разход
ще се понесе от Участниците в зависимост от необходимостта.
В. Участниците няма да обезщетяват
изпълнителите за отговорност пред
трети лица.
Г. Претенции, произтичащи от договорни
инструменти, свързани с изпълнението на този MOU, ще бъдат уреждани
в съответствие с разпоредбите на
договорния инструмент.
XI. О свобож даване от данъци, мита и
други налози
A. Доколкото съществуващите закони
и регулации на Страните домакини
позволяват, Страните домакини ще
гарантират освобождаване от ясно
определими данъци, мита и подобни
налози или количествени ограничения върху внос и износ във връзка
с изпълнението на проекта(ите) по
този MOU.
Б. С траните домакини ще гарантират,
че данъци, мита и подобни налози,
по които е възможно освобождаване съгласно горното, няма да бъдат
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включени в цената на информацията
или произведените по проекта(ите)
материали, предмет на този MOU.
Страните домакини ще администрират всички данъци, мита и подобни
налози по най-благоприятен начин за
удовлетворителното изпълнение на
договореностите, описани в този MOU.
В. А ко бъдат наложени данъци, мита
или подобни налози, те се поемат
от Страната домакин, в която са
наложени като разход на тази Страна
домакин над споделените разходи по
проекта(ите), предмет на този MOU.
Г. А ко за да се приложат регулациите на
Европейския съюз (ЕС) е необходимо
да се наложат мита, те ще бъдат поети
от крайния получател. За целта части
или компоненти от оборудването,
идващи извън ЕС, ще продъл жат
до своята крайна дестинация, придружени от съответния митнически
документ, създаващ възможност за
заплащането на митата. Методът за
разпределяне на такива мита между
Страните домакини ще бъде определен след консултации.
XII. С обственици и право на собственост
A. NCIA ще гарантира, че цялата собственост (дефинирана като оборудване,
данни, документация), предоставена
по този MOU, е подходящо вписана,
за да позволи на Страните домакини
да извършат JFAI за включване на
собствеността в описа на НАТО.
Б. ACCS софтуерът на НАТО ще бъде
предоставен на всички ASBE обекти
в съответствие с договора за лиценз,
който ще бъде сключен отделно със
Страните домакини.
XIII. Уреждане на спорове
A. В сек и спор относно т ълк у ването
или прилагането на този MOU или
неговите изменения ще се решава с
консултация между Участниците и
няма да бъде отнасян към международен съд или трибунал, или друго
трето лице за уреждане, освен в съответствие с предвиденото по-долу.
Б. С порове, които не могат да бъдат
решени с преки преговори, може да
бъдат отнесени от всеки Участник към
съответния комитет(и) на НАТО за
решение, което се приема от Страните
домакини и NCIA.
XIV. Е
 фективна дата, език, срок, изменение,
прекратяване и оттегляне
A. Този MOU ще влезе в сила за съответната Страна домакин на датата на
подписването му и преподписването
от NCIA и ще остане в сила, докато
ангажиментите по този MOU бъдат
изпълнени.
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Б. Т
 ози MOU се подписва в единадесет
оригинала на английски език. За всички дейности и документи, свързани
с този MOU, работният език, който
ще се използва, е английският език.
В. Този MOU може да бъде изменян с
писменото общо съгласие на Участниците.
Г. Този MOU може да бъде прекратен
по всяко време с взаимното писмено съгласие на всички Участници.
Страна домакин или NCIA може да
се оттегли от MOU с отправяне на
четиримесечно писмено предизвестие
до Участниците. Докато оттеглянето
влезе в сила, оттеглящата се Държава
ще продължи своето сътрудничество
по този MOU.
Д. О ттеглящият се Участник ще заплати всички разходи, произтичащи
от това оттегляне, като разходи за
прекратяване на договори, ако има
такива, сключени преди оттеглянето.
Останалите Участници ще определят в консултация с оттеглящия се
Участник най-изгодните от икономическа гледна точка договорености в
това отношение с цел смекчаване на
финансовите и другите последици.
Е. Договореностите относно IPR и предаването на информация (Раздел IX),
и тези относно Сигурността и посещенията (Раздел VIII), Отговорност
(Раздел X) и Уреждането на спорове
(Раздел XIII) ще продължат да се
прилагат независимо от оттеглянето,
изтичането на срока или прекратяването на този MOU.
XV. Подписване
Горното представлява постигнати разбирателства между Страните домакини и NCIA
относно посочените в този документ въпроси.
Подписан в единадесет екземпляра от
Страните домакини и NCIA:
ПРИЛОЖЕНИЕ A: Правила за работа
на AECWG
1. ЦЕЛ
A ECWG е част от организацията за управление, регламентирана в MOU, между NCIA и
Страните домакини, участващи в разширяването на ACCS, чиято задача е да наблюдава и
координира общите дейности по подготовката
на проекта.
2. МИСИЯ
A ECWG ще наблюдава и координира всички
съвместни дейности и ще дава насоки за гарантиране на надлежното изпълнение на MOU
в съответствие с разпоредбите на Организационната харта на NCIA и решенията на AirC2
Steering Committee и финансовите комитети.
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ
3.1. Състав
AECWG се състои от:
a. Председател на AECWG от NCIA.
б. Основни членове:
(1) Е д и н п р едс т а ви т е л о т в ся к а
Страна домакин;
(2) П редседател на AECWG.
в. Други Участници:
(1) Е ксперти от Страните домакини, органи и Агенции на НАТО,
а н га ж и ра н и с дей нос т и т е по
разширяване на ACCS;
(2) П редседатели на Работни групи
съгласно изискванията на дневния ред;
(3) С ъветници, поканени от Работната група.
Всеки член може да бъде подкрепен от допълнителни представители.
3.2.Заседания
З аседанията на AECWG ще се свикват от Председателя в съответствие
с изискванията. Всеки Основен член
също може да поиска от Председателя
да свика заседание.
3.3. Решения
В сички решения се вземат с единодушие на основните членове. Заседанията
на AECWG се отразяват в Обобщени
протоколи.
3.4. П редседателство
NCIA ще номинира Председател, който
се одобрява от AECWG. Нормалният
мандат на председателя е 2 години, но
той може да бъде удължен от AECWG.
3.5. Подчинени органи
З а изпълнение на своите задължения
AECWG може да създаде подчинени
РГ за определена задача в зависимост
от необходимостта.
4. З
 АДАЧИ
В рамките на Плана за управление изпълнението на проекта за разширяване на
ACCS, AECWG ще координира усилията на
подготвителните работи и всички работи,
водещи до изпълнението на елементи за
разширяване на ACCS. Това включва, наред
с останалото, следното:
a. И зпълнение на инфраструктура за адаптиране на местата за приемане на системата ACCS.
б. Р азработ ване на спецификации те за
всеки обект.
в. П одготовка на IFB пакети, избор на
изпълнител и подписване на договор.
г. Управление, инженеринг, инсталиране,
обучение, изпитване и приемане на ASBE
проекти.
д. П оддръжка на Страните домакини в
гаранционния срок.
5. ПРЕКРАТЯВАНЕ
A ECWG ще изпълни целта си след като
изпълни мисията си в съответствие с MOU.
5509
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ПРАВИЛНИК

за реда за водене на регистрите при Министерството на регионалното развитие и
благоустройството на Европейските групи за
териториално сътрудничество със седалище
в Република България и на българските
юридически лица, които членуват в такива
групи със седалище извън територията на
Република България
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат воденето, поддържането и съхраняването при
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството на:
1. Регистър на Европейските групи за
териториално сътрудничество (ЕГТС) със
седалище в Република България;
2. Регистър на българските юридически
лица, които членуват в ЕГТС, чието седалище
е извън територията на Република България.
Чл. 2. Регистрите по чл. 1 се водят, поддържат и съхраняват от Главна дирекция
„Управление на териториалното сътрудничество“ при Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
Г л а в а

в т о р а

РЕГИСТРИ, КНИГИ И ДЕЛОВОДНИ
КНИГИ
Чл. 3. (1) Регистрите по чл. 1 се състоят от компютърна база данни, съдържаща
информаци я за регист рираните в Българи я ЕГ ТС и за българск ите юридическ и
лица – членове на ЕГТС, регистрирани в
друга държава – членка, въведена по електронните образци на заявленията за вписване
по „Образец 2“ (съгласно приложение № 2)
и допълнена от известия (нотификации) за
съучредяване или присъединяване към ЕГТС
по „Образец 1“ (съгласно приложение № 1),
във формата на таблици Microsoft Office
Excel, и приложените документи, въз основа
на които е извършено всяко вписване, както
и информация в текстови формат.
(2) Регистрите се водят и съхраняват в
електронен вид на предназначен само за тази
дейност подходящ компютър.
Чл. 4. (1) Към регистрите се водят следните книги:
1. книга, образувана от подреждането по
входящ номер на копия на хартиен носител
от известия (нотификации) по „Образец 1“
и приложенията към тях;
2. книга, образувана от подреждането по
входящ номер на копия на хартиен носител
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от заявленията за вписване „Образец 2“ и
приложенията към тях;
3. книга на хартиен носител и в електронен вид, образувана от подредени по реда
на приемането им от Министерския съвет
решения относно одобряване на членството
или отказ за членство в ЕГТС;
4. книга на хартиен и на електронен носител, образувана от подредени по изходящ
номер становища на министъра на финансите
за съгласуване на заповеди на министъра на
регионалното развитие и благоустройството
за одобряване на членството или отказ за
членство в ЕГТС;
5. книга на хартиен и на електронен носител, образувана от подредени по номер
на издаване заповеди на министъра на регионалното развитие и благоустройството
за одобряване на членството или отказ за
членство в ЕГТС;
6. книга на хартиен и на електронен носител, образувана от подредени по изходящ
номер копия на становища на министъра на
регионалното развитие и благоустройството
по проекти на решения на Министерския
съвет относно одобряване на членството или
отказ за членство в ЕГТС;
7. книга на хартиен и на електронен носител, образувана от подредени по изходящ
номер удостоверени я, издадени от длъжностно лице от Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ на
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството, за вписването в регистъра по чл. 1, т. 1;
8. книга на хартиен и на електронен носител, образувана от подредени по изходящ
номер удостоверени я, издадени от длъжностно лице от Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ на
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството, за вписването в регистъра по чл. 1, т. 2.
(2) Книгите по ал. 1, т. 1 и 2 се водят
също и в електронен вид в отделни папки,
образувани от подреждането по входящ номер
на сканираните хартиени копия на заявленията „Образец 1“, съответно „Образец 2“, и
приложенията към тях, преобразувани във
формат Portable Document Format (PDF) на
Adobe Acrobat, на същия компютър, на който
се съхранява и компютърната база данни на
регистрите по чл. 1.
Чл. 5. За административно обслужване
на български юридически лица потенциални
учредители или членове на ЕГТС и регистрираните в България ЕГТС длъжностно
лице от Главна дирекция „Управление на
тери ториа лното сът рудни чест во“ на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството води следните деловодни
книги на хартиен и електронен носител:
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1. изходяща деловодна книга на издадените уверения за завеждане с входящ номер
на пода дено извес т ие (но т ифи к а ц и я) по
„Образец 1“;
2. изходяща деловодна книга на издадените
уверения за завеждане с входящ номер на
подадено заявление за вписване „Образец 2“;
3. входяща и изходяща деловодна книга
по образувани преписки с ЕГТС, членове и
потенциални членове на ЕГТС, регистрирани
в България и в чужбина.
Г л а в а

т р е т а

ПРОИЗВОДСТВО ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ
НА ЗА ЯВЛЕНИЯТА
Чл. 6. (1) Българско юридическо лице, което съучредява или се присъединява към ЕГТС
със седалище на територията на Европейския
съюз, е длъжно да уведоми министъра на
регионалното развитие и благоустройството
за намерението си чрез писмено известие
(нотификация) по „Образец 1“, като приложи копия от посочените на страница 9 от
известието документи.
(2) Когато учредители или членове на
ЕГТС са Република България, органи на
национално равнище и/или регионални органи или обединения, в които те участват,
компетентните министри и/или областни
управители изготвят проект на решение на
Министерския съвет и уведомяват министъра
на регионалното развитие и благоустройството чрез писмено известие (нотификация) по
„Образец 1“. В едномесечен срок министърът
на регионалното развитие и благоустройството изготвя становище до Министерския
съвет за одобряване или неодобряване на
членството в ЕГТС.
(3) Когато потенциални учредители и членове на ЕГТС са местни органи, публични
предприятия, публичноправни организации
и предприятия, посочени в чл. 3 на Регламент (ЕО) № 1082/2006, министърът на регионалното развитие и благоустройството
след съгласуване с министъра на финансите
издава заповед за одобрение на членството
в ЕГТС в срок до 2 месеца от датата на
получаване на писменото известие (нотификация) по ал. 1. В случай че са налице
основанията за неодобряване на членството
в ЕГТС, предвидени в чл. 4, параграф 3 на
Регламент (ЕО) № 1082/2006, министърът
на регионалното развитие и благоустройството уведомява българските юридически
лица – потенциални учредители и членове
на ЕГТС, като посочва мотивите за отказа
и предлага по целесъобразност необходими
изменения в конвенцията.
Чл. 7. (1) Информацията в писменото известие (нотификация) по „Образец 1“ – приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, съдържа данни
в полета, обединени в групи.
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(2) Група „Данни за заявителя – българско
юридическо лице потенциален член на ЕГТС“
е с полета, както следва:
1. входящ номер на известието (нотификацията) по „Образец 1“, съставен от 11-цифрено
число, като първите три цифри образуват число пореден номер, следващите четири цифри
означават годината, следващите две – месеца, и последните две – датата и указание, че
се попълва от длъжностно лице от Главна
дирекция „Управление на териториалното
сът рудничество“ при Министерството на
регионалното развитие и благоустройството;
2. наименование на българското юридическо лице потенциален член на ЕГТС;
3. ед и нен и ден т ифи к а ц ионен код по
БУЛСТАТ;
4. данъчен номер, ако е приложимо;
5. организационна форма/правен статут:
министерство, областна администрация, община, държавна агенция, агенция, юридическо
лице с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност, държавно висше
училище, държавна или общинска организация/предприятие и др.;
6. съд по регистрацията – име на окръжния
съд, в който е вписано юридическото лице;
7. фирмено дело – номер и година;
8. регистър, том/страница и партиден номер;
9. единен фирмен номер (ЕФН);
10. номер на удостоверение за вписване в
Централния регистър на юридическите лица
с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството
на правосъдието;
11. регистрационен номер на Централния
регистър на юридическите лица с нестопанска
цел за осъществяване на общественополезна
дейност при Министерството на правосъдието;
12. общественополезна дейност на юридическото лице с нестопанска цел (цели и средства за постигането им, предмет на стопанска
дейност), когато е приложимо;
13. учредителен акт, закон или номер на
акта на държавен орган или орган на местното самоуправление, с който е създадена
държавната или общинската организация;
14. учредител: държавен орган или орган
на местното самоуправление, физическо или
юридическо лице;
15. от каква степен разпоредител с бюджетни кредити е заявителят и към кой първостепенен разпоредител с бюджетни кредити;
16. седалище и адрес на управление, пощенски код;
17. код NUTS ниво 3;
18. град/село;
19. област;
20. улица/площад, №, вход, етаж, апартамент;
21. номер на телефон и факс;
22. електронен адрес и интернет страница;
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23. лице за контакти;
24. номер на телефон;
25. електронен адрес;
26. наименование на управителния орган;
27. от поле 27 до поле 39 – име, презиме,
фамилия, ЕГН и мандат на членовете на
управителния орган на българското юридическо лице.
(3) Група „Данни за ЕГТС“ е с полета,
както следва:
1. наименование на ЕГТС;
2 . ед и нен и ден т ифи к а ц ионен код по
БУЛСТАТ;
3. данъчен номер, ако е приложимо;
4. съд по регистрацията – име на окръжния
съд, в който е вписано ЕГТС;
5. фирмено дело – номер и година;
6. регистър, том/страница и партиден номер;
7. единен фирмен номер (ЕФН);
8. номер на удостоверение за вписване в
Централния регистър на юридическите лица
с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството
на правосъдието;
9. регистрационен номер на Централния
регистър на юридическите лица с нестопанска
цел за осъществяване на общественополезна
дейност при Министерството на правосъдието;
10. име на държавата – членка на ЕС, в
която е регистрирано ЕГТС;
11. организационна форма (правен статут)
на ЕГТС (публичноправна или частноправна
организация);
12. орган, регистрирал ЕГТС;
13. регистрационен номер и дата;
14. задачи и функции на ЕГТС (учредена
или която предстои да бъде учредена);
15. седалище и адрес на управление на
ЕГТС, държава, пощенски код;
16. код NUTS ниво 3;
17. град/село;
18. област;
19. улица/площад, №, вход, етаж, апартамент;
20. лице за контакти;
21. номер на телефон и факс;
22. електронен адрес и интернет страница;
23. членове на ЕГТС – държави – членки
на ЕС;
24. членове на ЕГТС – държави извън ЕС;
25. членове на ЕГТС – регионални власти
от NUTS ниво 1, 2 или 3, номер на NUTS от
ниво 3 и от коя държава;
26. членове на ЕГТС – местни власти от
LAU ниво 1 или 2, номер на NUTS от ниво 3
и от коя държава;
27. п у бл и ч ноп ра вн и орга н иза ц и и и л и
предприятия, номер на NUTS от ниво 3 и от
коя държава;
28. обединение от държави, регионални
власти, местни власти и/или публичноправни
организации;
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29. предмет на дейност на ЕГТС;
30. конкретни цели и задачи на ЕГТС и
средства за постигането им;
31. териториален обхват, в който ЕГТС
изпълнява целите и задачите си, по държави,
региони и номера на кодове NUTS от ниво 3;
32. срок, за който е учредена ЕГТС;
33. имуществена отговорност на ЕГТС
и на членовете – ограничена отговорност
до размера на имуществото на ЕГТС или
неограничена отговорност на всеки член за
погасяване задълженията на ЕГТС, когато
имуществото на ЕГТС се окаже недостатъчно
за удовлетворяването на кредиторите;
34. от поле 34 до поле 47 – име, презиме,
фамилия, ЕГН, мандат и от коя държава са
председателят, съпредседателят и членовете
на Събранието на представителите на членовете на ЕГТС;
35. от поле 48 до поле 58 – име, презиме,
фамилия, ЕГН, мандат и от коя държава са
председателят и членовете на Управителния
съвет на ЕГТС;
36. поле 59 – име, презиме, фамилия, ЕГН,
мандат и от коя държава е директорът на ЕГТС;
37. поле 60 – имущество на ЕГТС – членски внос (месечен и годишен размер в евро);
38. поле 61 – недвижимо имущество/апортна вноска, вносител и стойност в евро;
39. поле 62 – предоставена застраховка
или гаранция от член на ЕГТС при ЕГТС – с
ограничена отговорност, или при ЕГТС – с
ограничено отговорни членове.
(4) Група „Приложени копия от документи“
е с полета, както следва:
1. конвенция или проект на конвенция за
образуване на ЕГТС;
2. устав или проект на устав на ЕГТС;
3. проект на Решение на Министерския
съвет за одобряване на членството в ЕГТС;
4. разрешение от първостепенен разпоредител с бюджетни кредити за включване на
второстепенен и от по-ниска степен разпоредител, който е публичноправна организация/
предприятие, като член в ЕГТС;
5. решение на общинския съвет за включване на съответната община в ЕГТС;
6. решение на Управителни я съвет за
включване на публичноправната организация
в ЕГТС;
7. решение на Управителни я съвет за
включване на публичноправното предприятие
в ЕГТС;
8. удостоверение за заявителя за вписване
в Централния регистър на юридическите лица
с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството
на правосъдието, ако е приложимо;
9. удостоверение за ЕГТС, издадено от
Министерството на правосъдието, за вписване в Централния регистър на юридическите
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лица с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност, когато ЕГТС е
вече учредена в България;
10. списък на членовете на ЕГТС;
11. списък на имоти и вещи, внесени като
апортни вноски в имуществото на ЕГТС;
12. актове за държавна и за общинска собственост на имоти, внесени в имуществото
на ЕГТС;
13. документи за предоставена застраховка
или гаранция от член на ЕГТС при ЕГТС – с
ограничена отговорност, или при ЕГТС – с
ограничено отговорни членове;
14. други документи относно ЕГТС.
Чл. 8. (1) В 10-дневен срок след вписването
в Централния регистър на юридическите лица
с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на
правосъдието лицето, представляващо ЕГТС,
чието седалище е регистрирано в България,
подава заявление „Образец 2“ за вписване в
регистъра по чл. 1, т. 1.
(2) В 15-дневен срок, след като стане член
на ЕГТС, чието седалище е регистрирано извън
територията на България в държава – членка на ЕС, представителят на българското
юридическо лице в събранието на членовете
на ЕГТС подава заявление „Образец 2“ за
вписване в регистъра по чл. 1, т. 2.
(3) Заявлението „Образец 2“ се подава до
главния директор на Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
при Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
Чл. 9. (1) Информацията в заявление „Образец 2“ – приложение № 2 към чл. 3, ал. 1,
съдържа данни в полета, обединени в групи.
(2) Група „Данни за заявителя – българско юридическо лице – член на ЕГТС, чието
седалище е извън територията на Република
България“ е с полета, както следва:
1. входящ номер на заявлението „Образец 2“, съставен от 11-цифрено число, като
първите три цифри образуват число – пореден номер, следващите четири цифри означават годината, следващите две – месеца, и
последните две – датата;
2. входящ номер на известието (нотификацията) по „Образец 1“ – приложение № 1
към чл. 3, ал. 1, и указание, че входящите
номера се попълват от длъжностното лице
по вписванията;
3. наименование на българското юридическо лице член на ЕГТС;
4. ед и нен и ден т ифи к а ц ионен код по
БУЛСТАТ;
5. данъчен номер, ако е приложимо;
6. организационна форма/правен статут:
министерство, областна администрация, община, държавна агенция, агенция, юридическо
лице с нестопанска цел за осъществяване на
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общественополезна дейност, държавно висше
училище, държавна или общинска организация/предприятие и др.;
7. съд по регистрацията – име на окръжния
съд, в който е вписано юридическото лице;
8. фирмено дело – номер и година;
9. регистър, том/страница и партиден номер;
10. единен фирмен номер (ЕФН);
11. номер на удостоверението за вписване
в Централния регистър на юридическите лица
с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството
на правосъдието;
12. регистрационен номер на Централния
регистър на юридическите лица с нестопанска
цел за осъществяване на общественополезна
дейност при Министерството на правосъдието;
13. общественополезна дейност на юридическото лице с нестопанска цел (цели и средства за постигането им, предмет на стопанска
дейност), когато е приложимо;
14. учредителен акт, закон или номер на
акта на държавен орган или орган на местното
самоуправление, с който е създадена държавната или общинската организация – заявител;
15. учредител: държавен орган или орган
на местното самоуправление, физическо или
юридическо лице;
16. информаци я за за явител я – да ли е
първостепенен разпоредител с бюд жетни
кредити или е второстепенен и от по-ниска
степен разпоредител и към кой първостепенен
разпоредител с бюджетни кредити;
17. седалище и адрес на управление, пощенски код;
18. код NUTS ниво 3;
19. град/село;
20. област;
21. улица/площад, №, вход, етаж, апартамент;
22. номер на телефон и факс;
23. електронен адрес и интернет страница;
24. лице за контакти;
25. номер на телефон;
26. електронен адрес;
27. наименование на управителния орган;
28. от поле 28 до поле 40 – име, презиме,
фамилия, ЕГН и мандат на членовете на
управителния орган на българското юридическо лице.
(3) Група „Данни за ЕГТС“ е с полета,
както следва:
1. наименование на ЕГТС;
2 . ед и нен и ден т ифи к а ц ионен код по
БУЛСТАТ;
3. данъчен номер, ако е приложимо;
4. съд по регистрацията – име на окръжния
съд, в който е вписана ЕГТС;
5. фирмено дело – номер и година;
6. регистър, том/страница и партиден номер;
7. единен фирмен номер (ЕФН);
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8. номер на удостоверението за вписване в
Централния регистър на юридическите лица
с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството
на правосъдието;
9. регистрационен номер на Централния
регистър на юридическите лица с нестопанска
цел за осъществяване на общественополезна
дейност при Министерството на правосъдието;
10. име на държавата – членка на ЕС, в
която е регистрирана ЕГТС;
11. организационна форма (правен статут)
на ЕГТС (публичноправна или частноправна
организация);
12. наименование на органа, регистрирал
ЕГТС;
13. регистрационен номер и дата на регистрирането на ЕГТС;
14. задачи и функции на ЕГТС;
15. седалище и адрес на управление на
ЕГТС, държава, пощенски код;
16. код NUTS ниво 3;
17. град/село;
18. област/департамент, регион;
19. улица/площад, №;
20. лице за контакт;
21. номер на телефон и факс;
22. електронен адрес и интернет страница;
23. членове на ЕГТС – държави – членки
на ЕС;
24. членове на ЕГТС – държави извън ЕС;
25. членове на ЕГТС – регионални власти
от NUTS ниво 1, 2 или 3, номер на NUTS от
ниво 3 и от коя държава;
26. членове на ЕГТС – местни власти от
LAU ниво 1 или 2, номер на NUTS от ниво 3
и от коя държава;
27. членове на ЕГТС – публичноправни
организации/предприятия, номер на NUTS
от ниво 3 и от коя държава;
28. член на ЕГТС – обединение от държави, регионални власти, местни власти и/или
публичноправни организации/предприятия;
29. предмет на дейност на ЕГТС;
30. конкретни цели и задачи на ЕГТС и
средства за постигането им;
31. териториален обхват, в който ЕГТС
изпълнява целите и задачите си, по държави,
региони и номера на кодове NUTS от ниво 3;
32. срок, за който е учредена ЕГТС;
33. имуществена отговорност на ЕГТС
и на членовете – ограничена отговорност
до размера на имуществото на ЕГТС или
неограничена отговорност на всеки член за
погасяване задълженията на ЕГТС, когато
имуществото на ЕГТС се окаже недостатъчно
за удовлетворяването на кредиторите;
34. от поле 34 до поле 47 – име, презиме,
фамилия, ЕГН, мандат и от коя държава са
председателят, съпредседателят и членовете
на Събранието на представителите на членовете на ЕГТС;
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35. от поле 48 до поле 58 – име, презиме,
фамилия, ЕГН, мандат и от коя държава са
председателят и членовете на Управителния
съвет на ЕГТС;
36. поле 59 – име, п резиме, фами ли я,
ЕГН, мандат и от коя държава е директорът
на ЕГТС;
37. поле 60 – имущество на ЕГТС – членски внос (месечен и годишен размер в евро);
38. поле 61 – нед ви ж и мо и м у ще с т во/
апортна вноска, вносител и стойност в евро;
39. поле 62 – предоставена застраховка
или гаранция от член на ЕГТС при ЕГТС – с
ограничена отговорност, или при ЕГТС – с
ограничено отговорни членове.
(4) Група „Приложени копия от документи“
е с полета, както следва:
1. решение на Министерския съвет за
одобряване на членството в ЕГТС;
2. заповед на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за одобрение
на членството в ЕГТС;
3. решение на окръжния съд по регистрацията, когато седалището на ЕГТС е в България, или решение на органа, регистрирал
ЕГТС в друга държава – членка на ЕС;
4. удостоверение за вписване на ЕГТС,
издадено от Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност
при Министерството на правосъдието, когато
седалището на ЕГТС е в България;
5. Конвенция за образуване на ЕГТС;
6. устав на ЕГТС;
7. други документи относно ЕГТС.
Чл. 10. (1) Заявленията по „Образец 1“,
„Образец 2“ и приложените към тях документи се приемат на хартиен и на електронен носител от длъжностно лице от Главна
дирекция „Управление на териториалното
сът рудничество“ при Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
(2) Длъжностното лице оказва съдействие
на заявителя за попълване на заявлението.
(3) Полетата от заявленията, които остават празни поради липса, незаявяване или
неприложимост на обстоятелствата, за които
са предвидени, се попълват с думата „не“
или „няма“.
(4) Ако мястото в някои полета не е достатъчно, към заявлението се прибавя лист
с означение: „Продължение към поле № ...“.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРОИЗВОДСТВО ПО ВПИСВАНЕ В
РЕГИСТРИТЕ
Чл. 11. (1) Вписването, включително вписването на заличаването и основанието за
заличаване от регистрите по чл. 1, издаването
на удостоверение за това на заявителите,
както и изготвянето и предоставянето на
справки по данни от тези регистри се из-
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вършват от длъжностно лице по вписванията,
служител от Главна дирекция „Управление
на т ери т ориа л но т о с ът ру д н и чес т во“ п ри
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
(2) Когато е необходимо да се представят допълнителни доказателства или да се
отст ран ят недостат ъци по представените
документи, на заявителя се указват всички
обстоятелства, които следва да бъдат установени и с какви документи може да стане
това, както и всички документи, които са
нередовни и в какво се състои нередовността им, като се определя подходящ срок за
изпълнение на указанията. Срокът не може
да бъде по-дълъг от един месец.
Чл. 12. В регистъра по чл. 1, т. 1 се вписват следните обстоятелства:
1. регистрационен номер, който се състои
от 12-цифрено число, като първата цифра
винаги е 1 и показва принадлежност към
регистъра, следващите три цифри образуват
число – пореден номер, следващите четири цифри означават годината, следващите
две – месеца, и последните две – датата;
2. входящ номер на заявлението „Образец 2“, който се състои от 11-цифрено число,
като първите три цифри образуват число – пореден номер, следващите четири цифри означават годината, следващите две – месеца,
и последните две – датата;
3. изходящ номер на издадено на заявителя
удостоверение за вписване в регистъра, състоящ се от 11-цифрено число, като първите
три цифри образуват число – пореден номер,
следващите четири цифри означават годината, следващите две – месеца, и последните
две – датата;
4. наименование на ЕГТС;
5. ед и н ен и д ен т ифи к а ц и о н ен код п о
БУЛСТАТ;
6. данъчен номер, ако е приложимо;
7. съд по регистрацията – име на окръжния
съд, в който е вписано ЕГТС;
8. фирмено дело – номер и година;
9. регист ър, том/ст раница и партиден
номер;
10. единен фирмен номер (ЕФН);
11. номер на удостоверението за вписване
в Централния регистър на юридическите
лица с нестопанска цел за осъществяване
на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието;
12. регистрационен номер на Централния
регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на
правосъдието;
13. задачи и функции на ЕГТС;
14. седалище и адрес на управление;
15. лице и данни за контакти;
16. членове на ЕГТС;
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17. предмет на дейност, конкретни цели и
задачи на ЕГТС и средства за постигането им;
18. териториален обхват, в който ЕГТС
изпълнява целите и задачите си по държави,
региони и номера на кодове NUTS от ниво 3;
19. срок, за който е учредена ЕГТС;
20. имуществена отговорност на ЕГТС;
21. име, презиме, фамилия, ЕГН и мандат
на председателя, съпредседателя и членовете
на Събранието на представителите на членовете на ЕГТС;
22. име, презиме, фамилия, ЕГН и мандат
на председателя и членовете на Управителния
съвет на ЕГТС;
23. име, презиме, фамилия, ЕГН и мандат
на директора на ЕГТС;
24. имущество на ЕГТС – членски внос
и недвижимо имущество (апортна вноска);
25. данни за предоставена застраховка
или гаранция от член на ЕГТС при ЕГТС – с
ограничена отговорност, или при ЕГТС – с
ограничено отговорни членове;
26. приложени конвенция за образуване
на ЕГТС, устав на ЕГТС и други копия на
документи;
27. забележки по вписаните обстоятелства.
Чл. 13. В регистъра по чл. 1, т. 2 се вписват
следните обстоятелства:
1. регистрационен номер, който се състои
от 12-цифрено число, като първата цифра
винаги е 2 и показва принадлежност към
регистъра, следващите три цифри образуват
число – пореден номер, следващите четири цифри означават годината, следващите
две – месеца, и последните две – датата;
2. входящ номер на заявлението „Образец 2“, който се състои от 11-цифрено число,
като първите три цифри образуват число – пореден номер, следващите четири цифри означават годината, следващите две – месеца,
и последните две – датата;
3. изходящ номер на издадено на заявителя
удостоверение за вписване в регистъра, състоящ се от 11-цифрено число, като първите
три цифри образуват число – пореден номер,
следващите четири цифри означават годината, следващите две – месеца, и последните
две – датата;
4. наименование на българското юридическо лице член на ЕГТС, което е регистрирано
в друга държава – членка на ЕС;
5. ед и н ен и д е н т ифи к а ц и о н е н код п о
БУЛСТАТ;
6. данъчен номер, ако е приложимо;
7. организационна форма/правен статут;
8. съд по регистрацията – име на окръжния
съд, в който е вписано българското юридическо лице член на ЕГТС;
9. фирмено дело – номер и година;
10. регистър, том/страница и партиден
номер;
11. единен фирмен номер (ЕФН);
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12. номер на удостоверението за вписване
в Централния регистър на юридическите
лица с нестопанска цел за осъществяване
на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието;
13. регистрационен номер на Централния
регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на
правосъдието;
14. учредителен акт, закон или номер на
акта на държавен орган или орган на местното самоуправление, с който е създадена
държавната или общинската организация;
15. учредител на българското юридическо
лице;
16. от каква степен разпоредител с бюджетни кредити е заявителят;
17. седалище и адрес на управление;
18. лице и данни за контакти;
19. име, презиме, фамилия, ЕГН и мандат на членовете на управителния орган на
българското юридическо лице;
20. наименование на ЕГТС на езика на
държавата по месторегистрация;
21. наименование на ЕГТС с латински
букви;
22. превод на наименованието на ЕГТС
на български език;
23. име на държавата – членка на ЕС, в
която е регистрирана ЕГТС;
24. организационна форма (правен статут)
на ЕГТС (публичноправна или частноправна
организация);
25. орган, регистрирал ЕГТС;
26. регистрационен номер и дата на регистрирането на ЕГТС;
27. задачи и функции на ЕГТС;
28. седалище и адрес на управление;
29. лице и данни за контакти;
30. членове на ЕГТС;
31. предмет на дейност, конкретни цели и
задачи на ЕГТС и средства за постигането им;
32. териториален обхват, в който ЕГТС
изпълнява целите и задачите си по държави,
региони и номера на кодове NUTS от ниво 3;
33. срок, за който е учредена ЕГТС;
34. имуществена отговорност на ЕГТС;
35. име, презиме, фамилия, ЕГН и мандат
на председателя, съпредседателя и членовете
на Събранието на представителите на членовете на ЕГТС;
36. име, презиме, фамилия, ЕГН и мандат
на председателя и членовете на Управителния
съвет на ЕГТС;
37. име, презиме, фамилия, ЕГН и мандат
на директора на ЕГТС;
38. имущество на ЕГТС – членски внос
и недвижимо имущество (апортна вноска);
39. данни за предоставена застраховка
или гаранция от член на ЕГТС при ЕГТС – с
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ограничена отговорност, или при ЕГТС – с
ограничено отговорни членове;
40. приложени конвенция за образуване
на ЕГТС, устав на ЕГТС и други копия на
документи;
41. забележки по вписаните обстоятелства.
Г л а в а

п е т а

УВЕРЕНИЯ, УДОСТОВЕРЕНИЯ
Чл. 14. (1) На заявителя се издава уверение
за завеждане с входящ номер на подадено
известие (нотификации) по „Образец 1“ и
уверение за подадено заявление за вписване
по „Образец 2“.
(2) Уверението по ал. 1 се подписва от
длъжностно лице от Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, което е приело известието
или заявлението.
Чл. 15. (1) На заявителя се издава удостоверение по „Образец 3“ (съгласно приложение
№ 3) за вписване в регистъра по чл. 1, т. 1
или удостоверение по „Образец 4“ (съгласно
приложение № 4) за вписване в регистъра
по чл. 1, т. 2.
(2) Удостоверението за вписване, включително вписването на заличаване и основанието за заличаване от регистрите по чл. 1, се
подписва от длъжностно лице по вписванията,
служител на Главна дирекция „Управление
на териториалното сътрудничество“ на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
Чл. 16. Отказът да се издаде уверение по
чл. 13 или удостоверение по чл. 14 подлежи
на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 17. Длъжностното лице по вписванията
изпълнява експертни и технически дейности
за консултиране и административно обслужване на заявителите и заинтересованите от
членство в ЕГТС юридически лица, вписване в регистрите и изготвяне на уверения и
удостоверения при спазване изискванията на
Закона за защита на личните данни.
Г л а в а

ш е с т а

ПУБЛИЧНОСТ И ДОСТЪПНОСТ
Чл. 18. В рубрика за ЕГТС на интернет
страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството се
публикуват и обновяват:
1. Постановление № 24 на Министерския
съвет от 2015 г. за приемане на Национални
правила относно учредяване, регистрация и
членство в Европейски групи за териториално сътрудничество (ДВ, бр. 13 от 2015 г.);
2. Правилника за реда за водене на регистрите при Министерството на регионалното
развитие и благоустройството на Европей-
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ските групи за териториално сътрудничество
със седалище в Република България и на
българските юридически лица, които членуват в такива групи със седалище извън
територията на Република България, и приложенията към него;
3. Списък на регистрираните в България
ЕГТС;
4. Списък на българските юридически
лица, които членуват в ЕГТС, регистрирани
извън територията на Република България;
5. Списък на потенциални членове на
ЕГТС от България и от други страни, които
търсят партньори за учредяване на ЕГТС с
български участници.
Чл. 19. (1) Списъците по чл. 17, т. 3, 4 и 5
съдържат данни за ЕГТС, като място на
регистрация, седалище и данни за контакт,
членове, териториален обхват, предмет на
дейност, конкретни цели и задачи на ЕГТС.
(2) Списъците се изготвят на български
и на английски език и се обновяват в края
на всеки месец.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Заявленията „Образец 1“ и „Образец 2“ се отпечатват на хартия формат А4 в
съответствие с БДС.
§ 2. За действия и услуги по правилника,
като подаване на заявления, вписване в регистрите, издаване на уверения, изготвяне
на справки, извършени за административно
обслужване на заявителите и заинтересованите от членство в ЕГТС юридически лица,
не се събират такси.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Отменя се Правилникът за реда за
водене на регистрите при Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
на Европейските обединения за териториално
сътрудничество със седалище в Република
България и на българските юридически лица,
които членуват в Европейско обединение за
териториално сътрудничество, чието седалище се намира в друга държава – членка
на Европейския съюз, издаден от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (ДВ, бр. 80 от 2009 г.).
§ 4. Този правилник се издава на основание
чл. 5, ал. 7 и § 2 от преходните и заключителни разпоредби на Постановление № 24 на
Министерския съвет от 2015 г. за приемане
на Национални правила относно учредяване,
регистрация и членство в Европейски групи
за териториално сътрудничество (ДВ, бр. 13
от 2015 г.).
§ 5. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Лиляна Павлова
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Образец 3
Приложение № 3
към чл. 15, ал. 1

УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ ......................../…..….. г.
гр. София
На основание чл. 5, ал. 4 от Постановление № 24 на Министерския съвет от 2015 г. за
приемане на Национални правила относно учредяване, регистрация и членство в Европейски
групи за териториално сътрудничество (ДВ, бр. 13 от 2015 г.), във връзка с чл. 14, ал. 1 и 2 от
Правилника за реда за водене на регистрите при Министерството на регионалното развитие
и благоустройството на Европейските групи за териториално сътрудничество със седалище в
Република България и на българските юридически лица, които членуват в такива групи със
седалища извън територията на Република България
удостоверявам вписването в Регистърa на Европейските групи за териториално сътрудничество
(ЕГТС) със седалище в Република България при Министерството на регионалното развитие и
благоустройството под номер …………….. на ЕГТС, БУЛСТАТ …………………………
Длъжностно лице по вписването:
(…................………..)
(подпис и печат)

Образец 4
Приложение № 4
към чл. 15, ал. 1

УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ ......................../…..….. г.
гр. София
На основание чл. 5, ал. 4 от Постановление № 24 на Министерския съвет от 2015 г. за
приемане на Национални правила относно учредяване, регистрация и членство в Европейски
групи за териториално сътрудничество (ДВ, бр. 13 от 2015 г.), във връзка с чл. 14, ал. 1 и 2 от
Правилника за реда за водене на регистрите при Министерството на регионалното развитие
и благоустройството на Европейските групи за териториално сътрудничество със седалище в
Република България и на българските юридически лица, които членуват в такива групи със
седалища извън територията на Република България
удостоверявам вписването в Регистъра на българските юридически лица, които членуват в ЕГТС,
чието седалище е извън територията на Република България, при Министерството на регионалното развитие и благоустройството под номер ………………. на члена на ЕГТС, БУЛСТАТ …………

5619

Длъжностно лице по вписването:
(…................………..)
(подпис и печат)
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ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ
СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРАВИЛНИК

за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността
на администрацията и на експертите
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този правилник урежда организацията на дейността на Инспектората към Висшия
съдебен съвет, на неговата администрация и
на експертите.
Чл. 2. (1) Инспекторатът към Висшия съдебен съвет, наричан „Инспекторат“, е юридическо лице със седалище София.
(2) Бюджетът на Инспектората се приема
от Народното събрание в рамките на бюджета
на съдебната власт.
Чл. 3. (1) Инспекторатът организира и
осъществява дейност та си въз основа на
Конституцията, Закона за съдебната власт,
разпоредбите на този правилник и други
приложими нормативни актове.
(2) Дейността на Инспектората се основава
и на принципите на обективност, публичност
и прозрачност.
Чл. 4. Инспекторатът работи в сътрудничество и взаимодействие с Народното
събрание, Министерството на правосъдието,
Висшия съдебен съвет, органите на съдебната
власт, другите централни органи и органите
на местно самоуправление.
Чл. 5. Административните ръководители
на органите на съдебната власт са длъжни да
оказват съдействие на инспекторите и експертите, които ги подпомагат при извършване
на проверките, като им осигуряват достъп до
всички необходими материали.
Г л а в а

в т о р а

ПРАВОМОЩИЯ НА ИНСПЕКТОРАТА
Чл. 6. (1) Инспекторатът проверява дейността на органите на съдебната власт, без да
засяга независимостта на съдиите, съдебните
заседатели, прокурорите и следователите при
осъществяването на техните функции.
(2) При осъществяване на своите правомощия главният инспектор и инспекторите са
независими и се подчиняват само на закона.
Чл. 7. Инспекторатът действа служебно, по
инициатива на граждани, юридически лица
или държавни органи, включително на съдии,
прокурори и следователи.
Чл. 8. Инспекторатът има следните правомощия:
1. проверява организацията на административната дейност на съдилищата, прокуратурите
и следствените органи;
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2. проверява организацията по образуването
и движението на съдебните, прокурорските
и следствените дела, както и приключването
на делата в установените срокове;
3. извършва проверка по заявления на
граждани и юридически лица срещу актове,
действия или бездействия на органите на съдебната власт по приключени производства, с
които се нарушава правото им на разглеждане
и решаване на делото в разумен срок;
4. анализира и обобщава делата, които
са приключени с влязъл в сила съдебен акт,
както и приключените преписки и дела на
прокурорите и следователите;
5. при противоречива съдебна практика,
установена при осъществяване на дейността
по т. 4, сигнализира компетентните органи за отправяне на искане за приемане на
тълкувателни решения или тълкувателни
постановления;
6. при нарушения, установени при осъществяване на дейностите по т. 1 – 3 и наблюдението на дейността по т. 15, сигнализира
административния ръководител на съответния
орган на съдебната власт и Висшия съдебен
съвет;
7. прави предложения за налагане на дисциплинарни наказания на съдии, прокурори,
следователи и административни ръководители
на органите на съдебната власт;
8. прави предложения за поощрение до
съответния административен ръководител на
съдии, прокурори и следователи за проявен
висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения;
9. отправя сигнали, предложения и доклади
до други държавни органи, включително до
компетентните органи на съдебната власт;
10. изготвя и представя на Висшия съдебен
съвет годишна програма и отчет за своята
дейност;
11. обсъжда предложения от министъра
на правосъдието проект на бюджет на съдебната власт в частта му относно бюджета
на Инспектората и го представя на Висшия
съдебен съвет;
12. ежегодно предоставя публично информация за своята дейност и публикува отчета за
дейността си на страниците на Инспектората
и на Висшия съдебен съвет в интернет;
13. обжалва пред Върховния административен съд решенията на Висшия съдебен съвет
по дисциплинарните производства по реда и
условията на чл. 323 ЗСВ;
14. приема и прилага методики и стандарти за извършване на проверки в органите на
съдебната власт;
15. изисква и обработва информационни
данни от съдебни, прокурорски и следствени дела, като извършва наблюдението им
съобразно критерии, приети с решение на
Инспектората.
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Чл. 9. (1) Инспек торат ът осъщест вява
дейността си чрез проверки, проучване и
анализи.
(2) Въз основа на действията на Инспектората по ал. 1 и в съответствие с констатациите
и изводите на проверяващия екип, се изготвя
съответно акт за резултатите от проверката,
констативен протокол, становище, сигнал,
предложение или доклад.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА
ИНСПЕКТОРАТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 10. Инспекторатът се състои от главен
инспектор и десет инспектори.
Чл. 11. При осъществяване на дейността
си Инспекторатът се подпомага от администрация.
Чл. 12. (1) Длъжностите в Инспектората
са в съответствие с одобрения класификатор
на длъжностите по чл. 341, ал. 1 ЗСВ.
(2) Главният инспектор утвърждава организационната структура, щатното разписание
и типовите длъжностни характеристики на
служителите в Инспектората.
Раздел II
Главен инспектор. Инспектори
Чл. 13. За главен инспектор и инспектори
се избират юристи с високи професионални
и нравствени качества.
Чл. 14. Главен инспектор или инспектор
не може да бъде лице, за което са налице
обстоятелствата по чл. 18, ал. 1 ЗСВ.
Чл. 15. Главният инспектор и инспекторите
се избират и освобождават при условия и по
ред, определени с Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт.
Чл. 16. (1) Възнаграждението на главния
инспектор е равно на възнаграждението на
председател на отделение във Върховни я
касационен съд.
(2) Възнаграж дението на инспекторите
е равно на възнаграждението на съдия във
Върховния касационен съд.
Чл. 17. (1) За всяка година на главния
и нспек т ор и и нспек т ори т е с е изп ла щат
средства за облекло в размера, определен в
чл. 221 ЗСВ.
(2) Задължителното обществено и здравно
осигуряване на главния инспектор и инспекторите се извършва за сметка на бюджета
на съдебната власт.
(3) Главният инспектор и инспекторите
задължително се застраховат срещу злополука за сметка на бюджета на съдебната власт
и имат право на ежегоден профилактичен
преглед.
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Чл. 18. (1) Главният инспектор и инспекторите имат право на отпуск 30 работни дни
и допълнителен отпуск по един работен ден
за всеки две години юридически стаж, като
общият размер на отпуска не може да надвишава 60 календарни дни.
(2) Главният инспектор и инспекторите
имат право на неплатен годишен отпуск до
30 работни дни в календарна година, който
се зачита за юридически стаж.
Чл. 19. Времето, прослужено като главен
инспектор или инспектор в Инспектората към
Висшия съдебен съвет, се зачита за стаж по
чл. 164, ал. 1 – 7 ЗСВ.
Чл. 20. (1) Инспекторите могат да бъдат
награждавани с отличия и награди за образцово изпълнение на служебните задължения.
(2) Видът на наг радата се определ я в
заповедта на главния инспектор, с която се
награждава инспекторът.
Чл. 21. Главният инспектор и инспекторите
ползват материалната база на органите на
съдебната власт.
Чл. 22. (1) Главният инспектор осъществява общо организационно и методическо
ръководство на дейността на Инспектората,
като:
1. представлява Инспектората и определя
кой от инспекторите го замества при негово
отсъствие;
2. утвърждава правилник за вътрешния
трудов ред, вътрешни правила за документооборота и други актове в случаите, предвидени в закон;
3. се разпорежда със средствата по бюджета
на Инспектората;
4. осъществява контрол върху дейността
на инспекторите;
5. се произнася с мотивирано решение
по възражения срещу актове от извършени
проверки на органите на съдебната власт или
отделни съдии, прокурори и следователи;
6. организира издаването на бюлетин за
резултатите от проверките, който се публикува на страниците на Инспектората и на
Висшия съдебен съвет в интернет;
7. сключва и прекратява трудовите договори с експертите и служителите от администрацията на Инспектората;
8. организира повишаване квалификацията
на инспекторите, експертите и служителите
от администрацията на Инспектората;
9. налага дисциплинарни наказания по реда
на Кодекса на труда на главния секретар, експертите и служителите от администрацията.
(2) Главният инспектор участва в заседанията на Висшия съдебен съвет, но не участва
в гласуването.
(3) Гла вн и я т и нспек т ор п редс та в л я ва
Инспектората пред комисиите и дисциплинарните състави на Висшия съдебен съвет
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и определя кой от инспекторите да участва
във всеки конкретен случай.
Чл. 23. (1) Всеки инспектор:
1. извършва проверки, предвидени в годишната програма на Инспектората, определени
по реда на чл. 57, ал. 1 ЗСВ;
2. извършва проверки по сигнали съгласно
чл. 57, ал. 2 ЗСВ;
3. разглеж да в екип с двама експерти
заявления на граждани и юридически лица
срещу актове, действия или бездействия на
органите на съдебната власт, с които се нарушава правото им на разглеждане и решаване
на делото в разумен срок;
4. изпълнява всички дейности, свързани с
упражняване на правомощията на Инспектората, определени от закона и възложени от
главния инспектор;
5. участва с право на глас в заседанията
на Инспектората по чл. 54, ал. 2 ЗСВ;
6. участва в заседания на Kомисията на
Висшия съдебен съвет по предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси и
взаимодействие с Инспектората към Висшия
съдебен съвет, оп ределен на ротационен
принцип, и по заповед на главния инспектор
в останалите комисии;
7. представлява Инспектората и поддържа
внесените от него предложения за налагане
на дисциплинарни наказания пред дисциплинарните състави на ВСС, когато е определен
за това от главния инспектор;
8. участва в междуведомствени работни
групи за изготвянето на проекти за нормативни
актове и за мониторинг по прилагането на
действащото законодателство.
(2) При изпълнение на служебните си
задължения главният инспектор и инспекторите се легитимират със служебна карта по
образец, утвърден от главния инспектор по
предложение на главния секретар.
Раздел III
Заседания на Инспектората
Чл. 24. (1) В заседанията на Инспектората
участват с право на глас главният инспектор
и всички инспектори.
(2) Заседанията се провеждат в сградата
на Инспектората, освен ако се налага провеждането им на друго място.
Чл. 25. (1) Заседанията на Инспектората
се свикват от главния инспектор.
(2) Заседанията на Инспектората се свикват
и по инициатива на най-малко една втора от
инспекторите.
Чл. 26. (1) Заседанията на Инспектората
не са публични.
(2) По решение на инспекторите на заседанията могат да присъстват и външни лица.
Чл. 27. (1) Заседанията на Инспектората се
председателстват от главния инспектор или
заместващия го инспектор.
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(2) За заседанията се води протокол, който се подписва от главния инспектор, респ.
заместващия го инспектор, и лицето, което
го е изготвило.
Чл. 28. (1) Главният инспектор открива
заседанието на Инспектората, ако присъстват
повече от половината от инспекторите.
(2) Проверката за кворум се извършва
поименно преди откриване на заседанието.
(3) При липса на кворум главният инспектор
обявява датата и часа на следващото заседание.
Чл. 29. (1) Дневният ред за заседанията на
Инспектората се обявява с поканата за свикването му не по-късно от седем дни преди
провеждане на заседанието.
(2) При възникнала неотложна необходимост заседанията на Инспектората могат да
бъдат свикани и без спазване на срока по ал. 1.
(3) При провеждане на заседанията по
ал. 1 към предварително обявения дневен
ред могат да бъдат включени допълнителни
точки, когато поставените по тях въпроси не
търпят отлагане.
Чл. 30. Инспекторатът приема решения с
мнозинство повече половината от членовете си.
Раздел IV
Администрация на Инспектората
Главен секретар
Чл. 31. Администрацията на Инспектората
се ръководи от главен секретар.
Чл. 32. (1) За главен секретар в Инспектората може да се назначи лице, което отговаря
на изискванията по чл. 164, ал. 2 ЗСВ.
(2) Главният секретар се назначава със заповед на главния инспектор след провеждане
на конкурс.
(3) Главният секретар е пряко подчинен на
главния инспектор на Инспектората.
(4) Докато у пра ж н ява длъж ност та си,
главният секретар не може да членува в политическа партия или коалиция, организация
с политически цели, както и да извършва
политическа дейност.
(5) Главният секретар получава основно възнаграждение в размер 80 на сто от
възнаграждението на съдия във Върховния
касационен съд.
(6) Времето, прослужено като главен секретар на Инспектората, се зачита за стаж
по чл. 164, ал. 1 – 7 ЗСВ.
Чл. 33. (1) Главният секретар осъществява
административното ръководство на администрацията на Инспектората, с изключение
на финансовия контрольор и служителя по
сигурност на информацията, като:
1. осиг у рява организационната връзка
между главния инспектор и администрацията
на Инспектората;
2. организира разпределението на задачите
между административните звена и изпълне-
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нието на задълженията на служителите на
Инспектората;
3. създава условия за законосъобразна и
ефективна работа на администрацията на
Инспектората;
4. осъществява общ контрол за изпълнението на възложените є задачи;
5. подпомага главния инспектор при планиране и организиране работата на експертите;
6. отговаря за управлението на административната дейност и осъществява общо ръководство по отношение на човешките ресурси;
7. предлага за назначаване и освобождаване
служителите в администрацията;
8. контролира спазването на реда за документооборота, деловодната и архивната
дейност;
9. осигурява прозрачност и публичност на
дейността на администрацията и организира
процеса по осигуряване достъпа до информация, когато такъв е разрешен;
10. представя на главния инспектор за одобряване организационната структура, щатните
разписания и длъжностните характеристики
на служителите в администрацията;
11. прави предложения пред главния инспектор за поощрения и налагане на дисциплинарни
наказания по отношение на служителите в
администрацията;
12. изпълнява и други задачи, възложени
му от главния инспектор.
(2) При отсъствие на главния секретар
главният инспектор със заповед определя негов
заместник от служителите в администрацията.
Специализирана администрация
Чл. 34. Специализираната администрация
се състои от експерти, които подпомагат главния инспектор и инспекторите при осъществяване на правомощията на Инспектората,
възложени му с Конституцията на Република
България и Закона за съдебната власт.
Чл. 35. За експерти се назначават юристи
с най-малко пет години юридически стаж.
Чл. 36. (1) Експертите се назначават чрез
конкурс по реда на глава пета, раздел I и
следва да отговарят на изискванията на чл. 18,
ал. 1 ЗСВ.
(2) Експертите се назначават и освобождават от главния инспектор.
Чл. 37. Възнаграждението на експертите в
Инспектората е равно на възнаграждението
на съдия в районен съд.
Чл. 38. Времето, прослужено като експерт
в Инспектората, се зачита за стаж по чл. 164,
ал. 1 – 7 ЗСВ.
Чл. 39. (1) Експертите се разпределят в
звено, осигуряващо извършването на проверките по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 ЗСВ, звено за
проверките по глава трета „а“ ЗСВ и звено
„Аналитично“.
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(2) При необходимост главният инспектор
със заповед може временно да възложи задачи
на експерт от друг екип или от друго звено,
по възможност при съблюдаване на специализацията на експертите.
Чл. 40. Експертите от звеното за извършване на проверките по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 ЗСВ:
1. участват в проверки по организацията на
административната дейност на съдилищата,
прокуратурите и следствените органи;
2. участват в проверки относно организацията по образуването и движението на
съдебните, прокурорските и следствените
дела, както и приключването на делата в
установените срокове;
3. участват в изготвяне на анализи и обобщаване на дела, приключени с влязъл в сила
съдебен акт, както и на приключени преписки
и дела на прокурорите и следователите;
4. участват в изработване на предложения
до компетентните органи за отправяне на
искане за приемане на тълкувателни решения
или тълкувателни постановления при противоречива съдебна практика, установена при
осъществяване на дейността по т. 3;
5. участват в изготвяне на сигнали и предложения до административните ръководители
на органите на съдебната власт и до ВСС в
случаите на констатирани нарушения, установени при осъществяване на дейностите по
т. 1 – 3;
6. участват в изготвяне на предложения
за налагане на дисциплинарни наказания на
съдии, прокурори, следователи и на административни ръководители на органите на
съдебната власт;
7. участват в изготвяне на сигнали, предложения и доклади до други държавни органи
във връзка с констатации при осъществяване
на дейностите по т. 1 – 3;
8. участват в изготвяне на проект на годишна програма за извършване на планови
проверки от Инспектората;
9. на всеки шест месеца изготвят проект
на доклад за резултатите от извършени проверки, направени по постъпили сигнали от
граждани и юридически лица;
10. участват в изготвяне на становища по
въпроси, възложени от главния инспектор
и инспекторите, свързани с упражняване на
правомощията им.
Чл. 41. (1) Експертите от специализираното
звено по глава трета „а“ ЗСВ:
1. участват в проверки на заявления на
граждани и юридически лица срещу актове,
действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които се нарушава правото
им на разглеждане и решаване на делото в
разумен срок;
2. при необходимост изискват информация
от Министерството на правосъдието при извършване на проверките по т. 1;
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3. участват в изготвяне на всеки три месеца на проект на доклад до ВСС по чл. 60м,
ал. 1 ЗСВ за нарушенията, установени при
проверките по т. 1.
(2) Съобразно специализацията и правомощията си по ал. 1 експертите от звеното по
глава трета „а“ ЗСВ участват и при изпълнение
на дейности по чл. 40, т. 4 – 7 и 10.
Чл. 42. (1) Експертите от звено „Аналитично“:
1. обработват и анализират:
а) информацията от извършените проверки в органите на съдебната власт от всички
екипи на Инспектората;
б) информацията от извършените проверки в производствата по реда на глава
трета „а“ ЗСВ;
в) информацията, получавана в края на
всяко шестмесечие от председателите на съдилищата и главния прокурор за образуването, движението и приключването на делата,
както и за окончателно отменените актове
от по-горните инстанции;
г) информацията от годишните отчетни
док лади на председателите на Върховния
касационен съд, Върховния административен
съд и главния прокурор, на апелативните и
окръжните съдилища и прокуратури, както
и на административните съдилища;
2. проучват и анализират относимите към
дейността на Инспектората решения на Европейския съд по правата на човека, страна по
които е Република България, както и решения
на Съда на Европейския съюз;
3. анализират действащото законодателство
за установяване наличието на слабости в
нормативната база във връзка с контролната
дейност на Инспектората;
4. изготвят проекти на вътрешни актове на
Инспектората, на становища по тълкувателни
дела, на становища по законопроекти, както
и проекти на предложения за изменение и
допълнение на нормативни актове;
5. подпомагат изготвянето на методики
и стандарти за извършване на проверки в
органите на съдебната власт;
6. изискват и обработват информационни
данни от съдебни, прокурорски и следствени
дела, наблюдавани от Инспектората, като
при констатирани пропуски по движението
и приключването в срок на наблюдаваните
производства уведомяват главния инспектор;
7. участват при изготвяне на проект на
годишен отчет за дейността на Инспектората;
8. при възлагане от страна на главния
инспектор или негов заместник изпълняват
и други задачи.
(2) Въз основа на информацията от дейностите по ал. 1, т. 1 – 3 и 6 експертите от звено
„Аналитично“ изготвят доклади, проекти за
сигнали и предложения, които представят на
главния инспектор.
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Обща администрация на Инспектората
Чл. 43. (1) Общата администрация на Инспектората се състои от:
1. отдел „Административна дейност и информационно обслужване“;
2. отдел „Правно обслужване, връзки с
обществеността и човешки ресурси“;
3. отдел „Бюджет и финанси“.
(2) Началниците на отделите осъществяват
ръководство и контрол върху дейността на
съответния отдел.
(3) В отделите могат да се създават сектори.
(4) Самостоятелни длъжности в общата
администрация на Инспектората са:
1. финансов контрольор;
2. служител по сигурност на информацията.
Чл. 44. Отдел „Административна дейност
и информационно обслужване“:
1. осигурява административно-деловодното
обслужване на Инспектората, като:
а) организира, осъществява и контролира
движението на входящата, изходящата и вътрешната кореспонденция;
б) осигурява деловодното обработване на
постъпилите в Инспектората документи;
в) експедира входящата и изходящата кореспонденция;
г) осигурява информация за входящата,
изходящата и вътрешната кореспонденция;
д) осигурява организационно заседанията
на Инспектората;
е) води и изготвя технически протоколите
от заседанията на Инспектората;
ж) съхранява протоколите от заседанията,
актовете на Инспектората и материалите
към тях;
з) систематизира и съхранява документите
от текущия архив;
и) комплектува, съхранява, обработва и
организира използването на архивния фонд
на Инспектората;
2. организира материално-техническото
осигуряване на Инспектората, като:
а) осигурява снабдяването на Инспектората
с техника, консумативи и обзавеждане;
б) осъществява транспортното обслужване,
поддръжката и ремонта на транспортните
средства;
в) отговаря за строителните и ремонтните
работи в сградата на Инспектората;
г) отговаря за техническата поддръжка
на инсталациите и съоръженията в сградния
фонд;
д) осигурява хигиената в сградата на Инспектората;
3. осигурява компютърното и информационното обслужване, като:
а) осигурява компютърно, мрежово и с
информационни технологии дейност та на
Инспектората;
б) изгражда и внедрява автоматизирани
информационни системи в Инспектората;
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в) води оперативен отчет на наличната
компютърна техника, периферни устройства,
мрежово оборудване и лицензиран софтуер;
г) следи за изправността и организацията
за поддръжка и ремонт на компютърната,
периферната техника и подмяната на дефектирали устройства;
д) организира и осигурява софтуерната
и хардуерната поддръжка на компютърната
техника в Инспектората;
е) изработва технически проекти за създаване или усъвършенстване на информационни
системи въз основа на функционални задания
и осигуряване техническото изпълнение на
нови функционалности на информационните
системи.
Чл. 45. Отдел „Правно обслужване, връзки
с обществеността и човешки ресурси“:
1. осъществява дейностите по правно обслужване на административната дейност на
Инспектората, като:
а) организира и осъществява разработването на проекти за вътрешни правила на
Инспектората, инструкции, заповеди и др.;
б) изготвя проекти на документации за
провеждане на обществени поръчки;
в) изготвя и съгласува проекти на договори;
г) изготвя правни становища, както и проекти на решения за предоставяне или отказ
на достъп до обществена информация;
2. осигурява процесуалното представителство на Инспектората пред съдебните
органи, като:
а) представлява Инспектората пред съдилищата в страната след изрично писмено
упълномощаване от главния инспектор;
б) при участие в процеса изготвя писмени
молби, жалби, писмени защити и др.;
в) води регист ър на дисциплинарните
производства, инициирани от Инспектората;
г) следи и анализира дисциплинарната
практика на ВСС и ВАС, като на всяко шестмесечие изготвя аналитичен доклад;
3. осигурява връзките на Инспектората с
обществеността и протоколната дейност, като:
а) осигурява провеждането на информационната политика на Инспектората и координацията по нейното реализиране;
б) разработва и осъществява медийната
стратегия на Инспектората;
в) следи публикациите в средствата за масово осведомяване, свързани с дейността на
Инспектората и органите на съдебната власт;
г) поддържа архив на отразяването на
работата на Инспектората в средствата за
масово осведомяване;
д) предоставя периодична информация на
средствата за масово осведомяване за работата
на Инспектората;
е) подпомага главния инспектор при осъществяването на контактите му със средствата
за масово осведомяване;
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ж) осигурява публикуването на годишния
отчет за дейността на Инспектората на страницата му в интернет и го изпраща на ВСС;
з) организира протоколните дейности на
Инспектората;
и) орга н изи ра кома н д и ровк и т е извън
страната;
й) изготвя паметна записка за протоколните
дейности на Инспектората;
4. осъществява непосредствено управлението на човешките ресурси, като:
а) изготвя и актуализира проектите на
организационната структура, длъжностното
разписание и длъжностните характеристики
на служителите от администрацията;
б) събира, обработва и съхранява служебна
информация в трудовите досиета;
в) изготвя проекти на заповеди, споразумения, договори и удостоверителни документи,
свързани с трудовите правоотношения на главния инспектор, инспекторите и служителите
в администрацията;
г) организира процедурите за назначаване
на служителите от администрацията, процедурите по атестиране и повишаване в ранг и
налагане на дисциплинарни наказания.
Чл. 46. Дирекция „Бюджет и финанси“:
1. организира изпълнението на бюджета
на Инспектората, като;
а) разработва средносрочни и дългосрочни
прогнози за бюджета;
б) съставя проект на бюджета за съответната календарна година;
в) представя на главния инспектор и инспекторите становище за проект на годишния
бюджет на Инспектората и бюджетни прогнози;
г) представя на главния инспектор и инспекторите мотивирано становище по предложения от министъра на правосъдието проект
на бюджет на съдебната власт в частта му
относно бюджета на Инспектората;
д) ежемесечно изготвя информация за
изпълнението на бюджета;
е) поддържа регистри по основните показатели на единната бюджетна класификация
за управленски и статистически цели;
2. осъществява цялостната финансово-счетоводна дейност в съответствие със Закона
за счетоводството, като:
а) обработва и съхранява счетоводната
документация и информация за дейността
на Инспектората, включително счетоводните
документи по обществените поръчки;
б) изготвя месечни, тримесечни отчети за
касово изпълнение на бюджета и годишни
финансови отчети;
в) осигурява дейностите по набиране и
разходване на парични средства, включително
изплащане на възнагражденията и разплащанията по договорите;
г) ежемесечно анализира разходите по
бюджета на Инспектората и предлага мер-
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ки, свързани с финансовата дисциплина и
отчетност;
д) организира и отговаря за разходването
на материални ресурси, осчетоводяването на
документи и воденето на ведомости;
е) съхранява счетоводния архив съгласно
изискванията на Закона за счетоводството;
ж) организира начина и реда на заприходяване, съхранение и отпускане на материали
и дълготрайни материални и нематериални
активи;
з) организира и извършва инвентаризации
на активите и пасивите на Инспектората
съгласно изискванията на Закона за счетоводството.
Чл. 47. Финансовият контрольор:
1. прилага и спазва Закона за финансовото
управление и контрол в публичния сектор;
2. разработва проекти на приложимите към
системата за финансово управление и контрол
стратегически планове, планове за действие и
програми за достигане на поставените цели,
като след приемането им ги прилага;
3. отговаря за изграждането и прилагането
на контролни дейности;
4. отговаря за разработването и прилагането на системи, които осигуряват идентифициране, събиране и разпространяване в
подходяща форма и срокове на надлежна и
достоверна информация, която да позволява
на всяко длъжностно лице да поеме определена отговорност;
5. в резултат на извършения предварителен
контрол се произнася по законосъобразността
на поемане на задължението или извършване
на разхода.
Чл. 48. (1) Служителят по сигурност на
информацията осъществява дейност „Сигурност на информацията“ в Инспектората, като:
1. осигурява спазването на изискванията
на ЗЗКИ, поддържане на регистратура за
к ласифицирана информация, организация
по на д леж но т о с ъ зда ва не и пол у ча ва не,
обработване, съхраняване и предаване на
класифицираната информация;
2. разработва мерки за охрана чрез физически и технически средства и контролира
изпълнението им, като съгласува мерките
със специализираното звено за охрана на
съдебната власт;
3. извърш ва период и ч н и п роверк и на
отчетността и движението на материалите
и документите, съдържащи класифицирана
информация;
4. разработва план за защита на класифицираната информация при военно или друго
извънредно положение;
5. изпълнява други задачи, произтичащи
от нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация, както
и такива, възложени от главния инспектор.
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(2) Длъжността служител по сигурност на
информацията може да бъде съвместявана с
друга длъжност.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГА Н ИЗ А Ц И Я Н А Д Е Й НО С Т ТА Н А
ИНСПЕКТОРАТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 49. (1) След встъпване в длъжност на
инспекторите на заседание на Инспектората
по чл. 54, ал. 2 ЗСВ се определя специализацията им по правна материя.
(2) При необходимост по предложение на
главния инспектор или на всеки от инспекторите промяна в първоначално определената им
специализация се извършва по реда на ал. 1.
Чл. 50. (1) След определянето на специализацията по реда на чл. 49 се провежда
жребий за определяне на екипите от инспектор
и експерти за извършване на проверките по
чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 ЗСВ и разглеждане на
заявленията по глава трета „а“ ЗСВ.
(2) Жребият и разпределението по ал. 1
се провеждат еднократно в рамките на мандата на инспекторите. При необходимост,
след съгласуване с инспекторите, главният
инспектор със заповед може да извършва
промени в разпределението на експертите от
първоначално определените екипи.
Раздел II
Организаци я и ред за извършването на
планови проверки
Чл. 51. (1) Инспекторатът ежегодно до края
на месец март на текущата година изготвя
програма за плановите проверки.
(2) Годишната прог рама за плановите
проверки съдържа:
1. апелативните райони и органите на
съдебната власт, в които ще бъде извършена
комплексна проверка;
2. органите на съдебната власт, в които
ще бъдат направени тематични и контролни
проверки;
3. примерен график за извършване на
проверките.
(3) Годишната програма може да бъде
допълвана и изменяна с решение на Инспектората.
(4) Годишната програма се обявява на
страницата на Инспектората в интернет.
Чл. 52. (1) Плановите проверки могат да
бъдат комплексни, тематични и контролни.
(2) Комплексните проверки се отнасят
до ц ялостната дейност на органа на съдебната власт.
(3) Тематичните проверки се извършват
по конкретна тема относно приложението
на закона от орган на съдебната власт през
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проверявания период, съдия, прокурор или
следовател.
(4) Контролните проверки се извършват
след комплексна или тематична проверка, при
които са дадени препоръки за преодоляване
на констатирани негативни практики.
(5) Инспекторатът приема методики и
стандарти за извършване на проверките.
Чл. 53. (1) Непосредствено след приемането
на годишната програма чрез жребий, гарантиращ случайното разпределение, главният
инспектор в присъствието на всички инспектори определя конкретния орган на съдебната
власт, който ще бъде проверяван, както и
екипите, които ще извършват проверката.
(2) Проверките могат да се извършват и
от повече от един екип.
Чл. 54. След определяне на екипите главният инспектор възлага извършването на
проверката със заповед, която съдържа:
1. органа на съдебната власт, съдията,
прокурора или следователя, който ще бъде
проверяван, вида, задачите и срока за извършване на проверката;
2. името на проверяващия по чл. 56, ал. 2
ЗСВ;
3. поименния състав на експертите, които
го подпомагат;
4. срока за съставяне на акта за резултатите от проверката.
Чл. 55. (1) След като проверката бъде завършена, екипът изготвя акт за резултатите от
проверката, който се подписва от инспектора.
(2) В акта се посочват заповедта за възлагане на проверката, органът на съдебната
власт, респ. съдията, прокурорът или следователят, който е проверяван, видът, задачите,
периодът и обхватът на проверката, името на
проверяващия инспектор и експертите, които
го подпомагат, констатациите от извършваната проверка, изводи, и при необходимост,
препоръки и срок за изпълнението им.
(3) Към акта за резултатите от проверката
се прилагат документите, изискани и предоставени за проучване, както и тези, съставени
в хода на проверката.
Чл. 56. (1) Актът се предоставя на административния ръководител на съответния орган
на съдебната власт на хартиен и електронен
носител.
(2) Актът за резултатите от проверката се
връчва на съдия, прокурор, следовател или
заместник на административния ръководител
от проверявания орган на съдебната власт,
когато съдържа констатации за неговата работа и препоръка да се направи предложение
за налагане на дисциплинарно наказание.
(3) Получаването на акта за резултатите
от проверката се удостоверява с обратна разписка, уведомление за връчване от куриерска

ВЕСТНИК

БРОЙ 66

служба или писмена разписка от лицата по
ал. 1 и 2, в която са посочени датата на получаване и имената на получателя на акта.
(4) Когато връчването на акта на съдия,
прокурор или следовател се извършва чрез
административния ръководител, той уведомява Инспектората за начина и датата на
връчване на акта на всеки съдия, прокурор
или следовател, което удостоверява със съответен документ.
(5) Административният ръководител, съдията, прокурорът или следователят могат
в 7-дневен срок от датата на връчването на
акта да направят възражение пред главния
инспектор.
(6) Актът или изготвеният въз основа на
констатациите в него сигнал или предложение
се изпращат на горестоящия административен ръководител, на Висшия съдебен съвет,
на други държавни органи и органи на съдебната власт след изтичането на срока по
ал. 5 и произнасянето на главния инспектор
по постъпилите възражения.
(7) Административният ръководител уведомява главния инспектор за изпълнението
на препоръките, ако има такива, в срока,
определен в акта за резултатите от проверката.
Чл. 57. По възраженията, касаещи констатации или дадени препоръки в акта, главният
инспектор се произнася с мотивирано решение
в разумен срок.
Чл. 58. (1) Ако възражението на лицата по
чл. 56, ал. 1 и 2 във връзка с констатациите
за допуснати дисциплинарни нарушения не
бъде уважено, предложението за налагане на
дисциплинарно наказание се изпраща:
1. до административния ръководител на
съответния орган на съдебната власт, когато
се предлага образуване на дисциплинарно
производство по реда на чл. 311, т. 1 във
връзка с чл. 308, ал. 1, т. 1 и 2 ЗСВ;
2. до Висшия съдебен съвет, когато се
предлага образуване на дисциплинарно производство по реда на чл. 311, т. 2 във връзка
с чл. 308, ал. 1, т. 3 – 6 ЗСВ.
(2) Предложението за налагане на дисциплинарно наказание по ал. 1, т. 1 се изпраща
на административния ръководител от инспектора, подписал акта.
(3) Предложението по ал. 1, т. 2 за налагане на дисциплинарно наказание се приема
на заседание на Инспектората и се внася във
Висшия съдебен съвет от главния инспектор.
(4) Главният инспектор или определен от
него инспектор може да участва в производството пред дисциплинарния състав на
Висшия съдебен съвет.
Чл. 59. Инспекторатът може да обжалва
решението на Висшия съдебен съвет при
условията на чл. 323 ЗСВ.
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Раздел III
Организация и ред за извършването на проверки по сигнали
Чл. 60. (1) Проверките по сигнали могат
да бъдат извършвани по инициатива на граждани, юридически лица, държавни органи,
включително съдии, прокурори и следователи.
(2) Сигналите трябва да са подадени в
писмен вид, на български език, да съдържат
данни за подателя и адреса му и да са подписани от него.
(3) Постъпилите по електронната поща
сигнали, неподписани с квалифициран електронен подпис, следва да бъдат представени
и на хартиен носител съобразно изискванията
на ал. 2.
(4) Анонимни сигнали се оставят без разглеждане от Инспектората.
(5) При липса на посочени адрес за кореспонденция и други данни за връзка с подателя
на сигнала всички съобщения и книжа до
него се прилагат към преписката.
Чл. 61. Проверки могат да бъдат инициирани и служебно, включително по информация,
разпространена чрез средствата за масово
осведомяване.
Чл. 62. (1) След постъпване на сигнала
същият се разпределя от главния инспектор
или от заместващия го инспектор по реда на
постъпването му на принципа на случайния
подбор чрез електронно разпределение.
(2) Условията и редът за разпределяне на
сигналите на принципа на случайния подбор
се определят с правила, утвърдени със заповед
на главния инспектор.
Чл. 63. (1) Работата по сигнала може да
протича в две фази:
1. предварително проучване;
2. проверка по реда на чл. 56 – 58 ЗСВ,
ако се установи необходимост от нейното
извършване.
(2) При предварителното проучване се преценява компетентността на Инспектората да
разгледа всяко от повдигнатите оплаквания.
При необходимост се събират допълнителни
материали с оглед изясняване на фактическата
обстановка, свързана с изложението в сигнала.
(3) Когато при предварителното проучване
се установи по безспорен начин, че сигналът
не е от компетентността на Инспектората
или е неоснователен, се изготвя мотивирано
становище, което се изпраща на подателя.
(4) Когато се констатира, че сигналът, с
който е сезиран Инспекторатът, е от компетентността на друг орган, преписката се
препраща по компетентност, като за това се
известява подателят.
(5) Когато сигналът е от компетентността на
Инспектората и са налице данни за допуснати
нарушения, се извършва проверка по реда на
чл. 56 – 58 ЗСВ.
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Чл. 64. (1) Проверката по чл. 60 се извършва
в разумен срок.
(2) Произнасянето по чл. 63, ал. 2 – 4 е в
срок един месец от приключване на предварителното проучване.
Чл. 65. (1) Проверката се извършва от
главния инспектор или инспектор и двама
експерти, като екипът се избира между тези,
определени по реда на чл. 50, ал. 1.
(2) Главният инспектор определя със заповед реда за извършване на проверките.
Чл. 66. (1) За резултатите от проверката
се изготвя акт, който отговаря на изискванията на чл. 55, ал. 2. Подателят на сигнала се
уведомява за изготвянето на акта.
(2) По отношение на условията и реда за
връчване на акта за резултатите от проверката, за подаване на възражението от страна
на проверяваното лице, задължението на
административния ръководител да уведоми главния инспектор за изпълнението на
препоръките, изготвянето и внасянето на
предложение за дисциплинарно наказание,
участието на Инспектората в производствата пред дисциплинарния състав на Висшия
съдебен съвет, пред ВСС и пред Върховния
административен съд се прилагат правилата
по чл. 58 ЗСВ и чл. 55 – 59.
Раздел ІV
Организация и ред за извършването на проверки на заявленията по чл. 60а, ал. 1 ЗСВ
Чл. 67. Проверките за нарушаване правото
на разглеждане и решаване на делото в разумен
срок се извършват от звеното по глава трета
„а“ ЗСВ въз основа на преписки, образувани
по заявления на граждани и юридически
лица, които са:
1. страни по приключени граждански, административни и наказателни производства;
2. обвиняеми, пострадали или ощетени
юридически лица по прекратени досъдебни
производства.
Чл. 68. (1) Проверката по всяка новообразувана преписка се извършва от екип от
инспектор и двама експерти, като екипът се
определя от главния инспектор на принципа
на случайния подбор чрез електронно разпределение. Единият от експертите се определя
за докладчик.
(2) Екипите по ал. 1 се разделят по правна
материя.
(3) Условията и редът за разпределяне на
преписките на принципа на случайния подбор
се определят с правила, утвърдени със заповед
на главния инспектор.
Чл. 69. (1) Проверката на всяко заявление
включва предварителен етап за преценка
относно:
1. отговаря ли заявлението на изискванията
на чл. 60б ЗСВ;
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2. компетентен ли е Инспекторатът да
разгледа заявлението.
(2) Когато се установи, че Инспекторатът
не е компетентен да разгледа заявлението или
че оплакването попада в компетентността
на друг орган, се изготвя мотивирано становище и заявлението заедно с приложенията
се изпраща на министъра на правосъдието.
(3) Когато се установи, че заявлението не
отговаря на някое от изискванията на чл. 60б
ЗСВ, на заявителя се изпраща съобщение за
отстраняване на допуснатите нередовности в
7-дневен срок от получаване на съобщението. Ако в този срок заявителят не отстрани
нередовностите, се изготвя мотивирано становище и заявлението заедно с приложенията
се изпраща на министъра на правосъдието
за връщане на заявителя.
Чл. 70. (1) Когато се установи, че заявлението отговаря на изискванията на чл. 60б
ЗСВ, то се разглежда по същество, като по
него се извършва проверка.
(2) За резултатите от проверката по ал. 1
се съставя констативен протокол.
(3) Протоколът се подписва от членовете
на проверяващия състав и съдържа данни за:
1. времето и мястото на съставянето му;
2. заявителя;
3. проверяващия състав;
4. делото, по което се съставя;
5. спазен ли е шестмесечният срок по
чл. 60а, ал. 4 ЗСВ;
6. общия период на производството;
7. периода на забавяне, за което отговорност носи компетентният орган;
8. периода на забавяне, което се дължи на
действия или бездействия на заявителя или на
негов законен или процесуален представител.
Чл. 71. Констативните протоколи се изготвят в срок:
1. четири месеца от постъпване на заявлението, съответно от отстраняване на
нередовностите по него;
2. осемнадесет месеца от постъпване на
заявлението в случаите, когато заявителите са
уведомени от регистратурата на Европейския
съд по правата на човека за това, че жалбите им пред Европейския съд по правата на
човека са отхвърлени поради неизчерпване
на новосъздадените вътрешноправни средства за защита и производствата по тях са
приключили пред националните инстанции.
Раздел V
Сигнали, предложения, доклади
Чл. 72. (1) Инспекторатът изпраща сигнали до държавни органи, включително до
компетентните органи на съдебната власт:
1. до компетентните органи – когато констатира, че има данни за нарушения, мерките за чието отстраняване не са в неговите
правомощия;
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2. до административните ръководители на
съответните органи на съдебната власт и до
Висшия съдебен съвет – когато при проверки
по раздел ІІ – ІV oт тази глава се установят
нарушения, допуснати при осъществяване
на дейностите по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 ЗСВ;
3. до други органи – когато възникне необходимост от това.
(2) При противоречива съдебна практика,
установена при анализиране и обобщаване на
делата, които са приключени с влязъл в сила
съдебен акт, както и приключените преписки и дела на прокурорите и следователите,
Инспекторатът сигнализира компетентните
органи за отправяне на искане за приемане
на тълкувателни решения или тълкувателни
постановления.
Чл. 73. Инспекторатът изпраща предложения до организации и държавни органи в
случаите, когато констатира необходимост от
предприемане на действия от организацията
или органа, до който са отправени.
Чл. 74. В предвидените случаи Инспекторатът изготвя доклади, съдържащи данни за
резултати от дейността му.
Г л а в а

п е т а

СТАТУТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА
ИНСПЕКТОРАТА
Раздел I
Назначаване и освобож даване на служителите
Чл. 75. (1) Главният секретар, експертите от специализираната администрация и
служителите от общата администрация на
Инспектората са съдебни служители.
(2) Съдебните служители се назначават на
длъжност съгласно длъжностното разписание на администрацията на Инспектората и
в съответствие с единния класификатор на
длъжностите в администрацията на органите
на съдебната власт.
Чл. 76. Не може да бъде сключен трудов
договор за работа като служител в администрацията на Инспектората с лице, което:
1. би се оказало в йерархическа връзка
на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което е във фактическо
съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта
степен включително или по сватовство до
четвърта степен включително;
2. е едноличен търговец, неограничено
отговорен съдружник в търговско дружество,
управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски
посредник, ликвидатор или синдик, член на
орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
3. е народен представител;
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4. е съветник в общински съвет – само за
съответната общинска администрация;
5. заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа
партия; тази забрана не се отнася за членовете на политически кабинети, съветниците
и експертите към тях.
Чл. 77. (1) Конкурсът за съдебен служител,
чиято длъжност е свързана с осъществяване на правомощията на Инспектората, се
провежда от комисия в състав от трима до
петима членове, назначена с писмена заповед
на главния инспектор.
(2) Комисията заседава в пълния си състав
и приема решения с обикновено мнозинство.
(3) За заседанията си комисията води протокол, който се подписва от всички членове.
Чл. 78. (1) Конкурсът се обявява от главния инспектор с писмена заповед, в която
се определят:
1. д л ъж нос т та, за коя т о се п ровеж да
конкурсът;
2. минималните и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за
заемане на длъжността;
3. начинът на провеждане на конкурса и
за оценяване на кандидатите;
4. необходимите документи, мястото и
срокът за подаването им;
5. общодостъпно място, на което ще се
обявяват списъците или други съобщения
във връзка с конкурса.
(2) Конкурсът се оповестява с обявление
в един централен или местен ежедневник и
поставяне на обявлението на общодостъпното
място по ал. 1, т. 5 и в интернет страницата
на Инспектората.
(3) В обявлението се съдържат всички
данни от заповедта по ал. 1 и кратко описа н ие на д л ъж нос т та с ъгласно т и повата
длъжностна характеристика.
Чл. 79. (1) Кандидатите подават лично
или чрез пълномощник писмено заявление
за участие в конкурса.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение и че не е лишен от
правото да заема определена длъжност;
2. копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност,
които се изискват за длъжността;
3. копие от документите, удостоверяващи
продължителността на професионалния опит
и трудовия стаж;
4. свидетелство за съдимост и медицинско
свидетелство;
5. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.
Чл. 80. (1) Конкурсната комисия разглежда
всяко постъпило заявление, като преценява
да ли са представени всичк и необходими

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните
изисквания, предвидени в заповедта за обявяване на конкурса.
(2) До участие в конкурса се допускат
кандидатите, които отговарят на посочените в заповедта за обявяване на конкурса
изисквания.
(3) Решението на комисията относно допускането до конкурса се оформя в протокол,
като комисията изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, които се
подписват от нейните членове.
(4) В списъка на допуснатите кандидати се
посочват датата на провеждане на конкурса,
която не може да бъде по-рано от 14 дни
от изнасянето на списъка, началният час и
мястото на провеждане на конкурса.
(5) В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват и основанията
за недопускането им.
(6) Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати се поставят на общодостъпно място в сградата на Инспектората и се
публикуват на неговата интернет страница
не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в
конкурса.
(7) Недопуснатите кандидати могат да
подадат възражение до главния инспектор
в 7-дневен срок от съобщаването по реда
на ал. 6.
(8) Главният инспектор се произнася с
окончателно решение в 3-дневен срок.
Чл. 81. (1) Когато няма допуснати кандидати, главният инспектор с писмена заповед
прекратява конкурсната процедура.
(2) Конкурсът се провежда по обявения
нач и н и когат о доп уснат и я т к а н д и дат е
само един.
Чл. 82. (1) За резултатите от проведения
конкурс комисията изготвя протокол.
(2) Протоколът по ал. 1 се съобщава по
реда на чл. 80, ал. 6 на участващите в конкурса лица в 3-дневен срок от провеждането му.
Чл. 83. В 3-дневен срок от приключване
на конкурса комисията представя на главния
инспектор протокола с резултатите от проведения конкурс и документите на кандидатите.
Чл. 84. (1) Въз основа на документите по
чл. 83 главният инспектор сключва трудов
договор.
(2) На назначения съдебен служител се
връчва индивидуална длъжностна характеристика, съобразена с утвърдените типови
длъжностни характеристики на съдебните
служители.
Чл. 85. Освобождаването на съдебните
служители и закрилата при уволнение се
извършва при условията и по реда на глава
шестнадесета, раздел I от Кодекса на труда.
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Раздел II
Права на съдебните служители
Чл. 86. Съдебните служители имат право
да получават по установения за това ред трудово възнаграждение, определено за заеманата
длъжност.
Чл. 87. При изпълнение на служебните
си задължения в почивни и празнични дни
по разпореждане на главния инспектор съдебният служител получава допълнително
възнаграждение в размер, определен от ВСС,
при условията на глава седма, раздел II на
Кодекса на труда.
Чл. 88. Съдебните служители имат право
на платен годишен отпуск и на допълнителен
платен годишен отпуск за работа в извънработно време и за изпълнение на допълнителни
задължения в размери, определени от ВСС.
Чл. 89. На съдебните служители се изплаща всяка година сума за облекло в размер
до две средномесечни заплати на заетите в
бюджетната сфера.
Чл. 90. Съдебен служител, придобил право
на пенсия за осигурителен стаж и възраст,
при освобождаване от длъжност има право
на еднократно парично обезщетение в размер
на толкова брутни месечни възнаграждения,
колкото прослужени години има в органите
на съдебната власт, но не повече от десет
брутни месечни възнаграждения.
Чл. 91. (1) Задължителното обществено и
здравно осигуряване на съдебния служител
се извършва за сметка на бюджета на съдебната власт.
(2) Съдебните служители задължително
се застраховат срещу злополука за сметка на
бюджета на съдебната власт и имат право на
ежегоден профилактичен медицински преглед.
Чл. 92. Съдебните служители ползват материалната база на органите на съдебната власт.
Чл. 93. При изпълнение на служебните си
задължения съдебните служители се легитимират със служебна карта по образец, утвърден от главния инспектор по предложение на
главния секретар.
Чл. 94. По предложение на главния секретар
съдебните служители в Инспектората могат
да бъдат награждавани с отличия и награди
за образцово изпълнение на служебните задължения.
Раздел III
Задължения на съдебните служители
Чл. 95. (1) Съдебният служител е длъжен да
изпълнява задълженията си добросъвестно и
точно съобразно длъжностната му характеристика и професионалната етика на съдебните
служители.
(2) Съдебните служители са длъжни да
спазват установеното работно време и да го

ВЕСТНИК

БРОЙ 66

използват за изпълнение на възложените им
задачи.
(3) Допълнителни задължения могат да се
възлагат на съдебния служител временно – до
45 работни дни в годината, при служебна
необходимост.
(4) При необходимост съдебният служител
е длъжен да изпълнява служебните си задължения и в извънработното време.
Чл. 96. (1) Съдебните служители са длъжни да пазят като служебна тайна сведенията,
които са им станали известни в кръга на
службата и засягат интересите на гражданите,
на юридическите лица и на държавата.
(2) При изпълнение на служебните си задължения и в обществения живот съдебните
служители трябва да имат поведение, което
да не уронва престижа на съдебната власт.
Раздел IV
Атестиране, рангове, повишаване в ранг
Чл. 97. Атестирането на съдебните служители има за цел:
1. установяване на професионалната квалификация на съдебните служители, както
и степента на изпълнение на служебните им
задължения в съответствие с изискванията
на длъжностната характеристика;
2. стимулиране на креативност, инициативност и аналитичност при упражняване на
задълженията;
3. подобряване на служебните взаимоотношения и работата в екип;
4. справедливо възнаграждение на съдебните служители;
5. осъществяване на прозрачна и справедлива процедура за професионално развитие.
Ч л. 98. Ра нг овет е, в кои т о съдебни т е
служители могат да бъдат повишавани при
работата си в Инспектората, са от пета до
първа степен във възходящ ред.
Чл. 99. При повишаване в ранг съдебният
служител получава и по-високо възнаграждение за ранг в размер, определен от ВСС.
Чл. 100. (1) Атестирането на съдебните
служители се извършва ежегодно.
(2) Оценяването обхваща периода от 1 декември на предходната година до 30 ноември
на следващата година.
(3) При преназначаване на друга длъжност в
Инспектората съдебният служител се атестира
и оценява на тази длъжност, която е заемал
по-дълго време в периода на оценяване.
(4) При преминаване на длъжност в друг
орган на съдебната власт през текущата година
съдебният служител се атестира и оценява,
след като бъде изискана справка от последния
работодател.
Чл. 101. (1) Атестирането включва:
1. изготвяне на работен план: от 1 декември
до 31 декември;
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2. изготвяне на оценка и вписване на
резултатите в атестационен формуляр: от
1 ноември до 30 ноември.
(2) При необходимост ат естац ионната
комиси я провеж да меж динни срещи със
съответния съдебен служител.
(3) Ако съдебният служител е отсъствал
повече от половината на периода за атестиране, същият подлежи на атестиране през
следващия период.
(4) Служителите, постъпили на длъжност
в Инспектората след 1 декември, се атестират
през следващия атестационен период.
Чл. 102. (1) При атестирането на всеки
съдебен служител се вземат предвид изпълнението на индивидуалния работен план,
реа лизи рани те изиск вани я п ри изп ъ лнение на конкретните служебни задължения,
професионалните му умения и спазване на
принципите на професионална етика.
(2) С ъ д ърж а н ие т о н а и н д и ви д уа л н и я
работен план, процедурата по изготвянето,
съгласуването и одобряването му се определят във вътрешните правила за управление
на човешките ресурси.
Ч л. 103. (1) Ат ес т и ра не т о на гла вн и я
секретар, финансовия контрольор и служителя по сигурност на информацията, когато
последната длъжност не се съвместява, се
извършва от главния инспектор или от определен от него инспектор.
(2) Атестирането на ръководителите на
административните звена се извършва от
комисия от трима членове, назначена от
главния инспектор, в която задължително
се включват поне двама инспектори.
(3) Атестирането на експертите от специализираната администрация се извършва
от комисия от трима членове, назначена от
главния инспектор, в която задължително
се включват поне двама инспектори.
(4) Атестирането на служителите от общата администрация се извършва от комисия
от трима членове, назначена от главния инспектор, в която участват инспектор, главният
секретар и ръководителят на административното звено, в което попада заеманата от
атестирания служител длъжност.
Чл. 104. (1) Съдебните служители се оценяват по конкретни показатели, съобразени
със спецификите на конкретната длъжност,
която изпълняват.
(2) Показателите за атестиране на съдебните служители в Инспектората се разработват
във вътрешните правила за управление на
човешките ресурси.
(3) При атестирането се вземат предвид и получените сигнали, жалби и предложения, отнасящи се до съдебния служител, като основание за определяне на пониска оценка.
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Чл. 105. Въз основа на оценките, получени по отделните показатели, атестиращият
определя обща оценка, както следва:
1. оценка 1 „Отлично изпълнение“ при
получени от 31 до 35 точки – атестираният изпълнява работата си значително над
изискванията за длъжността;
2. оценка 2 „Много добро изпълнение“
при получени от 26 до 30 точки – атестираният редовно изпълнява работата си над
изискванията за длъжността;
3. оцен к а 3 „ Добро изп ъ л нен ие“ п ри
получени от 21 до 25 точки – атестираният
като цяло изпълнява работата на нивото
на изискванията за длъжността, но не ги
надминава;
4. оценка 4 „Задоволително изпълнение“
при получени от 16 до 20 точки – атестираният изпълнява работата под нивото на
изискванията за длъжността;
5. оценка 5 „Незадоволително изпълнение“
при получени от 10 до 15 точки – оценяваният
системно изпълнява работата си под нивото
на изискванията за длъжността.
Чл. 106. (1) Атестиращият орган по чл. 103,
ал. 1 – 4 вписва точките по отделните показатели и общата оценка в атестационния
формуляр, подписва го и запознава атестирания със съдържанието му, като атестираният също го подписва. Общата оценка по
всеки показател е средноаритметичната от
оценките, дадени от всеки член на атестационната комисия.
(2) Резултатите от атестирането, отразени
в атестационните формуляри, се представят
на главния инспектор.
Чл. 107. (1) Съдебните служители, които
не са съгласни с дадената им обща оценка,
могат да подадат писмено мотивирано възражение до главния инспектор в 7-дневен срок
от датата на запознаване със съдържанието
на протокола.
(2) Главният инспектор се произнася в
7-дневен срок по възражението с мотивирано решение.
Ч л. 10 8 . (1) С ъдебн и т е с л у ж и т ел и с е
повишават в ранг при три последователни
оценки не по-ниски от оценка 2 „Много
добро изпълнение“.
(2) Предсрочно повишаване в ранг може
да се извърши извън установения срок при
оценка 1 „Отлично изпълнение“. Тази възможност се допуска еднократно.
(3) Повишаването в ранг се извършва със
заповед на главния инспектор.
Чл. 109. (1) При първоначално назначаване съдебният служител получава минималния ранг за съответната длъжност, който е
определен по класификатора на длъжностите
в администрацията на органите на съдебната власт.
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(2) При преназначаване на съдебен служител на друга длъжност се запазва придобитият
ранг, освен ако не е по-нисък от определения
за новата длъжност минимален ранг.
(3) При преминаване от Инспектората в
орган на съдебната власт съдебният служител запазва придобития ранг, освен ако не
е по-нисък от минималния ранг, определен
за новата длъжност.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът е приет на заседание
на Инспектората, проведено на 3.07.2015 г.,
на основание чл. 55, ал. 5 от Закона за съдебната власт.
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“
с изключение на чл. 42, който влиза в сила
считано от 1.10.2015 г.
§ 3. Този правилник отменя Правилника
за организация на дейността на Инспектората
към Висшия съдебен съвет и за дейността
на администрацията и на експертите (ДВ,
бр. 63 от 2009 г.).
За главен инспектор:
Димана Йосифова
5637

КОМИСИЯ ЗА ПУБЛИЧЕН
НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ
ОДИТОРИ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за дейността на Комисията за
публичен надзор над регистрираните одитори (обн., ДВ, бр. 55 от 2012 г.; изм. и доп.,
бр. 31 от 2013 г., бр. 15, 56 и 71 от 2014 г.,
бр. 20 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 7 се заличават думите „или връща с мотивирано искане за преразглеждане
следните предложени от ИДЕС“.
§ 2. В чл. 10, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Думите „задължителни“ и „на регистрираните одитори и да предприема мерки
срещу тях“ се заличават.
2. След думата „предписания“ се добавят
думите „които са задължителни за изпълнение от регистрираните одитори и специализираните одиторски предприятия“.
§ 3. В чл. 17, ал. 5 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Думите „четири гласа и тайно гласуване“
се заменят с „три гласа и явно гласуване“.
2. Създава се изречение второ: „Начинът
на гласуване и мотивите на всеки гласувал
се отразяват в протокол от заседанието на
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комиси я та и се п ублик у ват на ин тернет
страницата на комисията.“
§ 4. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „регистрирани одиторски
предприятия“ и „регистрирани предприятия“
се заменят със „специализирани одиторски
предприятия“.
2. 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 разработени от Комисията за публичен надзор над
регистрираните одитори и от управителния
съвет на Института на дипломираните експерт-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 регистрираните одитори.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Разработ ването на нови п рави ла,
процедури и планове за контрол на качеството 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.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 5. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В а л. 1, т. 6 д у ми те „ч л. 40а, а л. 5
ЗНФО“ се заменят с „чл. 40а, ал. 6 ЗНФО“.
2. В ал. 2 пред думата „одиторско“ се
добавя думата „специализирано“.
3. В ал. 3 пред думата „одиторско“ се
добавя думата „специализирано“.
4. В ал. 5 пред думата „одиторско“ се
добавя думата „специализирано“.
§ 6. В преходните и заключителните разпоредби § 1 се изменя така:
„§ 1. Правилникът е приет на основание
чл. 35г, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит на заседание на Комисията за
публичен надзор над регистрираните одитори,
проведено на 6.07.2012 г., и изменен с Решение
№ 66 на КПНРО от заседание, проведено на
12.03.2013 г., Решение № 25 на КПНРО от
заседание, проведено на 11.02.2014 г., Решение
№ 80 на КПНРО от заседание, проведено на
25.06.2014 г., Решение № 96 на КПНРО от
заседание, проведено на 12.08.2014 г., Решение
№ 31 на КПНРО от заседание, проведено на
24.02.2015 г., и с Решение № 132 на КПНРО
от заседание, проведено на 10.08.2015 г.“
Председател:
Ваня Донева
5507
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 17
от 19 август 2015 г.

з а п ри ла г а не на м я рк а 20 „Тех н и ческ а
помощ“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г.
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията
и редът за прилагане на мярка „Техническа
помощ“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР
2014 – 2020 г.), подкрепена от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР).
Чл. 2. Финансова помощ се предоставя за изп ъ лнение на дейност и о т ПРСР
(2014 – 2020 г.), посочени в приложение № 1.
Чл. 3. (1) Ползватели на финансовата помощ
за изпълнение на дейности по линия на мярка
„Техническа помощ“ от ПРСР (2014 – 2020 г.)
са дирекция „Развитие на селските райони“ – Управляващ орган (УО) на ПРСР, и
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна
агенция (ДФЗ – РА).
(2) Дирекция „Развитие на селските райони“ – УО на ПРСР, е ползвател на финансова
помощ за всички дейности от приложение № 1.
(3) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, е ползвател на финансова
помощ за дейностите по т. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12,
13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 от приложение № 1.
Г л а в а

в т о р а

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
Чл. 4. Финансовата помощ за дейности
по м я рка „Тех ни ческа помощ“ от ПРСР
(2014 – 2020 г.) е в размер до 100 на сто от
общите допустими разходи.
Чл. 5. (1) Финансовата помощ се изплаща
от ДФЗ – РА, след извършване на цялата
подпомагана дейност.
(2) Финансовата помощ може да се извършва и чрез междинни плащания за одобрена
обособена част от подпомаганата дейност,
след като бъде извършена и приета по съответния ред, когато естеството на дейността
позволява и това е предвидено в договора за
изпълнение и заявлението за кандидатстване.
(3) Междинни плащания са допустими:
1. до три пъти за периода на изпълнение
на дейностите по чл. 10, ал. 1 и чл. 11, ал. 1,
т. 2 и до 5 пъти за договори с период на изпълнение над една година;
2. ежемесечно за дейностите по чл. 11,
ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 6.
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Г л а в а

т р е т а

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ
Чл. 6. (1) За да са допустими за подпомагане, разходите трябва едновременно да
отговарят на следните изисквания:
1. необходими са за изпълнение на дейностите от приложение № 1 и са одобрени
от ръководителя на УО на ПРСР или от
изпълнителния директор на ДФЗ – РА, по
реда на чл. 7;
2. включени са в приложение № 2;
3. проследими са на базата на осъществяваната счетоводна отчетност;
4. действително са направени след регистрация на заявленията в Секретариата на
мярка „Техническа помощ“ (Секретариата)
по реда на чл. 8, ал. 1, т. 1;
5. могат да бъдат установени с необходимите оригина лни разходооправдателни
документи съгласно приложимото законодателство.
(2) За финансиране са допустими разходи
за дейности по чл. 11, ал. 1, т. 5, извършени
преди подаване на заявлението за кандидатстване, но не по-рано от 1 май 2015 г.
(3) Недопустими за подпомагане са следните разходи:
1. за обикновена подмяна и поддръжка,
представляващи замяна на активи, които не
водят до подобряване на цялостната дейност
на кандидата;
2. възникнали при изпълнение на договори
за лизинг, разходи за застраховки, разходи
за лихви, разходи за неустойки и такси, други разходи, свързани с договора за лизинг,
режийни разходи и разходи за застраховки;
3. за данък върху добавената стойност
(ДДС), освен ако не е възстановим по националното законодателство за облагане с ДДС;
4. за зак у п у ване на оборудване втора
употреба;
5. разходи, извършени преди 1 януари
2014 г.;
6. принос в натура;
7. за закупуване на права за производство и
плащане, закупуване на животни, закупуване
на едногодишни растения и тяхното засаждане – за дейности, включващи инвестиции
в селското стопанство;
8. за инвестиция, за която е установено,
че ще оказва отрицателно въздействие върху
околната среда;
9. извършени преди подаването на заявление за кандидатстване от ст рана на
б ене фи ц иен т а , не з а виси мо да л и вси ч к и
свързани плащания са направени, или не, с
изключение на разходите за предпроектни
проучвания, такси, хонорари за архитекти,
инженери и консултантски услуги, извършени
след 1 януари 2014 г.;
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10. свързани със Сертифициращия орга н, посочен в ч л. 9 о т Регламен т (ЕС)
№ 1306/2013 г. на Европейския парламент
и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно
финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и
за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78,
(ЕО) № 165/94 г., (ЕО) № 2799/98 г., (ЕО)
№ 814/2000 г., (ЕО) № 1290/2005 г. и (ЕО)
№ 485/2008 г. на Съвета (ОВ, L 347/549 от
20 декември 2013 г.);
11. за извършване на авансови плащания.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Чл. 7. (1) За изпълнението на дадена дейност ползвателят на помощта или упълномощено от него лице подава в Секретариата
заявление за кандидатстване по образец,
посочен в приложение № 3, и одобрен доклад.
(2) Докладът по ал. 1 трябва да съдържа
на и менова н ие на п ред ла га ната дей нос т,
обосновка за необходимостта от нейното изпълнение, индикативен бюджет и обосновка
за неговия размер.
(3) Докладът трябва да е одобрен от:
1. ръководителя на УО или упълномощено
лице – за дейности, по които ползвател е УО;
2. изпълнителния директор на ДФЗ – РА –
за дейности, по които ползвател е ДФЗ – РА.
Чл. 8. Секретариатът регистрира заявленията при тяхното подаване с уникален
идентификационен номер и дата. В 20-дневен
срок от подаване на заявлението по чл. 7,
ал. 1 Секретариатът:
1. извършва проверка за окомплектованост
на постъпилите от ползвателя на помощта
документи и за допустимост на предлаганите
разходи;
2. извършва последваща проверка на извършената от кандидат-ползвателя оценка на
основателността на предлаганите разходи;
основателността на разходите за дейности,
които не са обект на обществена поръчка, се
оценява с помощта на подходяща система за
оценка, като сравнение на различни оферти;
3. в случай на неокомплектованост на
документите и недопустимост или неоснователност на предлаганите разходи писмено
уведомява кандидат-ползвателите за отстраняването им в срок до 5 работни дни от деня
на уведомяването; двадесетдневният срок се
удължава със срока за получаване на отговор,
когато по заявлението е необходимо да бъде
получено експертното становище на друг орган или институция или е изпратено писмо
за отстраняване на неокомплектоваността
на документите и/или недопустимостта и
неоснователността на разходите;
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4. извършва проверка за наличие на бюджет по мярката, като отправя писмено запитване до ДФЗ – РА, за наличие на бюджет
за финансиране на разходите по заявлението,
който в срок до три работни дни от получаване на запитването писмено отговаря;
5. представя заявлението и резултатите от
проверката по т. 1, 2, 3 и 4 на ръководителя
на УО за вземане на решение относно стартиране на изпълнението на проекта.
Чл. 9. (1) След решението по чл. 8, т. 5
Секретариатът изпраща в срок до три работни дни заверено копие от заявлението до
ДФЗ – РА, за осчетоводяване на одобрените
средства за съответната дейност по линия
на м ярка „Тех ническа помощ“ по ПРСР
(2014 – 2020 г.).
(2) В срок до 5 работни дни ДФЗ – РА,
писмено уведомява Секретариата за потвърдено осчетоводяване на средствата по ал. 1.
Г л а в а

п е т а

ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ОДОБРЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ
Чл. 10. (1) За всяка дейност, свързана с
предоставяне на финансова помощ за изпълнение на дейностите по мярка „Техническа
помощ“ от ПРСР (2014 – 2020 г.), която е
обект на обществена поръчка, се извършва възлагане в съответствие със Закона за
общес т вен и т е пор ъч к и и п ра ви л н и ка за
прилагането му.
(2) За одобрените дейности, по които
по л зв ат е л е УО, С ек р е т ари ат ът под а в а
необходимите документи до дирекция „Обществени поръчки“ към Министерството на
земеделието и храните съгласно вътрешните
правила за обществените поръчки в Министерството на земеделието и храните.
(3) Одобрените дейности, по които ползвател е ДФЗ – РА, се извършват в съответствие
с Устройствения правилник на Държавен
фонд „Земеделие“ (обн., ДВ, бр. 55 от 2012 г.;
изм., бр. 60 от 2014 г.).
(4) Ползвателите на помощта може да
старт и рат дейност и те по п роек та, кои то
са обект на обществена поръчка, след регистрация на заявлението и извършване на
проверките по чл. 8.
(5) Министерството на земеделието и храните осъществява предварителна проверка
и последващ контрол върху процедури за
обществени поръчки съгласно процедури на
УО за предварителни проверки и последващ
контрол на дейностите по ал. 1.
(6) Указанията, дадени от Министерството
на земеделието и храните при осъществяване
на предварителната проверка на планираните
обществени поръчки, са задължителни за
ползвателите на помощта.
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(7) Министерството на земеделието и храните осъществява предварителните проверки
по ал. 5 в срок до 20 дни от получаването на
проекта на документация за участие в процедура за възлагане на обществената поръчка.
(8) Министерст вото на земеделието и
храните извършва последващия контрол по
ал. 5 в срок до един месец от получаване
на документите за проведената процедура
за избор на изпълнител.
(9) Срокът по ал. 7 и 8 спира да тече, когато е изпратено писмо за отстраняване на
нередовност на документите или непълнота
или неяснота на заявените данни и посочените факти по ал. 5 или 6.
(10) Срокът за отговор на писмото по ал. 9
е до 15 календарни дни считано от деня на
получаването на обратната разписка.
(11) В случай на установени нарушения,
предвидени в Методологията за налагане на
финансови корекции, договарящият орган
определя размера на финансовата корекция
съгласно тази методология (преди и след
плащане) и уведомява ДФЗ – РА, за размера, с който ползвателят на помощта да бъде
санкциониран.
(12) Копие от всеки договор и приложенията към него, както и цялата документация от проведената обществена поръчка се
предоставят на Секретариата от ползвателя
на помощта чрез дирек ци я „Обществени
поръчки“ на ДФЗ – РА, в срок до 5 работни дни от сключване на договора.
(13) При избор на изпълнители за дейности, регламентирани по реда на Закона за
обществените поръчки, се извършва проверка
в Централната база данни на отстраняванията по чл. 108 от Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 г. на Европейския парламент и
на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно
финансовите правила, приложими за общия
бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент
(ЕО, Евратом) № 1605/2002 г. на Съвета (ОВ,
L 298/1 от 26 октомври 2012 г.) относно допустимостта му за финансиране по ПРСР
(2014 – 2020 г.).
Чл. 11. (1) За дейностите, които не са
обект на обществена поръчка, се прилагат
разпоредбите на действащото законодателство, както следва:
1. за командироване в страната и/или в
чужбина в областта на развитието на селските райони се прилагат разпоредбите на
Наредбата за командировките в страната,
приета с ПМС № 72 от 1986 г. (обн., ДВ,
бр. 11 от 1987 г.; изм., бр. 21 от 1991 г., бр. 2
от 1994 г., бр. 62 от 1995 г., бр. 34 от 1997 г.,
бр. 40 от 1999 г., бр. 2 от 2008 г. и бр. 2 от
2011 г.), съответно Наредбата за служебните
командировки и специализации в чужбина,
приета с ПМС № 115 от 2004 г. (обн., ДВ,
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бр. 50 от 2004 г.; изм., бр. 80 и 86 от 2004 г.,
бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23
и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10 от
2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19, 105 и 106 от
2011 г., бр. 61 от 2012 г., бр. 51 и 57 от 2015 г.);
заповедта за командировка на лица, командировани от Министерството на земеделието и храните, се съгласува с директора на
дирекция „Развитие на селските райони“ в
качеството му на ръководител на дирекцията,
определена за УО на ПРСР (2014 – 2020 г.);
2. за дейности, за които е необходимо
използване на услуги на физически и/или
юридически лица, се сключват договори за
изпълнение на съответната услуга меж ду
Министерството на земеделието и храните
или ДФЗ – РА, и физическите/юридическите
лица; преди сключването на договорите от
Министерството на земеделието и храните
те се предоставят за съгласуване съгласно
установения в Министерството на земеделието и храните или ДФЗ – РА, вътрешен ред;
3. разходите за основни месечни заплати,
дължимите данъци, осигуровки, обезщетения
и възнаграждения за платен отпуск на щатния
персонал на ДФЗ – РА, и МЗХ, изпълняващи
функции, пряко свързани с управлението
(в т. ч. у правлението на прилагането на
ПРСР в Централно управление на ДФЗ),
наблюдението, оценката и контрола на ПРСР
(2014 – 2020 г.), се изплащат ежемесечно;
4. за участие в комисии за определяне на
изпълнител на обществени поръчки за доставки или услуги, както и комисии за оценка
и избор на проекти, се прилага създадената
вътрешноведомствена организация в МЗХ,
съответно в ДФЗ – РА;
5. допълнително възнаграждение с непостоянен характер и дължимите осигуровки и
данъци въз основа на постигнати резултати
на щатния персонал на ДФЗ – РА, и МЗХ,
изпълняващи функции, пряко свързани с
управлението (в т.ч. управлението на прилагането на ПРСР в ЦУ на ДФЗ), наблюдението,
оценката и контрола на ПРСР (2014 – 2020 г.),
се изплаща до четири пъти годишно при
условията и по реда на вътрешните правила
за заплатите в МЗХ или ДФЗ;
6. разходите за възнаграждения, вкл. дължимите данъци, осигуровки, обезщетения и
платен отпуск на допълнителен персонал,
необходим с оглед засилване на капацитета на
администрацията, ангажирана в управлението, изпълнението, контрола, наблюдението
и оценката на ПРСР (2014 – 2020 г.) към УО
и ДФЗ – РА, се изплащат ежемесечно.
(2) Оригинал от всеки договор с изпълнителя на дейността по ал. 1, т. 2 и копия от
приложенията към него се предоставят на
Секретариата и на ДФЗ – РА, не по-късно
от 5 работни дни от неговото сключване.
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(3) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, или Министерството на
земеделието и храните предоставя заверено
копие от всяка заповед за командировка
или за участие в комисии по ал. 1, т. 4 на
Секретариата не по-късно от 5 работни дни
от нейното издаване.
Г л а в а

ш е с т а

ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА
ПОМОЩ
Раздел I
Изплащане на помощта за дейности, обект
на обществена поръчка
Чл. 12. (1) Ползвателят на помощта или
упълномощено от него длъжностно лице подава заявка за плащане по образец, утвърден
от изпълнителния директор на ДФЗ – РА, в
Централното управление (ЦУ) на ДФЗ не
по-късно от 25 работни дни след датата на
одобрение на изпълнението на цялата дейност
или на част от нея.
(2) Допустимо е ползвателят на помощта
да подаде заявка за плащане за извършване
от ДФЗ – РА, на предварителна проверка на
разходите, без да се представят документи,
доказващи извършено плащане към изпълнителя. В този случай се прилагат документи
съгласно приложение № 4 (т. 1 до 5).
(3) Документите се представят в оригинал
(където е приложимо) и копие, заверено от
лицето по ал. 1 в присъствието на експерт
на ДФЗ – РА.
(4) Документите по ал. 1 се представят
на български език. Когато оригиналният
документ е на чужд език, той трябва да бъде
придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът
е официален по смисъла на Гражданския
процесуален кодекс – да бъде легализиран
или с апостил. Когато държавата, от която
произхожда документът, е страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове,
съставена на 5 октомври 1961 г. в Хага (обн.,
ДВ, бр. 45 от 2001 г.; попр., бр. 17 от 2014 г.),
ратифицирана със закон (обн., ДВ, бр. 47 от
2000 г.; изм., бр. 30 от 2013 г.), и между нея и
Република България има договор за правна
помощ, освобождаващ документите от легализация, документът трябва да е представен
съгласно режима на двустранния договор.
Ч л . 1 3. (1) Държ а в ен ф он д „З емед е лие“ – Разплащателна агенци я, извършва
преглед за окомплектованост на документите
по чл. 12, ал. 1 в присъствието на ползвателя на помощта или упълномощено от него
длъжностно лице.
(2) В случай на неокомплектованост на
документите ДФЗ – РА, връща документите на
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ползвателя с копие от протокола от проверката
и дава 10-дневен срок за отстраняването им.
(3) След отстраняване на констатираните
пропуски в срока по ал. 2 ползвателят има
право отново да подаде заявка за плащане.
(4) След приемане на документите за плащане ползвателят получава уникален идентификационен номер на заявката.
Чл. 14. (1) В срок до един месец от подаване
на заявката за плащане ДФЗ – РА:
1. извършва административни проверки на
представените документи, заявените данни и
други обстоятелства, свързани със заявката
за плащане;
2. може да извърши проверка на място за
установяване на фактическото съответствие
с представените документи, като:
а) проверката на място се извършва в
присъствието на получателя, упълномощен
негов представител или служител;
б) след приключване на проверката на място
служителят на ДФЗ – РА, представя протокола с резултатите от проверката за подпис
на лицето по буква „а“, което има право да
напише в протокола обяснения и възражения
по направените констатации;
в) след приключване на проверката на
място, ако е установено несъответствие, на
ползвателя на помощта или упълномощен
негов представител се изпраща копие от
протокола по буква „б“;
г) в срок до 10 работни дни от получаването на протокола за проверката на място
получателят може да направи възражения и
да даде обяснения по направените констатации
пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА;
3. одобрява или мотивирано отказва изплащането на финансовата помощ;
4. изплаща одобрената финансова помощ;
5. изготвя и изпраща уведомително писмо
за извършеното плащане до получателя.
(2) В случай на непълнота и неяснота на
заявените данни и посочените факти ЦУ на
ДФЗ – РА, уведомява писмено получателя,
който в срок до 15 работни дни от деня на уведомяването може да отстрани констатираните
непълноти или неясноти чрез представяне на
допълнителни и/или нови документи.
(3) Срокът по ал. 1 се удължава в следните
случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по дадена заявка
за плащане е необходимо становище на други
органи или институции – със срока за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор
на ДФЗ – РА, когато в резултат от дейностите
по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност;
3. когато е изпратено писмо за определяне
размера на допустимите разходи в случаите
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на чл. 12, ал. 2 – със срока на получаване
на отговор.
(4) В случаите по ал. 3 ДФЗ – РА, уведомява
кандидата за удължаването на срока по ал. 1.
(5) Плащанията се изчисляват на основа
на приетите за допустими и подлежащи на
извършване/реално извършени разходи след
извършване на проверките по ал. 1, т. 1 и 2
и при спазване на разпоредбите на чл. 63 от
Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 г.
на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне
на правила за прилагането на Регламент (ЕС)
№ 1306/2013 г. на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за
развитие на селските райони и кръстосаното
съответствие (ОВ, L 227/69 от 31 юли 2014 г.),
наричан по-нататък „Регламент за изпълнение
(ЕС) № 809/2014 г.“.
(6) Разплащателната агенция отказва изплащането на част или на цялата помощ, когато:
1. установи нередовност на документите или
непълнота или неяснота на заявените данни
и посочените факти по реда на ал. 1, т. 1 и 2;
2. установи несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени с тази
наредба;
3. получателят на помощта не отстрани
непълнотите и пропуските в срока по ал. 2;
4. се приложи правилото по чл. 63 от Регламент за изпълнение № 809/2014 г.;
5. при извършване на проверките по букви
„iii“ и „v“ от Раздел 2 „Контролни дейности“,
т. А „Процедури по одобряване на заявленията“ от Приложение № I към Делегиран
регламент (ЕС) № 907/2014 г. на Комисията
от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент
(ЕС) № 1306/2013 г. на Европейския парламент
и на Съвета във връзка с разплащателните
агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията
и използването на еврото (ОВ, L 255/18 от 28
август 2014 г.), наричан по-нататък „Делегиран
регламент (ЕС) № 907/2014 г.“, във връзка с
чл. 48, параграф 2 от Регламент за изпълнение
(ЕС) № 809/2014 г. установи, че ползвателят
на помощта, подаденият от него проект или
предложените за финансиране разходи не
отговарят на изискванията за допустимост
за подпомагане.
(7) При отказ за изплащане на финансовата
помощ получателят на помощта не може да
подаде друга заявка за плащане за същите
дейности и разходи.
Чл. 15. (1) В случай че ползвателят на
помощта не е представил документи за извършено плащане, той извършва плащане
към изпълнителя на дейността и представя
пред ДФЗ документите съгласно т. 6 от приложение № 4.
(2) В срок до 10 работни дни от получаване
на документите ДФЗ – РА, извършва проверка
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за съответствие на документите за плащане
от ползвателя на помощта към изпълнителя с предварително одобрените разходи по
чл. 14, ал. 1.
(3) В срок до 10 работни дни от одобряване
на документите по ал. 1 ДФЗ – РА, изплаща
финансовата помощ на ползвателя по банков
път.
Раздел II
Изплащане на помощта за дейности, които
не са обект на обществена поръчка
Чл. 16. (1) Разходите за дейностите по
чл. 11, ал. 1, т. 1, 2 и 4, по които ползвател
е УО, се изплащат от Министерството на
земеделието и храните въз основа на одобрен
от директора на дирекция „РСР“ отчет от
съответното лице за извършената дейност,
както и/или разходооправдателни документи.
(2) Разходите за дейности по чл. 11, ал. 1,
т. 1, 2 и 4, по които ползвател е ДФЗ – РА,
се изплащат от ДФЗ – РА, по ред, одобрен
от изпълнителния директор на ДФЗ – РА, и
след представяне на отчет от съответното
лице за извършената дейност, както и/или
разходооправдателни документи.
(3) Разходите за основни месечни заплати,
дължимите осигуровки, данъци, обезщетения и възнаграждения за платен отпуск на
щатния персонал на ДФЗ – РА, и МЗХ по
чл. 11, ал. 1, т. 3 се изплащат ежемесечно.
(4) Разходите за допълнително възнаграждение, вкл. дължимите осигуровки и данъци,
въз основа на постигнати резултати на щатния
персонал на ДФЗ – РА, и Министерството
на земеделието и х раните, изпълн яващи
функции, пряко свързани с управлението (в
т.ч. управлението на прилагането на ПРСР
в ЦУ на ДФЗ – РА), наблюдението, оценката и контрола на ПРСР (2014 – 2020 г.) по
чл. 11, ал. 1, т. 5, се изплащат до четири
пъти годишно при условията и по реда на
вътрешните правила за заплатите в МЗХ
или ДФЗ – РА.
(5) Разходите за възнаграждения, дължимите данъци, осигуровки и обезщетения на
допълнителен персонал, необходим с оглед
засилване на капацитета на администрацията, ангажирана в управлението, изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на
ПРСР към УО и ДФЗ – РА, по чл. 11, ал. 1,
т. 6 се изплащат ежемесечно.
Чл. 17. (1) Ползвателят на помощта или
упълномощено от него длъжностно лице подава заявка за плащане по образец, утвърден
от изпълнителния директор на ДФЗ – РА,
в ЦУ на ДФЗ – РА, и прилага описаните в
заявката документи.
(2) Заявката за плащане по ал. 1 за дейностите по чл. 11, ал. 1 се подава от 1-во до
15-о число на съответния месец.
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(3) При финансиране на дейности по чл. 11,
ал. 1, т. 2 документите съгласно приложение № 4 се представят на български език.
Когато оригиналният документ е на чужд
език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет
преводач, а когато документът е официален
по смисъла на Граж данския процесуален
кодекс – да бъде легализиран или с апостил.
Когато държавата, от която произхожда документът, е страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на
чуждестранни публични актове, съставена на
5 октомври 1961 г. в Хага (обн., ДВ, бр. 45 от
2001 г.; попр., бр. 17 от 2014 г.), ратифицирана
със закон (обн., ДВ, бр. 47 от 2000 г.; изм.,
бр. 30 от 2013 г.), и между нея и Република
България има договор за правна помощ,
освобождаващ документите от легализация,
документът трябва да е представен съгласно
режима на двустранния договор.
Ч л . 18 . (1) Дъ рж а в ен ф о н д „З е м ед е лие“ – Разплащателна агенци я, извършва
преглед за окомплектованост на документите
по чл. 17, ал. 1 в присъствието на ползвателя на помощта или упълномощено от него
длъжностно лице.
(2) В с л у ча й на не оком п лек т ова но с т
на документите по ал. 1 ДФЗ – РА, връща
документите на ползвателя с копие от протокола от проверката и дава 10-дневен срок
за отстраняването им.
(3) След отстраняване на констатираните
пропуски в срока по ал. 2 ползвателят има
право отново да подаде заявка за плащане.
(4) След приемане на док у ментите за
плащане ползвател ят пол у чава у ника лен
идентификационен номер на заявката.
Чл. 19. (1) В срок до един месец от подаване на заявката за плащане ДФЗ – РА:
1. извършва административни проверки на
представените документи, заявените данни и
други обстоятелства, свързани със заявката
за плащане;
2. може да извърши проверка на място за
установяване на фактическото съответствие
с представените документи, като:
а) проверката на място се извършва в
присъствието на получателя, упълномощен
негов представител или служител;
б) след приключване на проверката на
място служителят на ДФЗ – РА, представя
протокола с резултатите от проверката за
подпис на лицето по буква „а“, което има
право да напише в протокола обяснения и
възражения по направените констатации;
в) след приключване на проверката на
място, ако е установено несъответствие, на
ползвателя на помощта или упълномощен
негов представител се изпраща копие от
протокола по буква „б“;
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г) в срок до 10 работни дни от получаването на протокола за проверката на място
получателят може да направи възражения и да
даде обяснения по направените констатации
пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА;
3. одобрява или мотивирано отказва изплащането на финансовата помощ;
4. изплаща одобрената финансова помощ;
5. изготвя и изпраща уведомително писмо
за извършеното плащане до получателя.
(2) В случай на непълнота и неяснота на
заявените данни и посочените факти ЦУ на
ДФЗ – РА, уведомява писмено получателя,
който в срок до 15 работни дни от деня
на уведомяването може да отстрани констатираните непълноти или неясноти чрез
представяне на допълнителни и/или нови
документи.
(3) Срокът по ал. 1 се удължава в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по дадена заявка
за п лащане е необходимо становище на
други органи или институции – със срока
за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор
на ДФЗ – РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или
информация, които създават съмнение за
нередност.
(4) В случаите по ал. 3 ДФЗ – РА, уведомява кандидата за удължаването на срока.
(5) Плащанията се изчисляват на основа на
приетите за допустими и реално извършени
разходи след извършване на проверките по
ал. 1, т. 1 и 2 и при спазване на разпоредбите
на чл. 63 от Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 809/2014 г.
(6) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, отказва изплащането на
част или на цялата помощ, когато:
1. установи нередовност на документите
или непълнота или неяснота на заявените
данни и посочените факти по реда на ал. 1,
т. 1 и 2;
2. ус та нови нес ъо т ве т с т вие с цел и т е,
дейностите и изискванията, определени с
тази наредба;
3. получателят на помощта не отстрани
непълнотите и пропуските в срока по ал. 2;
4. се приложи правилото по чл. 63 от
Регламент за изпълнение № 809/2014 г.;
5. п ри извърш ва не на п роверк и т е по
букви „iii“ и „v“ от Раздел 2 „Контролни
дейности“, т. А „Процедури по одобряване
на заявленията“ от Приложение № I към
Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 г. на
Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение
на Регламент (ЕС) № 1306/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета във връзка
с разплащателните агенции и други органи,
финансовото управление, уравняването на
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сметки, обезпеченията и използването на
еврото (ОВ, L 255/18 от 28 август 2014 г.)
във връзка с чл. 48, параграф 2 от Регламент за изпълнение № 809/2014 г. установи,
че ползвателят на помощта, подаденият от
него проект или предложените за финансиране разходи не отговарят на изискванията
за допустимост за подпомагане.
(7) При отказ за изплащане на финансовата
помощ получателят на помощта не може да
подаде друга заявка за плащане за същите
дейности и разходи.
Чл. 20. Ползвателите на помощта съхраняват копия на всички документи (където е
приложимо в оригинал), свързани с дейностите по линия на мярка „Техническа помощ“
на ПРСР (2014 – 2020 г.), за срок пет години
от датата на извършване на окончателното
плащане на финансовата помощ по съответната дейност.
Г л а в а

с е д м а

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ
Чл. 21. (1) Публичността за дейностите,
които не са обект на обществена поръчка,
се осъществява, като ежегодно до 30 април
УО публикува на електронната страница на
ПРСР 2014 – 2020 г. следната информация
за всеки одобрен проект по линия на мярка
„Техническа помощ“ от ПРСР (2014 – 2020 г.)
за предходната финансова година:
1. наименование на ползвателя на помощта;
2. вид на подпомаганите дейности и наименование на проекта;
3. общ размер на одобрената финансова
помощ за периода;
4. препратка към електронната страница,
където е публикуван резултатът от дейността,
когато това е възможно.
(2) Публичността за дейностите, които са
обект на обществена поръчка, се осъществява
чрез прилагане на разпоредбите на Закона за
обществените поръчки и вътрешните правила за поддържане на профила на купувача.
Чл. 22. (1) Публикациите – книжки, брошури, листовки, списания, вестници и други,
и постерите за мерки и дейности, съфинансирани от ЕЗФРСР, съдържат на заглавната
си страница ясна индикация за участието
на Европейския съюз и неговата емблема.
В публикациите се съдържа информация
за органа, отговорен за съдържанието на
информацията, както и за УО, отговорни за
прилагане на помощта от ЕЗФРСР.
(2) Алинея 1 се прилага и за информацията, разпространявана чрез електронни
средства/медии – уебсайтове, бази данни
за потенциални участници, или като аудиовизуален материал.
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(3) Електронните страници, които съдържат информация за ПРСР (2014 – 2020 г.)/
ЕЗФРСР, трябва да:
1. информират за приноса на ЕЗФРСР
най-малко на заглавната си страница;
2. включват препратка към електронната
страница на Европейската комисия, отнасяща
се до ЕЗФРСР.
Чл. 23. Всяка дейност за информиране и
публичност, информационна табела, билборд
съдържа следните елементи:
1. емблемата на Европейския съюз заедно
с упоменаване на Съюза в съответствие с
техническите характеристики, предвидени в
Приложение № ІІІ към чл. 13 от Регламент
за изпълнение (ЕС) № 808/2014 г. на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на
правила за прилагането на Регламент (ЕС)
№ 1305/2013 г. на Европейския парламент и
на Съвета относно подпомагане на развитието
на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР) (ОВ, L 227/18 от 31 юли 2014 г.) и
съгласно Приложение № XII от Регламент
(ЕС) № 1303/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за
определяне на общоприложими разпоредби
за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд
за морско дело и рибарство и за определяне
на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд
за морско дело и рибарство и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1083/2006 г. на Съвета
(ОВ, L 347/320 от 20 декември 2013 г.), като
се използват следните думи: „Европейски
земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“;
2. за дейностите и мерките, финансирани
по подхода ЛИДЕР от ПРСР (2014 – 2020 г.),
се използва също и логото на ЛИДЕР.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Ди рек ц и я „Разви т ие на селск и т е
райони“ в Министерството на земеделието
и храните е Управляващ орган на ПРСР за
периода 2014 – 2020 г.
§ 2. Функциите на Секретариат се изпълняват от отдел „Програмиране и техническа
помощ“ в дирекция „Развитие на селските
райони“ в изпълнение на глава 15.1 на ПРСР
(2014 – 2020 г.).
§ 3. (1) Ползвателите на финансова помощ
създават необходимата организация така, че
да бъдат ясно разграничени и да се изпълняват
от служители от различни административни
звена в тяхната структура отговорностите,
които се възлагат във връзка със:
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1. одобряване на допустимостта на дейностите и разходите;
2. възлагане на изпълнението на дейностите;
3. одобряване на плащанията към изпълнителите с бюджетни средства;
4. одобряване на плащанията към ползвателите на помощта.
(2) Между административните звена по
ал. 1 не трябва да съществува пряка йерархическа връзка на ръководство и контрол.
§ 4. За създаване в Министерството на
земеделието и храните на надеждна система
за управление, контрол и проследяемост на
отговорностите, стъпките и сроковете във
връзка с прилагането на наредбата министърът
на земеделието и храните одобрява Процедурни правила за прилагане на дейностите по
линия на мярка „Техническа помощ“ от ПРСР.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 5. Наредбата се издава на основание
чл. 9а от Закона за подпомагане на земеделските производители.
§ 6. Указания по прилагане на наредбата
дава министърът на земеделието и храните.
§ 7. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
Приложение № 1
към чл. 2

Техническата помощ осиг у рява средствата, необходими за ефективното управление и
прилагането на ПРСР. Тя ще бъде използвана
в съответствие с чл. 51 и 52 от Регламент (ЕС)
№ 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане
на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие (ЕЗФРСР)
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005.
Ще бъдат подпомагани следните дейности:
1. Д ейности, свързани с организиране на
заседанията на Комитета за наблюдение
(КН) на ПРСР (2014 – 2020 г.) и работните
групи към него, включително разходите
(пътни и нощувки), свързани с участие на
членовете на КН, членовете на работните
групи към КН, както и на други лица,
чието участие в заседанията на комитета
и/или работните групи е обосновано и
необходимо.
2. Д ейности, свързани с организиране на
заседания/работни срещи и др., свързани с
програмирането и изпълнението на ПРСР.
3. И звърш ва не на а на л изи, п р оу ч ва н и я,
изследвания и др. от външни изпълнители, необходими на Управляващия орган,
Комитета за наблюдение и/или неговите
работни групи и Разплащателната агенция,
за целите на ефективното у правление,
наблюдение и прилагане на ПРСР, вкл.
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анализи, изследвания и проу чвания за
изпълнение на предварителните условия.
4. И зготвяне и разпространение на информация относно наблюдението, контрола,
прилагането и оценките на ПРСР чрез:
4.1. Изготвяне, разпространение и публикуване на материали за информираност
и публичност.
4.2. Подпомагане на подготовката и изпълнението на кому никационни я план
на програмата (вкл. и наемане на външна
експертна помощ за неговото разработване
и/или допълнително прецизиране), в т.ч.
п редви дени т е дейност и за п убли чност
на програмата, включващи начините за
к а н д и дат с т ва не по мерк и т е на ПРСР,
популяризиране на добри практики и др.,
както и изпълнението на нейните цели и
приоритети.
5. О безпечаване с висококачествени преводачески услуги за нуждите на наблюдението,
контрола, прилагането и оценките на ПРСР.
6. О рганизиране (в т.ч. разходи за организация, подготовка/размножаване на информационни и др. материали, пътни, дневни,
к вар т и рни) на неп лани рани п убли чни
събития, касаещи наблюдението, контрола, прилагането и оценките на ПРСР, по
инициатива на УО и/или на потенциални
бенефициенти и/или социално-икономически партньори, осъществяването на които
се поема от МЗХ.
7. О рганизиране и участие в обучение на
администрацията, ангажирана в управлението, изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР (включително
и специализирани обучения за държавни
помощи), в т. ч. сътрудничество между УО
и подобни структури в държавите – членки
на ЕС (в т.ч. разходи за организиране на
обученията и разходи за участие – пътни,
дневни, нощувки и такси за обучение).
8. Разработване, инсталиране, модернизиране
и поддръжка на компютърни системи за
управление, наблюдение и оценка (вкл.
за закупуване на техника и програмни
продукти), както и наемане на външни
експерти за изпълнението на тези дейности,
вкл. и разходи за наемане на помещения
(ако е приложимо) и закупуване на офис
оборудване.
9. О рганизиране и провеждане от УО или РА
на комисии за оценка и избор на проекти,
вкл. и заплащане на хонорар на външните
за МЗХ и РА членове на комисиите.
10. П од г о т ви т ел н и дей нос т и, свърза н и с
предефинирането на обхвата на другите
необлагодетелствани райони, различни
от планинските.
11. И зготвяне на оценките, описани в раздел 9
„План за оценки“ на ПРСР.
12. Участие на администрацията, ангажирана
в управлението, изпълнението, контрола,
наблюдението и оценката на ПРСР, в
международни прояви, които са директно
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свързани с развитието на селските райони
(вкл. и такса участие).
13. Участие на администрацията, ангажирана
в управлението, изпълнението, контрола,
наблюдението и оценката на ПРСР, в
технически срещи със службите на ЕК и
в комитети/работни групи на ЕК, разходите за които не се възстановяват от ЕК.
14. 14.1. Разходи в размер до 80 % от индивид уа лните основни месечни заплати,
дължими данъци, осигуровки и възнаграждения за платен отпуск на щатния
персонал, изпълняващ дейности, пряко
свързани с управлението, наблюдението,
оценката и контрола на ПРСР и разписани
в длъжностните им характеристики, на
месечна база.
Плащанията по тази точка ще бъдат съпроводени с необходимите счетоводни документи и
ще бъдат ограничени в рамките на периода на
прилагане на ПРСР (2014 – 2020 г.). Сумите ще
бъдат изплащани на годишни дялове за целия
период на изпълнение на ПРСР.
14.2. Разходи за допълнително възнаграждение с непостоянен характер, определени
в съответствие с националното законодателство.
За щатния персонал, ангажиран с дейности,
пряко свързани с управлението, наблюдението,
оценката и контрола на ПРСР, ще бъде допустимо да получава допълнително възнаграждение
с непостоянен характер пропорционално на
времевата ангажираност и въз основа на постигнати резултати, които ще бъдат оценявани от
ръководителя на съответната административна
структура или упълномощено от него лице и
измервани съгласно механизъм, разработен при
спазване на принципите за прозрачност. За
щатния персонал, работещ на непълно работно
време по задачи, свързани с изпълнението на
ПРСР и изброени по-горе, само персоналът с
минимум 50 % заетост по ПРСР ще бъде допустим за допълнително финансово стимулиране
с непостоянен характер. То няма да се дублира
с други подобни национални схеми за стимулиране и ще бъде съпроводено с необходимите
счетоводни документи.
15. Н аема не на доп ъ л н и т елен пер с она л,
необходим с оглед засилване на капацитета на администрацията, ангажирана в
управлението, изпълнението, контрола,
наблюдението и оценката на ПРСР, към
УО и РА и разходи за възнагражденията
за този персонал, както следва:
• допълнителен персонал към УО;
• допълнителен персонал към РА.
Допълнителният персонал към УО и РА ще
изпълнява ясно разграничени дейности, пряко
свързани с управлението и прилагането на ПРСР,
на основата на сключен договор с УО/РА, но
няма да има статута на постоянни служители.
Срокът на договорите на тези служители няма
да надхвърля крайната дата на допустимост
на разходите по ПРСР. Индикативният дял на
разходите за тази дейност няма да надвишава
8,5 % от общия бюджет на мярката.

ВЕСТНИК
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16. Д
 ейности за създаване и функциониране на Националната селска мрежа след
31.12.2015 г.
17. Д ейности за работа в мрежа и разрешаване на жалби.
18. Н аема не на неза виси м и консул та н т и
(организации/експерти) за изпълнение
на краткосрочни и дългосрочни задачи,
свързани с управлението и прилагането
на ПРСР.
19. Н аемане на консултанти (организации/
експерти) от други страни – членки на ЕС,
за обмяна на опит с администрацията при
управлението, наблюдението, контрола и
оценката на ПРСР.
20. Д ейност и, свързани с извършване на
п роверк и на м ясто (п ът ни, дневни и
нощувки).
21. Д ейности по изготвяне и изпълнение на
антикорупционна стратегия за целесъобразност на използването на помощта от
ЕЗФРСР, като се планира стратегията да
бъде изготвена до края на 2015 г.
22. Д ей нос т и за под г о т овка на вау черна
система по мярка 1 „Трансфер на знания
и действия по осведомяване“ на ПРСР.
23. Д ейности за извършване на обучения на
(потенциални) бенефициенти по ПРСР
(2014 – 2020 г.).
24. Дейности, свързани с подготовката на следващия програмен период (след 2020 г.).
25. И зготвяне на последваща оценка на ПРСР
(2007 – 2013 г.).

Приложение № 2
към чл. 6, ал. 1, т. 2
Допустими разходи за дейностите по мярка
„Техническа помощ“ на ПРСР
Допустими са следните разходи:
1. Р азходи за организиране на заседанията на
Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР
(2014 – 2020 г.) и работните групи към него,
включително разходите (пътни и нощувки),
свързани с участие на членовете на КН,
членовете на работните групи към КН,
както и на други лица, чието участие в
заседанията на комитета и/или работните
групи е обосновано и необходимо.
2. Р азходи за организиране на заседания/
работни срещи и др., свързани с програмирането и изпълнението на ПРСР.
3. Р азходи за анализи, проучвания, изследвания и др. от външни изпълнители, необходими на Управляващия орган, Комитета
за наблюдение и/или неговите работни
групи и Разплащателната агенция за целите
на ефективното управление, наблюдение
и прилагане на ПРСР, вкл. анализи, изследвания и проучвания за изпълнение на
предварителните условия.
4. Р азходи за изготвяне и разпространение
на информация относно наблюдението,
кон т рола, п ри ла га нет о и оценк и т е на
ПРСР чрез:

С Т Р.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.
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ДЪРЖАВЕН

4.1. Разходи за изготвяне, разпространение
и публикуване на материали за информираност и публичност.
4.2. Разходи за подпомагане на подготовката и изпълнението на комуникационния
план на програмата (вкл. и наемане на
външна експер т на помощ за негово т о
разработване и/или допълнително прецизиране), в т.ч. предвидените дейности
за публичност на програмата, включващи
начините за кандидатстване по мерките на
ПРСР, популяризиране на добри практики
и др., както и изпълнението на нейните
цели и приоритети.
Разходи за висококачествени преводачески
услуги за нуждите на наблюдението, контрола, прилагането и оценките на ПРСР.
Р азходи за организиране (в т.ч. разходи за
организация, подготовка/размножаване
на информационни и др. материали, пътни, дневни, квартирни) на непланирани
публични събития, касаещи наблюдението, контрола, прилагането и оценките
на ПРСР, по инициатива на УО и/или
на по т ен ц иа л н и б ене фи ц иен т и и/и л и
социално-икономически партньори, осъществяването на които се поема от МЗХ.
Р азходи за организиране и участие в обучение на администрацията, ангажирана
в управлението, изпълнението, контрола,
наблюдението и оценката на ПРСР (включително и специализирани обучения за
държавни помощи), в т.ч. сътрудничество
между УО и подобни структури в държавите – членки на ЕС (в т.ч. разходи за
организиране на обученията и разходи за
участие – пътни, дневни, нощувки и такси
за обучение).
Р азходи за разработване, инсталиране,
модернизиране и поддръжка на компютърни системи за управление, наблюдение
и оценка (вкл. за закупуване на техника
и програмни продукти), както и наемане
на външни експерти за изпълнението на
тези дейности, вкл. и разходи за наемане
на помещения (ако е приложимо) и закупуване на офис оборудване.
Р азходи за организиране и провеждане от
УО или РА на комисии за оценка и избор
на проекти, вкл. и заплащане на хонорар
на външните за МЗХ и РА членове на
комисиите.
Р а з ход и з а п од г о т в и т е л н и д е й н о с т и ,
свързани с предефинирането на обхвата
на другите необлагодетелствани райони,
различни от планинските.
Р азходи за изготвяне на оценките, описани
в раздел 9 „План за оценки“ на ПРСР.
Р азходи за участие на администрацията,
ангажирана в управлението, изпълнението, контрола, наблюдението и оценката
на ПРСР, в международни прояви, които
са директно свързани с развитието на
селските райони (вкл. и такса участие).
Р азходи за участие на администрацията,
ангажирана в управлението, изпълнението,
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контрола, наблюдението и оценката на
ПРСР, в технически срещи със службите
на ЕК и в комитети/работни групи на ЕК,
разходите за които не се възстановяват
от ЕК.
14.	 14.1. Разходи в размер до 80 % от индивидуалните основни месечни заплати,
дължими данъци, осигуровки и възнаграждения за платен отпуск на щатния
персонал, изпълняващ дейности, пряко
свързани с управлението, наблюдението,
оценката и контрола на ПРСР и разписани
в длъжностните им характеристики, на
месечна база.
Плащанията по тази точка ще бъдат съпроводени с необходимите счетоводни документи и
ще бъдат ограничени в рамките на периода на
прилагане на ПРСР (2014 – 2020 г.). Сумите ще
бъдат изплащани на годишни дялове за целия
период на изпълнение на ПРСР.
14.2. Разходи за допълнително възнаграждение с непостоянен характер, определени
в съответствие с националното законодателство.
За щатния персонал, ангажиран с дейности,
пряко свързани с управлението, наблюдението,
оценката и контрола на ПРСР, ще бъде допустимо да получава допълнително възнаграждение
с непостоянен характер пропорционално на
времевата ангажираност и въз основа на постигнати резултати, които ще бъдат оценявани от
ръководителя на съответната административна
структура или упълномощено от него лице и
измервани съгласно механизъм, разработен при
спазване на принципите за прозрачност. За
щатния персонал, работещ на непълно работно
време по задачи, свързани с изпълнението на
ПРСР и изброени по-горе, само персоналът с
минимум 50 % заетост по ПРСР ще бъде допустим за допълнително финансово стимулиране
с непостоянен характер. То няма да се дублира
с други подобни национални схеми за стимулиране и ще бъде съпроводено с необходимите
счетоводни документи.
15. Р азходи за наемане на доп ъ лни телен
персонал, необходим с оглед засилване
на капацитета на администрацията, ангажирана в управлението, изпълнението,
контрола, наблюдението и оценката на
ПРСР, към УО и РА и разходи за възнагражденията за този персонал, както
следва:
• допълнителен персонал към УО;
• допълнителен персонал към РА.
Допълнителният персонал към УО и РА ще
изпълнява ясно разграничени дейности, пряко
свързани с управлението и прилагането на ПРСР,
на основата на сключен договор с УО/РА, но
няма да има статута на постоянни служители.
Срокът на договорите на тези служители няма
да надхвърля крайната дата на допустимост на
разходите по ПРСР.
16. Р азходи за създаване и функциониране
на На ц иона л ната селск а м реж а след
31.12.2015 г.
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17. Р
 азходи за работа в мрежа и разрешаване
на жалби.
18. Р азходи за наемане на независими консултанти (организации/експерти) за изпълнение на краткосрочни и дългосрочни
задачи, свързани с управлението и прилагането на ПРС.
19. Р а з х о д и з а н а е м а н е н а к о н с у л т а н ти (организации/експерти) от други страни – членки на ЕС, за обмяна на опит
с администрацията при управлението,
н аб л юден ие т о, кон т р о л а и оцен к ат а
на ПРСР.
20. Р азходи за извършване на проверки на
място (пътни, дневни и нощувки).
21. Р азходи за изготвяне и изпълнение на
антикорупционна стратегия за целесъобразност на използването на помощта от
ЕЗФРСР, като се планира стратегията да
бъде изготвена до края на 2015 г.
22. Р азходи за подготовка на ваучерна система по мярка 1 „Трансфер на знания
и действия по осведомяване“ на ПРСР.
23. Р азходи за извършване на обучения на
(потенциални) бенефициенти по ПРСР
(2014 – 2020 г.).
24. Р азходи за подготовката на следващия
програмен период (след 2020 г.).
25. Р а зход и за изг о т вя не на пос лед ва ща
оценка на ПРСР (2007 – 2013 г.).

ВЕСТНИК

(попълва се от упълномощеното длъжностно лице)
Име: ……….............…., презиме: …………….......….,
фамилия: …..............................
Служебна карта № …….....……, издадена от: ………….
на: ………….. г.
Дирекция: ……….......……………
Отдел: ........…………………………
Длъжност: ………...………………
Заповед на министъра на земеделието и храните
№ …………/…………., дата: ………………
Заповед на изпълнителния директор на ДФЗ
№ …………/…………., дата: ………………
Раздел Б. Кандидатствам за разходи за следните дейности:
№

Дейности, свързани с организиране на
заседанията на Комитета за наблюдение
(КН) на ПРСР (2014 – 2020 г.) и работните
групи към него, включително разходите
(пътни и нощувки), свързани с участие на
членовете на КН, членовете на работните
групи към КН, както и на други лица,
чието участие в заседанията на комитета
и/или работните групи е обосновано и
необходимо.

2.

Дейности, свързани с организиране на
заседания/работни срещи и др., свързани с
програмирането и изпълнението на ПРСР.

3.

Дейности, свързани с анализи, проучвания, изследвания и др. от външни изпълнители, необходими на Управляващия орган,
Комитета за наблюдение и/или неговите
работни групи и Разплащателната агенция
за целите на ефективното управление,
наблюдение и прилагане на ПРСР, вкл.
анализи, изследвания и проучвания за
изпълнение на предварителните условия.

4.

Дейности, свързани с изготвяне и разпространение на информация относно
наблюдението, контрола, прилагането и
оценките на ПРСР чрез:
4.1. Разходи за изготвяне, разпространение
и публикуване на материали за информираност и публичност.
4.2. Разходи за подпомагане на подготовката и изпълнението на комуникационния
план на програмата (вкл. и наемане на
външна експертна помощ за неговото
разработване и/или допълнително прецизиране), в т.ч. предвидените дейности
за публичност на програмата, включващи
начините за кандидатстване по мерките на
ПРСР, популяризиране на добри практики
и др., както и изпълнението на нейните
цели и приоритети.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.
(попълва се от служител
на Секретариата)
Уникален идентификационен № на проекта:
..........................................................................................
Дата на кандидатстване:
..........................................................................................
До
Ръководителя на Управляващия орган на ПРСР –
дирек ци я „Развитие на
селските райони“ на МЗХ
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
(попълва се от ползвателя
на помощта)
Раздел А. Министерство на земеделието и храните/
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна
агенция

Адрес: …...….., град: …......…….., пощенски код: ….,
област: …..............……., община: …………………………….,
улица № …................., телефон: …...., имейл: …..….

Дейности:

1.

Приложение № 3
към чл. 7, ал. 1
Министерство на земеделието и храните
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ДА

С Т Р.
№

90

ДЪРЖАВЕН
Дейности:

5. Дейности, свързани с висококачествени преводачески услуги за нуждите на
наблюдението, контрола, прилагането и
оценките на ПРСР.
6. Дейности, свързани с организиране (в
т.ч. разходи за организация, подготовка/
размножаване на информационни и др.
материали, пътни, дневни, квартирни) на
непланирани публични събития, касаещи
наблюдението, контрола, прилагането
и оценките на ПРСР, по инициатива
на УО и/или на потенциални бенефициенти и/или социално-икономически
партньори, осъществяването на които
се поема от МЗХ.
7. Дейности, свързани с организиране и
участие в обучение на администрацията,
ангажирана в управлението, изпълнението, контрола, наблюдението и оценката
на ПРСР (включително и специализирани
обучения за държавни помощи), в т. ч.
сътрудничество между УО и подобни
структури в държавите – членки на ЕС (в
т.ч. разходи за организиране на обученията и разходи за участие – пътни, дневни,
нощувки и такси за обучение).
8.

Дейности, свързани с разработване, инсталиране, модернизиране и поддръжка
на компютърни системи за управление,
наблюдение и оценка (вкл. за закупуване
на техника и програмни продукти), както
и наемане на външни експерти за изпълнението на тези дейности, вкл. и разходи
за наемане на помещения (ако е приложимо) и закупуване на офис оборудване.

9. Дейности, свързани с организиране и
провеждане от УО или РА на комисии за
оценка и избор на проекти, вкл. и заплащане на хонорар на външните за МЗХ и
РА членове на комисиите.
10. Дейности, свързани с подготвителни
дейности, свързани с предефинирането на
обхвата на другите необлагодетелствани
райони, различни от планинските.
11. Дейности, свързани с изготвяне на оценките, описани в раздел 9 „План за оценки“
на ПРСР.
12. Дейности, свързани с участие на администрацията, ангажирана в управлението,
изпълнението, контрола, наблюдението
и оценката на ПРСР, в международни
прояви, които са директно свързани с
развитието на селските райони (вкл. и
такса участие).
13. Дейности, свързани с участие на администрацията, ангажирана в управлението,
изпълнението, контрола, наблюдението и
оценката на ПРСР, в технически срещи
със службите на ЕК и в комитети/работни
групи на ЕК, разходите за които не се
възстановяват от ЕК.

ДА
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14. Дейности, свързани със:
14.1. Разходи в размер до 80 % от индивидуалните основни месечни заплати,
дължими данъци, осигуровки и възнаграждения за платен отпуск на щатния
персонал, изпълняващ дейности, пряко
свързани с управлението, наблюдението,
оценката и контрола на ПРСР и разписани
в длъжностните им характеристики, на
месечна база.
Плащанията по тази точка ще бъдат
съпроводени с необходимите счетоводни документи и ще бъдат ограничени
в рамките на периода на прилагане на
ПРСР (2014 – 2020 г.). Сумите ще бъдат
изплащани на годишни дялове за целия
период на изпълнение на ПРСР.
14.2. Разходи за допълнително възнаграждение с непостоянен характер, определени
в съответствие с националното законодателство.
За щатния персонал, ангажиран с дейности, пряко свързани с управлението,
наблюдението, оценката и контрола на
ПРСР, ще бъде допустимо да получава
допълнително възнаграждение с непостоянен характер пропорционално на
времевата ангажираност и въз основа
на постигнати резултати, които ще бъдат
оценявани от ръководителя на съответната
административна структура или упълномощено от него лице и измервани съгласно
механизъм, разработен при спазване на
принципите за прозрачност. За щатния
персонал, работещ на непълно работно
време по задачи, свързани с изпълнението на ПРСР и изброени по-горе, само
персоналът с минимум 50 % заетост по
ПРСР ще бъде допустим за допълнително
финансово стимулиране с непостоянен
характер. То няма да се дублира с други
подобни национални схеми за стимулиране и ще бъде съпроводено с необходимите
счетоводни документи.
15. Дейности, свързани с наемане на допълнителен персонал, необходим с оглед
засилване на капацитета на администрацията, ангажирана в управлението,
изпълнението, контрола, наблюдението и
оценката на ПРСР, към УО и РА и разходи
за възнагражденията за този персонал,
както следва:
• допълнителен персонал към УО;
• допълнителен персонал към РА.
Допълнителният персонал към УО и РА
ще изпълнява ясно разграничени дейности, пряко свързани с управлението
и прилагането на ПРСР, на основата на
сключен договор с УО/РА, но няма да има
статута на постоянни служители. Срокът
на договорите на тези служители няма да
надхвърля крайната дата на допустимост
на разходите по ПРСР.

ДА
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№

ДЪРЖАВЕН
Дейности:

ДА

16. Дейности, свързани със създаване и
функциониране на Националната селска
мрежа след 31.12.2015 г.

ВЕСТНИК
5.
–
6.
–

17. Дейности, свързани с работа в мрежа и
разрешаване на жалби.

–

18. Дейности, свързани с наемане на независими консултанти (организации/експерти)
за изпълнение на краткосрочни и дългосрочни задачи, свързани с управлението
и прилагането на ПРСР.

7.
–

19. Дейности, свързани с наемане на консултанти (организации/експерти) от други
страни – членки на ЕС, за обмяна на
опит с администрацията при управлението, наблюдението, контрола и оценката
на ПРСР.
20. Дейности, свързани с извършване на проверки на място (пътни, дневни и нощувки).
21. Дейности, свързани с изготвяне и изпълнение на антикорупционна стратегия
за целесъобразност на използването на
помощта от ЕЗФРСР, като се планира
стратегията да бъде изготвена до края
на 2015 г.
22. Дейности, свързани с подготовка на
ваучерна система по мярка 1 „Трансфер
на знания и действия по осведомяване“
на ПРСР.
23. Дейности, свързани с извършване на
обучения на (потенциални) бенефициенти
по ПРСР (2014 – 2020 г.).
24. Дейности, свързани с подготовката на
следващия програмен период (след 2020 г.).
25. Дейности, свързани с изготвяне на последваща оценка на ПРСР (2007 – 2013 г.).
Раздел В. Изисквани придружаващи документи
1. З
 аповед на министъра на земеделието и храните/
изпълнителния директор на ДФЗ за длъжностното лице, упълномощено да подаде документите
(заповедта следва да определи и длъжностното
лице, което ще подписва заявлението от името
на ползвателя).
2. Копие от служебната карта на длъжностното
лице, упълномощено да подаде документите.
3. Техническа спецификация (за дейностите, обект
на обществена поръчка) или докладна записка
(за дейностите, които не са обект на обществена поръчка).
Раздел Г. Обосновка
1. Наименование на дейността:
– вид на дейността;
– м естоположение (страна, област, място на
осъществяване).
2. Бенефициент на дейността:
– представен от: (име на организацията).
3. Цел на дейността:
– описание.
4. Очаквани резултати:
–  подробно описание на очакваните резултати.

–
–
8.
–
–
9.
–
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Обхват:
подробно описание на дейността.
Управление на дейността (*):
о писание на управленската и работната
структура за изпълнение на дейността;
о писание на съдържанието и разпределението на отговорностите за осъществяването
на дейността, финанси, отчитане, наблюдение и контрол.
Ресурси (*):
о писание на необходимото за осъществяване на дейността;
ч овешки и материални ресурси и други
допустими разходи;
щатни бройки.
Срок за изпълнение на дейността:
начални и крайни дати;
времеви график (по месеци и години) (*).
Искана сума:
б юджетна разбивка по основните пера,
необходими за изпълнение на дейността,
и начин на плащане, в т.ч. предвидени
междинни плащания.

(*) Ако е приложимо.
ДЕКЛАРАЦИЯ
С подписване на заявлението за кандидатстване
декларирам, че не съм подпомаган по друг проект,
програма или схема, финансирани с публични
финансови средства, средства от националния
бюджет и/или бюджета на Европейския съюз.
За ползвателя:
(име) ................................... (подпис) ............... (печат)
(дата) .......................

Приложение № 4
към чл. 12, ал. 2
Документи за изплащане на финансовата помощ за дейности, обект на обществена поръчка
1. К о п и е о т с к л юч е н и я д о г о в о р м е ж д у
ползвателя на помощта и изпълнителя на
дейността, за която се отпуска финансова
помощ, както и приложенията към него.
2. П роформа фактура (в случай, че се заявяват разходи за предварителна проверка
от ДФЗ – РА).
3. П ротокол за изпълнението на дейността.
4. П оп ъ л нена табл и ца за разход и т е к ъм
заявката за плащане.
5. Ц ялата док у ментаци я съгласно ЗОП в
зависимост от вида на проведената обществена поръчка за избор на изпълнител за
дейности – обект на обществени поръчки.
6. Р азходооправдателни документи (фактури,
касови бележки/платежни нареждания и
банкови извлечения от деня на извършване
на всяко плащане), доказващи извършените разходи.
7. К опие от заповед на министъра на земеделието и храните или на изпълнителния
директор на ДФЗ, с която е упълномощено
длъжностното лице на ползвателите за
подаване на заявката за плащане.
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Приложение № 5
към чл. 23, т. 1
Технически правила за изобразяване на
знамето на Европейския съюз
1. Знаме на Европейския съюз
– Символно описание: На фона на синьо небе
дванадесет златни звезди образуват кръг, символизиращ съюза на народите на Европа. Броят на
звездите е фиксиран, като цифрата дванадесет е
символът на съвършенство и единение.
В проекти, финансирани от ЕЗФРСР, наименованието на този фонд присъства под европейския флаг.
– Хералдично описание: На лазурен фон/
поле кръг от дванадесет златни знака/звезди,
без краищата им да се докосват.
– Геометрично описание:

Емблемата има формата на синьо правоъгълно знаме, чиято дължина/размах е един и
половина пъти размера на височината/пръта му.
Дванадесет златни звезди, разположени на равни разстояния, образуват невидим кръг, чийто
център е в пресечната точка на диагоналите на
правоъгълника. Радиусът на кръга е равен на една
трета от размера на височината на пръта. Всяка
от звездите има по 5 върха/лъча, разположени
на периферията на невидим кръг, чийто радиус
е равен на една осемнадесета от височината на
пръта. Всички звезди са изправени, т.е. единият
връх/лъч е вертикален, а два лъча (надолу) са на
права линия, перпендикулярна на мачтата. Звездите в кръга са разположени така, че съответстват
на положението на часовете на циферблата на
часовника. Техният брой е неизменен/постоянен.
2. Дефиниция на стандартните цветове
Емблемата е в следните
Синьо ПАНТОН
цветове:
РЕФЛЕКС
Синьо ПАНТОН РЕФЛЕКС
За повърхността на правоъгълника;
Жълто ПАНТОН Жълто ПАНТОН за звездите.

Меж дународната гама цветове П АНТОН е
много разпространена и леснодостъпна даже
за непрофесионалисти.

ВЕСТНИК
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Четирицветен процес/технология
Ако се използва четирицветният технологичен
процес, двата стандартни цвята не могат да се
използват. Те трябва да бъдат възпроизведени,
ползвайки четирите цвята на четирицветната
технология. Жълто ПАНТОН се получава, ползвайки 100 % „Процес Жълто“. Смесването на
100 % „Процес Циан“ с 80 % „Процес Магента“
дава цвят, много подобен/близък на „Синьо
ПАНТОН РЕФЛЕКС“.
Интернет
В палитрата на мрежата Синьо ПАНТОН
РЕФЛЕКС съответства на цвета RGB:0/0/153
(хексадецимален код: 000099), а Жълто ПАНТОН – на цвета RGB:255/204/0 (хексадецимален:
FFCC00).
– В случай на монохромна/едноцветна репродукция:
Ако имате наличен само черен цвят, очертайте
правоъгълника с черно (рамка) и отпечатайте
звездите с черно и бяло (на бял фон):

Ако имате наличен само син цвят (той трябва
да бъде Синьо Рефлекс, разбира се), използвайте
го 100 %, като звездите се възпроизвеждат в
негатив – бяло, а полето/фонът – 100 % синьо:

– В случай на репродукция на цветен фон:
Емблемата трябва да се репродуцира за предпочитане на бял фон. Да се избягва разноцветен
фон или във всеки случай такъв, който не се
съчетава със синьото. Ако няма алтернатива на
цветния фон, поставете бяла граница/рамка около правоъгълника, като широчината на рамката
да бъде 1/25 от височината на правоъгълника:

3. Образци на знамето могат да бъдат изтеглени
във формат eps и jpg на интернет адрес: http://
ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm.
5636
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от
2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални
устройства (ДВ, бр. 49 от 2015 г.)
§ 1. В § 4 от преходните и заключителните разпоредби думите „31 август 2015 г.“ се
заменят с „31 октомври 2015 г.“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Владислав Горанов
5713

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 7362
от 18 юни 2015 г.
по административно дело № 7996 от 2014 г.
Върховният административен съд в състав: председател: Румяна Монова, и членове:
Диана Гърбатова и Марио Димитров, разгледа административно дело № 7996 по описа
за 2014 г. на Върховния административен
съд – четвърто отделение, док ладвано от
председателя Румяна Монова.
Производство по чл. 175 АПК.
Съгласно разпоредбата на чл. 175 АПК по
свой почин или по искане на страна съдът
може да поправи допуснати в решението
писмени грешки, грешки в пресмятането или
други подобни очевидни неточности.
Настоящият състав намира, че в постановеното влязло в сила Решение № 15465 от
18.12.2014 г. по адм. дело № 7996/2014 г. на
Върховния административен съд, четвърто
отделение (ДВ, бр. 65 от 2015 г.), на две места
в диспозитива е допусната писмена грешка
в изписването словом на сумата от 2930 лв.,
като е записано „две хиляди шестотин и тридесет“ вместо правилната такава, а именно
„две хиляди деветстотин и тридесет“. Допуснатата очевидна фактическа грешка следва
да се поправи.
По изложените съображения Върховният
административен съд, четвърто отделение,

ВЕСТНИК
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РЕШИ:
Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на влязло в сила
Решение № 15465 от 18.12.2014 г. по адм.
дело № 7996/2014 г. на Върховни я а дминистративен съд, четвърто отделение, както
следва:
В абзац втори, ред пети и ред девети вместо „две хиляди шестотин и тридесет“ да се
чете „две хиляди деветстотин и тридесет“.
На основание чл. 175, ал. 2 АПК след
влизане в сила на решението поправката да
се отбележи в поправеното решение.
Решението не е обжалвано по реда и в
сроковете, предвидени в А дминистративнопроцесуалния кодекс, и влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За председател:
Румяна Монова
5481

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 1532-НР
от 20 август 2015 г.
относно утвърждаване на образците на книжа
за произвеждане на национален референдум
на 25 октомври 2015 г.
На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко
участие на гражданите в държавната власт и
местното самоуправление във връзка с чл. 6,
ал. 1, чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и
Указ № 163 от 10.08.2015 г. на президента на
Република България (ДВ, бр. 61 от 11 август
2015 г.) Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Ут върж дава образц и те на к ни жата за
произвеж дане на национален референдум
на 25 октомври 2015 г. с номера от 1 до 73,
приложени към решението и представляващи
неразделна част от него.
Решението се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
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Приложение
№ 1-НР
Приложение
№ 1-НР
ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

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

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

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

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

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.

(по чл. 8 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 25, ал. 1, 3 и ал. 5 и чл. 243, чл. 251 и чл. 252 от ИК)

№
1
1.
2.
3.
…

Собствено, бащино,
фамилно име
2
…………………..
…………………..

(попълва
СИК)

Документ за
самоличност – вид
и№

3

4

ЕГН

(попълва СИК)

Адрес
5
………….

Подпис на
гласоподавателя

Забележки

6

7

………….

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

Избирателните списъци се съставят от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК на български език. Всеки
гласоподавател се вписва в един избирателен списък.
Списъците се съставят поотделно за всяка избирателна секция по постоянния адрес на
гласоподавателите и включват българските граждани, които:
- са навършили 18 години към деня на референдума включително;
- не са поставени под запрещение;
- не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
- имат постоянен адрес в района на съответната избирателна секция към 10 август 2015 г. (датата
на издаване на Указа на Президента на републиката за насрочване на национален референдум) или
- имат настоящ адрес в района на съответната избирателна секция и постоянен адрес в района на
друга избирателна секция, но са поискали вписване по реда и в срока по чл. 36, ал. 1 от ИК в избирателния
списък на секцията, в чийто район е настоящият им адрес. За тези лица в графа „Забележки“ се вписва текст
„н.а.“.
Гласоподавателите, родени до 31.12.1931 г., които не са подменили личните си документи при
условията на §9а от ПЗР на Закона за българските лични документи, се включват в избирателния списък по
адреса, отразен в зеления им паспорт.
От избирателните списъци се заличават имената на гражданите, които до деня на референдума са
изгубили правото си да гласуват или са починали, както и имената на лицата, за които това изрично е
предвидено в Изборния кодекс.
В избирателния списък в отделни графи се вписват:
- пореден номер на записа, който ще бъде направен;
- имената на гласоподавателите по азбучен ред (подреждането започва според буквите в
собственото им име);
- единният граждански номер (ЕГН): при отпечатването тази графа се оставя празна и се попълва в
деня на референдума от СИК при гласуването на гласоподавателя;
- видът и номерът на документа за самоличност: при отпечатването тази графа се оставя празна и
се попълва в деня на референдума от СИК при гласуването на гласоподавателя. В нея СИК вписва вида и
1
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номера на документа за самоличност – „лична карта/л.к.“, „личен (зелен) паспорт за гражданите, родени до
31.12.1931 г./л.п.“ или удостоверение по чл. 263, ал. 1, изречение второ от ИК в предвидените случаи.
- адресът на гласоподавателя – постоянен адрес, а в случаите по чл. 36, ал. 1 от ИК – настоящ адрес;
- обособяват се графи „Подпис на гласоподавателя” и „Забележки”.
Когато СИК установи разлика между данните в документа за самоличност и имената на
гласоподавателя съгласно данните в избирателния списък, данните от документа за самоличност се записват
в графата „Забележки” на избирателния списък.
Избирателните списъци се отпечатват въз основа на националния регистър на населението от ГД
„ГРАО“ в МРРБ. След последното име на гласоподавателя органите по чл. 23, ал. 1 от ИК поставят черта и
полагат подпис и печат под чертата.
До предаването на списъците на СИК вписването на гласоподавателите, които имат право да
гласуват в националния референдум, 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 гласоподавателя.
В деня на националния референдум СИК дописва в допълнителната страница на избирателния
списък (под чертата):
- лицата, които имат право да гласуват, но са пропуснати и не фигурират в списъка на заличените
лица по чл. 38 от ИК;
- членовете на СИК и охраната на съответната секция, които обслужват секция, различна от тази по
постоянния им адрес – ако имат право да гласуват на референдума и след като представят декларация по
образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място;
- гласоподаватели с увредено зрение или затруднения в придвижването, които гласуват в избрана от
тях секция или в секция по чл. 10, ал. 1 от ИК и след като представят декларация по образец, че не са гласували
и няма да гласуват на друго място;
- гласоподаватели по чл. 38, ал. 2, т. 5 от ИК с удостоверение за гласуване в определено място, които
гласуват в секцията в определеното населено място и след представяне на удостоверение за гласуване в
определено място, което се прилага към избирателния списък. В графа „Забележки“ на списъка се отбелязва
основанието за вписване – „издадено удостоверение“;
- ученици или студенти – редовно обучение се дописват в секция по техен избор в населеното място,
където е седалището на учебното заведение в което се обучават, когато то е различно от населеното място
по постоянния им адрес, след представяне на документ за самоличност и:
1. надлежно заверена от учебното заведение за съответната учебна година ученическа книжка или
за съответния семестър студентска книжка;
2. декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.
- лицата, които са включени в списъка на заличените лица на основание чл. 38, ал. 2, т. 1, 2 от ИК, но са
представили удостоверение по чл. 40, ал. 1 от ИК - предложение първо, че основанието за включването им в
списъка е отпаднало или не е налице и след като представят декларация по образец, че не са гласували и няма
да гласуват на друго място. Представеното удостоверение се прилага към избирателния списък и в графа
„Забележки“ се отбелязва основанието за вписване – „издадено удостоверение“;
- лицата, включени в списъка на заличените лица на основание чл. 38, ал. 2, т. 5 и 6 от ИК, които са се
явили в секцията по постоянния им адрес и са поискали да бъдат дописани в списъка – след представяне на
документ за самоличност и на декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.
- лицата по чл. 28, ал. 3 от ИК, когато гласуват в секцията по постоянния си адрес, но са вписани в
избирателния списък на секция, открита в лечебно заведение, дом за стари хора или друга специализирана
институция и в деня на референдума не се намират в него, и след като представят декларация по образец, че
не са гласували и няма да гласуват на друго място;
- лицата по чл. 29, ал. 4 от ИК, когато гласуват в секцията по постоянния си адрес и са вписани в
избирателния списък на секция, открита в място за лишаване от свобода и за задържане и в деня на
референдума не се намират в него, и след като представят декларация по образец, че не са гласували и няма да
гласуват на друго място. При гласуването тези гласоподаватели представят и документ от съответното
място;
- лицата по чл. 30, ал. 3 от ИК, когато гласуват в секцията по постоянния си адрес и са вписани в
избирателния списък на секция, открита на плавателен съд под българско знаме и в деня на референдума не се
намират на него, и след като представят декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго
място.
Представените декларации и удостоверения се прилагат към избирателния списък и стават
неразделна част от него.
При дописването в допълнителната страница председателят на СИК попълва последователно
собственото, бащиното и фамилното име на гласоподавателя по документа за самоличност и графите
„ЕГН”, „Документ за самоличност” и „Адрес”.
Допълнителната страница на избирателния списък се подписва от председателя и секретаря на СИК.
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ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ОБЯВЯВАНЕ)
за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.

(по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 41, ал. 1 от Изборния кодекс)
ИЗБОРЕН РАЙОН № .............- .....................
ОБЩИНА .......................................................

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

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

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

Собствено, бащино и фамилно име
1.
…………………….
2.
…………………….
…………………….

………………….
………………….
………………….

Адрес

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

Предварителният избирателен списък се обявява от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК не по-късно от 40
дни преди деня на националния референдум на видно място в района на съответната избирателна секция.
Списъкът се отпечатва централизирано от ГД „ГРАО“ в 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 списъка се обявяват незабавно.
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ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.

(по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
ИЗБОРЕН РАЙОН № .............- .....................
ОБЩИНА .......................................................

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

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

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

адрес на избирателната секция .................................................................................................
1.
2.
3.

СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛЯ
……………………….
……………………….
……………………….
Кмет/Кметски наместник: ....................................
Секретар на община/район: .................................

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

Избирателният списък се публикува на интернет страницата на съответната община не по-късно от
40 дни преди деня на националния референдум.
ГД „ГРАО” в МРРБ и кметът на съответната община осигуряват възможност всеки гласоподавател
да може да прави справка в избирателния списък по единен граждански номер, включително на безплатен
телефонен номер.
Поправките в списъка за публикуване се отразяват незабавно на интернет страницата на общината.
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Приложение № 2-НР

Приложение № 2-НР

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

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

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

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

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

СПИСЪК
за гласуване с подвижна избирателна кутия при произвеждане на национален
референдум на 25 октомври 2015 г.

(по чл. 8 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 37, във вр. с чл. 25, ал. 1, 3 и ал. 5, чл. 243 и чл. 251 от ИК)

№
1
1.
2.
3.
…

Собствено, бащино,
фамилно име
2
…………………..
…………………..

(попълва
ПСИК)

Документ за
самоличност – вид
и№

3

4

ЕГН

(попълва ПСИК)

Адрес
5
………….

Подпис на
гласоподавателя

Забележки

6

7

………….

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

Списъците за гласуване с подвижна избирателна кутия се съставят и подписват от органите по чл.
23, ал. 1 от ИК при наличие на не по-малко от 10 гласоподаватели с трайни увреждания, които не им
позволяват да упражнят правото си да гласуват в секция по постоянен адрес (настоящ адрес, когато е
подадено заявление по чл. 36, ал. 1 от ИК).
Списъците се съставят поотделно за всяка подвижна СИК.
В списъците се вписват гласоподавателите, подали заявление по чл. 37, ал. 1 или 2 от ИК до органите
по чл. 23, ал. 1 от ИК и са приложили копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК:
- по постоянен адрес, не по-късно от 20 дни преди деня на референдума или
- по настоящ адрес в същия срок, когато са направили искане за вписване в избирателния списък по
настоящ адрес и вписването е извършено. За тези избиратели в графа „Забележки“ се вписва „н.а.“.
В списъците се вписват и гласоподавателите, заявили това до 5 дни преди деня на референдума и при
условие, че е назначена подвижна СИК на територията на общината/района.
Гласоподавателите, родени до 31.12.1931 г., които не са подменили личните си документи, се
включват в списъка по адреса, отразен в личния (зеления) им паспорт.
Списъкът се съставя по азбучен ред в последователност – собствено, бащино, фамилно име на
гласоподавателя по следния начин:
В графа 1 „№“ се вписва поредният номер на записа, който ще бъде направен.
1
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В графа 2 се вписва собственото, бащиното и фамилното име на гласоподавателя съгласно личната
карта или личния (зеления) паспорт за гражданите по § 9а от ПРЗ на ЗБЛД.
Графа 3 не се попълва предварително. В деня на гласуването ПСИК вписва ЕГН на гласоподавателя.
Графа 4 не се попълва предварително. При гласуването ПСИК вписва вида и номера на документа за
самоличност – „лична карта/л.к.“, „личен (зелен) паспорт за гражданите родени до 31.12.1931 г./л.п.“ или
удостоверение по чл. 263, ал. 1, изречение второ от ИК в предвидените случаи.
В графа 5 се записва постоянният адрес или настоящият адрес на гласоподавателя, подал заявление по
чл. 36, ал. 1 от ИК.
Графа 6 се оставя празна, за да може гласоподавателят да се подпише в нея, след като е упражнил
правото си да гласува.
Графа 7 „Забележки“ се оставя празна и при необходимост се попълва от ПСИК в деня на
референдума. Когато гласоподавателят гласува с придружител, в тази графа се вписват името и ЕГН на
придружителя.
Имената на гласоподавателите, вписани в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия, се
заличават от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК от избирателните списъци, преди предаване на списъка на ПСИК.
След подписване на списъка от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК и преди предаването му на подвижната
СИК от него се заличават имената на гражданите, които до деня на референдума са изгубили правото си да
гласуват 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.
Длъжностното лице, извършило заличаването, вписва на гърба на списъка имената и длъжността си,
основанието за заличаване и се подписва.

2

С Т Р.

100

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 66

Приложение
3-НР
Приложение №№3-НР
ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

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

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

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

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

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за
предоставяне на социални услуги при произвеждане на национален референдум
на 25 октомври 2015 г.

(по чл. 8 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 28, във вр. с чл. 9, ал. 6 и 8, чл. 25, ал. 1, 3 и 5, чл.
243 и чл. 251 от Изборния кодекс)

№
1
1.
2.
3.
…

Собствено, бащино,
фамилно име
2
…………………..
…………………..

(попълва
СИК)

Документ за
самоличност – вид
и№

3

4

ЕГН

(попълва СИК)

Адрес
5
………….

Подпис на
гласоподавателя

Забележки

6

7

………….

Ръководител на лечебното заведение/дома/друга специализирана институция: ……….

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

Избирателните списъци в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции
за предоставяне на социални услуги се съставят от ръководителя на заведението/дома/специализираната
институция не по-късно от 48 часа преди деня на референдума, при образувана избирателна секция поради
наличие на не по-малко от 10 гласоподаватели, отговарящи на следните условия:
- към деня на референдума включително са български граждани, навършили 18 години и не са
поставени под запрещение;
- към деня на референдума включително не изтърпяват наказание „лишаване от свобода“, наложено
им с влязла в сила присъда;
- към 10 август 2015 г. (датата на издаване на Указа на Президента на републиката за насрочване на
национален референдум) имат постоянен адрес на територията на страната.
Списъкът се съставя по азбучен ред в последователност – собствено, бащино, фамилно име на
гласоподавателя 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 гласоподавателя съгласно личната
карта или зеления паспорт за гражданите по §9а от ПРЗ на ЗБЛД.
Графа 3 не се попълва предварително. В деня на гласуването СИК вписва ЕГН на гласоподавателя.
Графа 4 не се попълва предварително. В деня на гласуването СИК вписва вида и номера на документа за
самоличност – „лична карта/л.к.“, „личен паспорт за гражданите по §9а от ЗБЛД/л.п.“ или удостоверение по
чл. 263, ал. 1, изречение второ от ИК в предвидените случаи.
В графа 5 се записва постоянният адрес на гласоподавателя от документа за самоличност.
Графа 6 се оставя празна, за да може гласоподавателят да се подпише в нея, след като е упражнил
правото си да гласува.
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Графа 7 „Забележки“ се оставя празна и при необходимост се попълва от СИК в деня на референдума.
Когато гласоподавателят гласува с придружител, в тази графа се вписват името и ЕГН на придружителя.
Не по-късно от 48 часа преди деня на референдума ръководителят уведомява кмета за вписаните в
избирателния списък лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци.
След подписване на избирателния списък от ръководителя и преди предаването му на СИК от него се
заличават имената на лицата, които до деня на референдума са изгубили правото си да гласуват на
националния референдум 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.
Гласоподавателите, които имат право да гласуват на референдума, постъпили в тези заведения след
изготвяне и подписване на избирателния списък, се вписват в списъка от СИК, ако в деня за гласуване заявят
желание пред СИК да гласуват и след като представят декларация по образец, че не са гласували и няма да
гласуват на друго място.
След последното име на дописаните гласоподаватели избирателният списък се подписва от
председателя и секретаря на СИК.
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Приложение
4-НР
Приложение
№№
4-НР
ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

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

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

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

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

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за гласуване в места за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за
задържане при произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.

(по чл. 8 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. чл. 29, ал. 1 и 3, във вр. с чл. 9, ал. 6 и 9, чл. 25, ал. 1, 3 и
5, чл. 243 и чл. 251 от Изборния кодекс)

№
1
1.
2.
3.
…

Собствено, бащино,
фамилно име
2
…………………..
…………………..

(попълва
СИК)

Документ за
самоличност – вид
и№

3

4

ЕГН

(попълва СИК)

Адрес
5
………….

Подпис на
гласоподавателя

Забележки

6

7

………….

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

Ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане
съставят и подписват избирателни списъци при образувана избирателна секция поради наличие на не по-малко
от 10 гласоподаватели, в които включват задържаните лица, отговарящи на следните условия:
- към деня на референдума включително са български граждани, навършили 18 години и не са
поставени под запрещение;
- към деня на референдума включително не изтърпяват наказание „лишаване от свобода“, наложено
им с влязла в сила присъда;
- към 10 август 2015 г. (датата на издаване на Указа на Президента на републиката за насрочване на
национален референдум) имат постоянен адрес на територията на страната.
Списъкът се съставя по азбучен ред в последователност – собствено, бащино, фамилно име на
гласоподавателя 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 гласоподавателя, съгласно личната
карта или зеления паспорт.
Графа 3 не се попълва предварително. В деня на гласуването СИК вписва ЕГН на гласоподавателя.
Графа 4 не се попълва предварително. В деня на гласуването СИК вписва вида и номера на документа
за самоличност – „лична карта/л.к.“ или „личен паспорт за гражданите по §9а от ПЗР на ЗБЛД/л.п.“.
В графа 5 се записва постоянният адрес на гласоподавателя от документа за самоличност.
Графа 6 се оставя празна, за да може гласоподавателят да се подпише в нея, след като е упражнил
правото си да гласува.
Графа 7 се оставя празна и при необходимост се попълва от СИК в деня за гласуване.
Постъпилите в местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане
гласоподаватели след изготвяне и подписване на избирателния списък, се вписват в списъка от СИК, ако в деня
на произвеждане на референдума заявят желание пред СИК да гласуват и след като представят декларация по
образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.
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След последното име на дописаните гласоподаватели, избирателният списък се подписва от
председателя и секретаря на СИК.
В деня на референдума самоличността на лицата имащи право да гласуват в местата за
изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане се установява по предвидения в Закона за
изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) ред.
Не по късно от 48 часа преди деня за гласуване ръководителят уведомява кмета за вписаните в
списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци.
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Приложение
5-НР
Приложение
№№
5-НР
ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

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

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

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

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

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за гласуване на плавателни съдове, плаващи под българско знаме
при произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.

(по чл. 8 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 30, във вр. с чл. 25, ал. 1, 3 и 5, чл. 9, ал. 6, чл. 243 и
чл. 251 от Изборния кодекс)

№
1
1.
2.
3.
…

Собствено, бащино,
фамилно име
2
…………………..
…………………..

(попълва
СИК)

Документ за
самоличност – вид
и№

3

4

ЕГН

(попълва СИК)

Адрес
5
………….

Подпис на
гласоподавателя

Забележки

6

7

………….

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

Избирателният списък на плавателен съд под българско знаме се съставя и подписва от капитана на
плавателния съд не по-късно от 48 часа преди деня на референдума при наличие на не по-малко от 10
гласоподаватели.
Капитанът на плавателния съд не по-късно от 48 часа преди деня за гласуване уведомява органите по
чл. 23, ал. 1 от ИК за вписаните в списъка лица, за да бъдат те заличени от избирателните списъци по
постоянния им адрес преди предаване на избирателните списъци на СИК.
Избирателните списъци включват българските граждани, които:
- са навършили 18 години към деня на референдума включително;
- не са поставени под запрещение;
- не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
- се намират на плавателния съд под българско знаме в деня на произвеждане на референдума и имат
постоянен адрес на територията на Република България към 10 август 2015 г. (датата на издаване на Указа
на Президента на републиката за насрочване на национален референдум).
Списъкът се съставя по азбучен ред в последователност – собствено, бащино, фамилно име на
гласоподавателя 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 гласоподавателя съгласно
документа за самоличност.
Графа 3 не се попълва предварително. В деня на гласуването СИК вписва ЕГН на гласоподавателя.
Графа 4 не се попълва предварително. В деня на гласуването СИК вписва вида и номера на документа
за самоличност – „лична карта/л.к.“, „личен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД/л.п.“, паспорт,
моряшки паспорт.
В графа 5 се записва постоянният адрес на гласоподавателя от документа за самоличност.
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Графа 6 се оставя празна, за да може гласоподавателя да се подпише в нея, след като е упражнил
правото си да гласува.
Графа 7 се оставя празна и при необходимост се попълва от СИК в изборния ден.
Постъпилите на плавателния съд гласоподаватели след изготвяне и подписване на избирателния
списък се вписват в списъка от СИК, ако в деня на произвеждане на референдума заявят желание пред СИК да
гласуват и след като представят декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.
След последното име на дописаните гласоподаватели, избирателният списък се подписва от
председателя и секретаря на СИК.

С Т Р.

106

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 66

Приложение№№6-НР
6-НР
Приложение

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

МЯСТО ............................... ……………….

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ЗАЯВИЛИ, ЧЕ ЩЕ ГЛАСУВАТ ИЗВЪН СТРАНАТА
при произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.

(по чл. 31, ал. 1 във вр. с чл. 16, ал. 1 и чл. 17, ал. 6 от ИК, във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

№

1
1.
2.
…

Собствено, бащино и
фамилно име

ЕГН

2
……………………
…………………….
…………………….

3
…………..
…………..
…………..

Вид и № на документ
за самоличност

(лична карта
/паспорт/военна карта)

4
……………………
……………………
……………………

Постоянен адрес в
Република България

5
………………………….
………………………….
………………………….

Подпис: ……………………
(Ръководител на дипломатическо/консулско представителство)
*********************************************************************************

Списъците на лицата, заявили, че ще гласуват извън страната на националния референдум, се
изготвят и подписват от органите по чл. 31, ал. 1 от ИК.
В списъците се вписват българските граждани, подали заявления за гласуване извън страната по чл. 16
от ИК, за които след извършване на проверка на данните по чл. 17 от ИК и на изискванията да гласуват е
установено, че имат право да гласуват.
В срок не по-късно от 18 дни преди деня на референдума Министерството на външните работи
изпраща обобщените данни от всички държави с имената, ЕГН и постоянния адрес в Република България на
лицата, вписани в списъците, до ГД „ГРАО“ в МРРБ, за да бъдат заличени от избирателните списъци за
гласуване в Република България.
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Приложение
№ 7-НР
Приложение
№ 7-НР

СПИСЪК НА ЛИЦАТА,
ЗАЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ДА ГЛАСУВАТ ИЗВЪН СТРАНАТА
при произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
(по чл. 32 във вр. с чл. 31, ал. 1 във вр. с чл. 16, ал. 1 от ИК, във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

държава ………………………………….
№
1
1.
2.
…

Собствено, бащино и
фамилно име
2
………………….
………………….
………………….

място ……………………………………

Избирателна секция №
3
……………….
……………….
……………….

Адрес на избирателната
секция
4
……………………….
……………………….
……………………….

Подпис: ……………………
(Ръководител на дипломатическо/консулско представителство)
*****************************************************************************

Списъците на лицата, заявили желание да гласуват извън страната на националния референдум,
се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на дипломатическите и
консулските представителства на Република България не по-късно от 18 дни преди деня на референдума
на интернет страниците на Министерството на външните работи по държави и места и на
дипломатическото и консулското представителство.
Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България
осигуряват възможност всеки гласоподавател да може да прави справка в списъка по единен граждански
номер.
Допълнително постъпилите заявления и настъпилите промени в списъците се публикуват
незабавно.
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Приложение № 8-НР

Приложение № 8-НР

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

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

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

ФОРМУЛЯР НА СПИСЪК
ЗА ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН
РЕФЕРЕНДУМ НА 25 ОКТОМВРИ 2015 г.
(по чл. 31, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1, 3 и 5 от ИК, във вр. с чл. 8 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

№

1
1.
2.
…

Собствено,
бащино и
фамилно име

ЕГН

2

3

Вид и № на
документа

Постоянен адрес
в Република
България

Подпис на
гласоподав
ателя

Забележки

4

5

6

7

(лична
карта/паспорт/воен
на карта)

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

Списъкът е формуляр, в който членовете на СИК извън страната вписват в деня на националния
референдум имената и другите данни на явилите се да гласуват български граждани, както следва:
В графа 1 „№“ се вписва поредният номер на вписване на гласоподавателя.
В графа 2 се вписва собственото, бащиното и фамилното име на гласоподавателя съгласно личната
карта, паспорта или военната карта.
В графа 3 се вписва единният граждански номер на гласоподавателя.
В графа 4 се вписват видът и номерът на документа за самоличност – лична карта, паспорт или
военна карта.
В графа 5 се вписва постоянният адрес на гласоподавателя в Република България от документа за
самоличност.
В графа 6 гласоподавателят полага подписа си, след като е гласувал.
Графа 7 „Забележки“ при необходимост се попълва от СИК в деня на референдума.
След приключване на гласуването под последното име се слага черта и списъкът с имената на
българските граждани, гласували в съответната СИК извън страната, се подписва от председателя и
секретаря на СИК и се подпечатва с печата на комисията.
Списъците се съставят поотделно за всяка избирателна секция и в тях се вписват лицата, които:
- са български граждани;
- навършили са 18 години към деня на референдума ден включително;
- не са поставени под запрещение;
- не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
- имат постоянен адрес на територията на Република България към 10 август 2015 г. (датата на
издаване на Указа на Президента на републиката за насрочване на национален референдум)
Гласоподавателите, родени до 31.12.1931 г., които не са подменили личните си документи при
условията на §9а от ПЗР на Закона за българските лични документи, се включват в избирателния списъка по
адреса, отразен в личния (зеления) им паспорт.
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Приложение
№ 9-НР
Приложение
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СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
на 25 октомври 2015 г.
(чл. 38, ал. 1 от Изборния кодекс във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

за Област .......................... Община …………………. Адм. район …………………..
секция № ……………..…. населено място ………………………………………….…..
№
1

1.
2.
….

Собствено, бащино,
фамилно име
2

ЕГН

ПО

3

4

Основание за заличаване
МП
НА
МВнР
5

6

7

УГОМ
8

Кмет/кметски наместник:
Секретар на община/район:
ЛЕГЕНДА:
ПО – поставени под запрещение
МП – лишени от свобода
НА – вписани в избирателния списък по настоящ адрес
МВнР – пожелали да гласуват в чужбина
УГОМ – лицата с издадено удостоверение за гласуване в определено място
******************************************************************************

Списъкът се изготвя по избирателни секции и се отпечатва от ГД „ГРАО“ в МРРБ въз основа на:
- Националния регистър на населението;
- данните, подадени от общинските администрации за издадените удостоверения за гласуване в
определено място;
- данните, подадени от Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на
наказанията“ за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода (чл. 27, ал. 2 от ИК);
- данните за лицата, заявили, че ще гласуват извън страната, подадени от Министерството на
външните работи (чл. 31, ал. 2 от ИК).
Списъкът се предоставя на секционните избирателни комисии от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК
заедно с избирателните списъци.
Следващият текст се отпечатва във всеки Списък на заличени лица преди предаването му на
СИК.
Гласоподавател, който в деня на произвеждане на националния референдум установи, че е
вписан в списъка на заличените лица, има право да гласува, ако представи удостоверение по чл. 40, ал. 1
от ИК, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка или ако се
яви в избирателната секция по постоянен адрес в случаите по чл. 38, ал. 2, т. 5 и 6 от ИК (има
издадено удостоверение за гласуване в определено място или живее или е заявил, че ще гласува извън
страната и е заличен от избирателния списък в Република България).
Удостоверението се издава от кмета на общината, района, кметството или от кметския
наместник в деня на националния референдум по образец, утвърден от Централната избирателна
комисия, след извършване на проверка за наличие или липса на основание за вписване на лицето в
списъка. Отказът за издаване на удостоверението се мотивира.
След представяне на удостоверението по чл. 40, ал. 1 от ИК, а в случаите по чл. 38, ал. 2, т. 5 и
6 от ИК само на документа за самоличност, гласоподавателят се изключва от списъка на заличените
лица и се допуска да гласува, като всички негови данни се вписват в допълнителната страница на
избирателния списък от председателя на секционната избирателна комисия по постоянния му адрес.
Във всички случаи тези гласоподаватели подават пред СИК и декларация по образец, че не са гласували
и няма да гласуват на друго място. Удостоверението и декларацията се прилагат към избирателния
списък, като в графа „Забележки“ се отбелязва основанието за вписване – „издадено удостоверение“,
когато е представено такова.
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СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
на 25 октомври 2015 г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област .......................... Община …………………..……… Адм. район …………………..
секция № ………….……. населено място ……………………………………………………..
адрес на избирателна секция ..........................................................................................................
1.
2.
3.
…

Име на гласоподавателя

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

Списъкът на заличените лица се публикува на интернет страницата на съответната община не
по-късно от 10 дни преди деня на произвеждане на референдума и съдържа имената на лицето, номера и
адреса на избирателната секция. Всяко лице може да прави справка в списъка.
Кметът на общината осигурява възможност всяко лице, включено в списъка на заличените лица,
да може да прави справка в този списък по ЕГН, включително на безплатен телефонен номер.
Лице, което е вписано в списъка, но има право да гласува, може да поиска да се запознае с
основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на
заличените лица с писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или до кметския
наместник или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община, което се
предава незабавно от общинската администрация на компетентния кмет на община, район, кметство или
кметски наместник.
Заявлението съдържа доказателства (документи), удостоверяващи правото на лицето да
гласува.
Кметът или кметският наместник разглежда заявлението незабавно и се произнася с
мотивирано решение.
Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно и
може да се обжалва пред съответния административен съд в срок до 24 часа от съобщението.
Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с
призоваване на жалбоподателя и на кмета или кметския наместник. Решението на съда се обявява
незабавно и не подлежи на обжалване.
Въз основа на решението за изключване от списъка на заличените лица гласоподавателят се
вписва в избирателния списък от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК до предаването на списъка на
секционната избирателна комисия.
Вписването в избирателния списък се обявява незабавно, включително се отразява в списъка,
публикуван на интернет страницата на общината.
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Приложение
№ 10-НР
Приложение
№ 10-НР

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………….……………….......................................
ОБЛАСТ …………………………..….………...............
ЗАЯВЛЕНИЕ
за изключване от списъка на заличените лица при произвеждане на национален
референдум преди предаването на избирателния списък на СИК
(по чл. 39, ал. 2 от Изборния кодекс във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

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

ЕГН …..............................., документ за самоличност вид ........................ № …………….....,
издаден на ..................... от …………………….. постоянен адрес: гр./с. .............................,
община .............................................., район ..............................., област ....................................,
ж.к./ул. .......................................... бл. № ........, вх. ....., ет. ....., ап. …...
Желая да бъда изключен/а от списъка на заличените лица по чл. 38 от ИК за
гласуването при произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. в секция
№ ………..………………, гр./с. ..........................................................., тъй като основанието
за включването ми в списъка не е налице/е отпаднало.
В подкрепа на твърдението си, че основанието за включването ми в списъка не е
налице/е отпаднало представям следните доказателства (документи):
1. …………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………....
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на националния референдум на 25 октомври 2015 г.
Дата: ...……….……. г.

Подпис:

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

Заявлението се подава преди деня на националния референдум от лице, което е вписано в списъка на
заличените лица, има право да гласува и желае да бъде изключено от този списък.
Кметът на общината, района или кметството или кметският наместник разглежда заявлението
незабавно и се произнася с мотивирано решение.
Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно и може
да се обжалва пред съответния административен съд в срок до 24 часа от съобщението. Съдът разглежда
жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на
кмета/кметския наместник. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.
Искането може да бъде направено чрез електронно заявление със същото съдържание през
интернет страницата на съответната община.
Вписването в избирателния списък се обявява незабавно, включително се отразява в списъка,
публикуван на интернет страницата на общината.
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Приложение
№ 11-НР
Приложение
№ 11-НР
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………….……………….......................................
ОБЛАСТ …………………………..….………...............
ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
за изключване от списъка на заличените лица от гласоподаватели, заявили, че ще
гласуват извън страната при произвеждане на национален референдум
(по чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 от Изборния кодекс във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

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 национален референдум на 25 октомври 2015 г. в
секция № ………..………………….… и да бъда вписан в избирателния списък на секция
№ ……………………....… (по постоянния ми адрес).
ДЕКЛАРИРАМ, че няма да гласувам на друго място.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на националния референдум на 25 октомври 2015 г.
дата: ……………….. г.

Подпис:

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

Заявлението – декларация се подава до общинската администрация преди деня на националния
референдум от лицата, които са заявили, че ще гласуват извън страната и са заличени от избирателния
списък на секцията по постоянния им адрес, до предаване на избирателните списъци на СИК.
Кметът на общината, района или кметството или кметският наместник разглежда заявлението
незабавно и се произнася с мотивирано решение.
Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно и може
да се обжалва пред административния съд в срок до 24 часа от съобщението. Съдът разглежда жалбата в
открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на кмета 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.
Вписването в избирателния списък се обявява незабавно, включително се отразява в списъка,
публикуван на интернет страницата на общината.
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Приложение № 12-НР

Приложение № 12-НР

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИ НАМЕСТНИК
………………………………………………………
ОБЛАСТ …………………...........…………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък за произвеждане на
национален референдум
(по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

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

ЕГН …........................…., документ за самоличност вид ................... № …………..………….....,
издаден на ................................... от ……….……………….…………………., постоянен адрес
гр./с. ..........................................., община ................................................, район ..................,
област ........................, ж.к./ул. ......................................... бл. № ........... вх. ........, ет. ....., ап. ….....
Моля да бъде отстранена следната непълнота/грешка в избирателния списък за
произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. за избирателна секция
№ …………………………….….. гр./с. …………………………………………..…………………
……………………....…………………...………………………..………………..……….…………
………………………………………...……………………………………..….……........................
……………………....…………………...………………………..………………..……….…………
………………………………………...……………………………………..….……........................
(непълнотата/грешката се описва)

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
национален референдум на 25 октомври 2015 г.
дата: ….……………г.

Подпис:

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

Заявленията се подават и приемат от съответната администрация най-късно седем дни преди деня
на произвеждане на референдума.
Кметът или кметският наместник разглежда заявлението в двудневен срок и се произнася с
мотивирано решение, което обявява незабавно на публично място.
Решението на кмета може да се обжалва пред съответния административен съд в двудневен срок
от обявяването му.
Съдът разглежда жалбата в открито заседание в двудневен срок от постъпването й с призоваване
на жалбоподателя и кмета и постановява решение, което не подлежи на обжалване и се обявява незабавно.
Поправките в избирателния списък се обявяват незабавно, включително се отразяват в списъците,
публикувани на интернет страницата на общината.
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Приложение
№ 13-НР
Приложение
№ 13-НР
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………………………………………………
ОБЛАСТ …………………...........…………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
за вписване на гласоподавател в избирателния списък за произвеждане на
национален референдум
(по чл. 27, ал. 3 и 4 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

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

ЕГН ................................…., документ за самоличност вид ........................ № …………….....,
издаден на ..................... от …………………….. постоянен адрес: гр./с. ..................................,
община ..............................................., район .........................., област ........................................,
ж.к./ул. .......................................... бл. № ........, вх. ....., ет. ......, ап. …....
Желая да бъда вписан/а в избирателния списък на секцията по постоянен адрес,
където имам право да гласувам в националния референдум на 25 октомври 2015 г.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на националния референдум на 25 октомври 2015 г.
дата: .………………. г.

Подпис:

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

Заявлението се подава до кмета на общината, района, кмета на кметство или кметския
наместник от лицата, които имат право да гласуват, но са пропуснати в избирателния списък, както и
от тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени.
Вписването се извършва от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК 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 от ИК и постановява решение, което се
обявява незабавно и не подлежи на обжалване.
Вписването в избирателния списък се обявява незабавно, включително се отразява в списъка,
публикуван на интернет страницата на общината.
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Приложение
№ 14-НР
Приложение
№ 14-НР

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………….……………….......................................
ОБЛАСТ …………………………..….………...............
ЗАЯВЛЕНИЕ
за изключване от списъка на заличените лица в деня на произвеждане на
национален референдум

(по чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1 и 2 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

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

ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по §9а от ПЗР на ЗБЛД
№ ………………….., изд. на ........................................... от ………………………………...,
постоянен адрес …………………………………………………....……..……………………
1. 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 за
националния референдум на 25 октомври 2015 г. на основание чл. 38, ал. 2, т. 1, 2
от ИК в секция № ……………………. не е налице/е отпаднало.
2. 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 за
националния референдум на 25 октомври 2015 г. не е налице поради следните
причини …………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Същото ще ми послужи пред СИК № …………….………… по постоянния ми адрес,
за да бъда изключен/а от списъка на заличените лица по чл. 38 от ИК за гласуването при
произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.
В подкрепа на твърдението си, че основанието за включването ми в списъка на
заличените лица 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 националния референдум на 25 октомври 2015 г.
дата: ………………… г.

Подпис:

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

Заявлението се подава от гласоподавател, който в деня на референдума установи, че е вписан в
списъка на заличените лица на основание чл. 38, ал. 2, т. 1 или 2 от ИК по постоянния му адрес, но има
право да гласува, ако представи удостоверение от общината, че е отпаднало основанието или не е налице
основание за вписването му в списъка.
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Заявлението се подава и от гласоподавател, който в деня на референдума установи, че е вписан в
списъка на заличените лица (чл. 38 от ИК) на друго основание, по постоянния му адрес, но не е налице
основание за вписването му в списъка.
Удостоверението се издава от кмета на общината/района/кметството/кметския наместник в
деня на референдума по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, въз основа на
доказателства (документи), които удостоверяват, че лицето има право да гласува.
След представяне на удостоверението по чл. 40, ал. 1 от ИК гласоподавателят се изключва от
списъка на заличените лица по чл. 38 от ИК и всички негови данни се вписват в допълнителната страница
на избирателния списък от председателя на секционната избирателна комисия по постоянния му адрес.
Удостоверението се прилага към избирателния списък, като в графа „Забележки“ се отбелязва
основанието за вписване – „издадено удостоверение от общинската администрация“.
Отказът на секционната избирателна комисия да извърши дописване е писмен и 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
№ 15-НР
Приложение
№ 15-НР
КМЕТ НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за изключване от списъка на заличените лица
при произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.
№ …......./.......................... г.

(чл. 40, ал. 2 от Изборния кодекс във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Кметът на кметство ……………..…………….., район ……………………., община
…………………./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 в секция №
…………..………, за да бъде изключен/а от списъка по чл. 38 от ИК (списъка на
заличените лица) за гласуването при произвеждане на национален референдум на 25
октомври 2015 г., като бъде дописан/а в допълнителната страница на избирателния
списък в същата секция при гласуването.
Кмет на община/район/
кметство/кметски наместник:
*****************************************************************************

Удостоверението се издава в полза на гласоподавател, който в деня на референдума установи, че
е вписан в списъка на заличените лица на основание чл. 38, ал. 2 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/кметския наместник в
деня на референдума 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. 2 от ИК гласоподавателят се заличава от
списъка по чл. 38 от ИК и всички негови данни се вписват в допълнителната страница на избирателния
списък от председателя на секционната избирателна комисия по постоянния му адрес.
Удостоверението се прилага към избирателния списък, като в графа „Забележки“ се
отбелязва основанието за вписване – „издадено удостоверение от общинската администрация“.
Отказът на секционната избирателна комисия да извърши дописване е писмен и може да се
оспори пред общинската избирателна комисия, която се произнася по жалбата незабавно. Решението на
ОИК не подлежи на обжалване.

С Т Р.

118

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 66

Приложение № 16-НР

Приложение № 16-НР

ДО
СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в секция № ……….……………………
ОБЛАСТ ……………………………………………
ОБЩИНА ………………………………………….
НАСЕЛЕНО МЯСТО ……..….…………………..
ДЕКЛАРАЦИЯ
пред СИК от гласоподавател, вписан в списъка на заличените лица при
произвеждане на национален референдум

(по чл. 40, ал. 3 във вр. с чл. 38, ал. 2, т. 5 и 6 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

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

ЕГН …......................., постоянен адрес .................................…....……..……………………,
л.к. № ……………….., изд. на ........................................... от ………………………………...,
ДЕКЛАРИРАМ,
- че не съм гласувал/а и няма да гласувам на друго място при произвеждане на
националния референдум на 25 октомври 2015 г.
- че адресната ми регистрация по постоянен адрес към 10 август 2015 г. е на
територията на Република България
Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по
чл. 313 от НК.
дата: ……………… г.

Подпис:

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

Декларацията се подава пред СИК от гласоподавател за изключване от списъка на заличените
лица в деня на референдума, срещу името на който в списъка на заличените лица е отразено МВнР (или
„ДА“) или от гласоподавател, за който в списъка на заличените лица е отразено УГОМ (или „ДА“).
Това са следните лица:
- гласоподавател, живеещ или заявил, че ще гласува извън Република България, който се намира в
страната в деня на националния референдум, бил е заличен от избирателния списък за гласуване в
секцията си по постоянен адрес и който гласува в деня на националния референдум в секцията по
постоянния си адрес (чл. 31, ал. 2 във вр. с чл. 38, ал. 2, т. 6 от ИК);
- гласоподавател, който е заличен е от избирателния списък по постоянния си адрес за
националния референдум, притежава удостоверение за гласуване в определено място, и който гласува на
националния референдум в секцията по постоянния си адрес (чл. 34, ал. 5 във вр. с чл. 38, ал. 2, т. 5 от ИК).
След изключване от списъка на заличените лица гласоподавателят се дописва в допълнителната
страница на избирателния списък (под чертата) и се допуска да гласува.
Декларацията и удостоверението се прилагат към избирателния списък.
Отказът на секционната избирателна комисия да извърши дописване е писмен и може да се
оспорва пред общинската избирателна комисия, която се произнася по жалбата незабавно. Решението на
ОИК не подлежи на обжалване.
Декларацията се подава само за гласуване в националния референдум.
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Приложение
№ 17-НР
Приложение
№ 17-НР
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
…………………………………………………………..
ОБЛАСТ ………………………………………………
ЗАЯВЛЕНИЕ

за гласуване с подвижна избирателна кутия при произвеждане на национален референдум
(по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

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

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

Желая да упражня правото си на глас в националния референдум на 25 октомври
2015 г. 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 националния референдум на 25 октомври 2015 г.
дата: .……………….. г.

Подпис:

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

Заявлението се подава не по-късно от 20 дни преди деня на референдума от гласоподаватели с
трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в секцията където са вписани в избирателния
списък и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия.
Когато територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия, но
гласоподавателят не е подал заявление в указания по-горе срок, той може да гласува с подвижна
избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди деня на референдума.
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 преди това е направено искане за гласуване по
настоящ адрес.
В заявлението се посочват имената на гласоподавателя, ЕГН, постоянният адрес или
настоящият адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес - 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 гласоподаватели,
заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.
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Приложение
№ 18-НР
Приложение
№ 18-НР
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………….……………….......................................
ОБЛАСТ …………………………..….………...............
ЗАЯВЛЕНИЕ
за вписване в избирателния списък по настоящ адрес при произвеждане на
национален референдум
(по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

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

ЕГН …....................., документ за самоличност вид ........................ № …………….....,
издаден на ..................... от …………………………..
постоянен адрес: гр./с. .................................., община ....................., район .................,
област ........................, ж.к./ул. ........................................, бл. № ......, вх. ..... , ет. ....., ап. ....,
настоящ адрес: гр./с. ......................................, община ............................., район .................,
област ........................, ж.к./ул. ........................................., бл. № ......., вх. ..... , ет. ....., ап. ...
Желая да бъда вписан/а в избирателния списък на секцията по настоящия ми
адрес при произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на националния референдум на 25 октомври 2015 г.
дата: ……………….. г.

Подпис:

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

Заявленията се подават за вписване в избирателен списък по настоящ адрес не по-късно от 14
дни преди деня на референдума пред кмета на общината, района, кметството или кметския наместник,
по настоящия адрес на гласоподавателя. Със същото съдържание гласоподавателите 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 гласоподавателя и предава информация за подадените заявления
на ГД „ГРАО“ в МРРБ не по-късно от 12 дни преди деня на референдума за автоматизирано включване
на гласоподавателя в избирателния списък по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък
по постоянен адрес.
При произвеждане на национален референдум заедно с избори се подават отделни заявления
за вписване в избирателен списък по настоящ адрес.
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Приложение
№ 19-НР
Приложение
№ 19-НР

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

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

Име и подпис на длъжностното лице:
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
……………….………………......................................
ОБЛАСТ …….…………………..…………..............
ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
за издаване на удостоверение за гласуване в определено място
при произвеждане на национален референдум
(по § 5, т. 1 от ДР на Изборния кодекс във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

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 гласувам на националния референдум на 25 октомври 2015 г. в
населеното място в секцията, в която съм вписан в избирателния списък за гласуване за
изборите за общински съветници и кметове.
Декларирам, че няма да гласувам в секцията по постоянния ми адрес, в която
съм вписан в избирателния списък за гласуване на националния референдум и ще
гласувам само веднъж на националния референдум на 25 октомври 2015 г.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на националния референдум на 25 октомври 2015 г.
дата: …………… г.

Подпис:

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

Заявлението се подава от гласоподавател, който е включен в избирателните списъци за
националния референдум и за общински съветници и кметове в различни населени места и не може с
искане за гласуване по настоящ адрес да гласува на националния референдум и изборите в едно и също
населено място.
Заявлението се подава до органа по чл. 23, ал. 1 от ИК по постоянния адрес на гласоподавателя,
където е включен в избирателния списък за гласуване на националния референдум, не по-късно от 14 дни
преди деня на референдума.
Удостоверението за гласуване в определено място се издава от органите по чл. 23, ал. 1 от
Изборния кодекс в един екземпляр не по-късно от 14 дни преди деня на референдума и в него посочва
населеното място за което се издава.
Органът по чл. 23, ал. 1 от ИК предава информация за издадените удостоверения на ГД “ГРАО”
в МРРБ не по-късно от 12 дни преди деня на референдума за автоматизирано заличаване на
гласоподавателя от избирателния списък за гласуване в изборите.
Удостоверението за гласуване в определено място служи за гласуване само на националния
референдум.
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Приложение
№ 20-НР
Приложение
№ 20-НР
ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО ....................................
ОБЛАСТ ………………………..…………...................
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ОПРЕДЕЛЕНО МЯСТО
при произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.

(по § 5, т. 1 от ДР във връзка с чл. 34 от Изборния кодекс във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

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

ЕГН ..................…......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по §9а от ПЗР на
ЗБЛД № ………………….., изд. на ........................................... от …………………………,
постоянен адрес: .…………...........…………………………………………....……..…………..,
има право да гласува в ...................................................................................................................
(населено място)

на националния референдум на 25 октомври 2015 г, в секцията в която е вписан в
избирателния списък за гласуване в изборите за общински съветници и кметове.
Същият/същата е заличен/а от избирателния списък по постоянен адрес в секция №
…………………….., в гр./с. ………..………………………., община ………………………,
област …………………………………..…., в който е включен да гласува на националния
референдум.
УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЛУЖИ ЗА ГЛАСУВАНЕ САМО В НАЦИОНАЛНИЯ
РЕФЕРЕНДУМ НА 25 ОКТОМВРИ 2015 Г.
Подпис: .....................................................
(кмет/кметски наместник)
Печат
*****************************************************************************

Удостоверението за гласуване в определено населено място се издава на гласоподавател, който е
включен в избирателните списъци за национален референдум и за общински съветници и кметове в
различни населени места и не може с искане за гласуване по настоящ адрес да гласува на референдума и
изборите в едно и също населено място, когато гласоподавателят е заявил желание да гласува в
населеното място, където е включен в избирателните списъци за изборите за общински съветници и
кметове.
Удостоверението се издава от органа по чл. 23, ал. 1 от ИК по постоянния адрес на
гласоподавателя, където е включен в избирателния списък за гласуване на националния референдум, не покъсно от 14 дни преди деня на референдума.
В удостоверението се посочва населеното място, за което се издава.
Удостоверението за гласуване в определено населено място се получава лично срещу подпис или чрез
пълномощник с нотариално заверено пълномощно.
Удостоверението за гласуване в определено населено място се прилага и става неразделна част от
допълнителната страница на избирателния списък за националния референдум в секцията, където
гласоподавателят е вписан в избирателния списък за общински съветници и кметове.
Удостоверението за гласуване в определено място служи за гласуване само в националния
референдум.

№ ................................

Номер на
удостоверението

Дата на
издаване

ЕГН

Подпис на лицето или
на пълномощник с
нотариално заверено
пълномощно при
получаване

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

Собствено, бащино и фамилно име
на гласоподавателя

Забележка

Регистърът е в два идентични екземпляра – по един за общинската администрация и за ОИК, и е изработен на индигирана двупластова хартия. Копие от
регистъра се предоставя на ОИК не по-късно от 10 дни преди деня на националния референдум.
В графа „Номер на удостоверението” се вписва:
1. В квадратчетата се попълва последователно по формулата за единната номерация на избирателните секции в страната – АА ВВ СС ХХХ.
2. Под квадратчетата в графа „№“ се вписва поредният номер на записване на издаденото удостоверение.
В графа „Име” се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на гласоподавателя.
В графа “Забележка” се отбелязва дали удостоверението е получено лично или чрез пълномощник.
Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

ДЪРЖАВЕН

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

№

(по §5, т. 1 от ДР във връзка с чл. 35, ал. 2 от Изборния кодекс във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
за издадените удостоверения за гласуване в определено място
при произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.

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

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

Приложение
21-НР
Приложение№№
21-НР
БРОЙ 66
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 2 3
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Приложение № 22-НР

Приложение № 22-НР

ДО
ПОСОЛСТВОТО/КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
В ...............................................................................
(държава)
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за гласуване в секция извън страната при произвеждане на национален референдум
(по чл. 16, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС и чл. 42, ал. 1 от Конституцията на
Република България във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

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

лична карта/паспорт/военна карта № ……………….……, издадена от …..…….……………
на ……………….. място и адрес на пребиваване в съответната държава, пощенски код
..........................................................................................................................................................,
постоянен адрес в Република България ......................................................................................
……………………………………………………………………………………………………...
(изписва се пълният адрес)

електронен адрес/телефон за контакти ………………………………………………………...
1. Желая да гласувам в националния референдум на 25 октомври 2015 г. в
.......................................................................................................................................................
(изписано на кирилица или на латиница наименование на мястото в съответната държава,
където лицето желае да гласува, и пощенски код на мястото)

2. Декларирам, че отговарям на условията по чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС и чл. 42,
ал. 1 от Конституцията на Република България да гласувам в националния референдум на
25 октомври 2015 г., а именно:
гражданин съм на Република България;
навършил съм/ навършвам 18 години към деня на референдума, включително;
не съм поставен под запрещение;
не изтърпявам наказание лишаване от свобода;
имам постоянен адрес в Република България към датата на издаване на
Указа на Президента на републиката за насрочване на референдума – 10
август 2015 г.
Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по
чл. 313 от НК на Република България.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на националния референдум на 25 октомври 2015 г.
дата: .……………... г.

Подпис:

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

Заявлението се подава от български гражданин, който отговаря на условията по чл. 4, ал. 1 от
ЗПУГДВМС и чл. 42, ал. 1 от Конституцията на Република България и желае да гласува извън страната,
не по-късно от 25 дни преди деня на националния референдум.
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Заявлението се подписва саморъчно от заявителя и се подава лично или чрез писмо в плик по
пощата до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната
държава.
В едно заявление може да е вписано само едно лице. В едно писмо може да има повече от едно
заявление.
Този образец не може да бъде използван за подаване на електронно заявление чрез интернет
страницата на ЦИК или чрез електронната поща на комисията.
Изпратеното по електронна поща сканирано заявление до посолството/консулската служба
на Република България в съответната държава не се счита за заявление „изпратено по пощата чрез
писмо“ по смисъла на чл. 16, ал. 1, изр. 1 от ИК.
Препоръчително е наименованието на мястото, в което лицето желае да гласува извън
страната, да се изписва и на кирилица, и на латиница.
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Приложение
№ 23-НР
Приложение
№ 23-НР
ДО
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
……………………………………………….
……………………………………………….
(място, държава)

ДЕКЛАРАЦИЯ
пред СИК от гласоподавател при гласуване извън страната
в национален референдум

(по чл. 33, ал. 2 от ИК, във вр. с чл. 42, ал. 1 от Конституцията на РБ и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС
във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

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

ЕГН .....................................................,
постоянен адрес в Република България .................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
адрес на пребиваване в съответната държава……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
лична карта/паспорт/военна карта № ................................., издаден/а на ..........................
от ….......................................... (вписват се данните от българския документ за самоличност)
ДЕКЛАРИРAМ:
1. че отговарям на условията по чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС и чл. 42, ал. 1 от
Конституцията на Република България да гласувам в национален референдум, а именно:
гражданин съм на Република България;
имам навършени 18 години;
не съм поставен под запрещение;
не изтърпявам наказание лишаване от свобода;
имам постоянен адрес в Република България към датата на издаване на
Указа на Президента на републиката за насрочване на национален
референдум – 10 август 2015 г.
2. че не съм гласувал и няма да гласувам на друго място в националния
референдум на 25 октомври 2015 г.
Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.
дата: ............................ г.

Подпис:

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

Декларацията се подава пред СИК извън страната от българските граждани, които гласуват в
избирателни секции извън страната в деня на националния референдум.
Право да гласуват на националния референдум имат гражданите на Република България, които са
навършили 18 години към деня на референдума включително, не са поставени под запрещение, не
изтърпяват наказание лишаване от свобода и имат постоянен адрес в Република България към датата на
насрочване на референдума – 10 август 2015 г.
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Приложение
№ 24-НР
Приложение
№ 24-НР

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
№......../....................... г.
(чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 3 от ЗПУГДВМС)

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

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

на секционната избирателна комисия в секция № ………………….....…………...………,
държава ……….........………............................, място ……………………....………………,
за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.
Председател:
Секретар:

Приложение № 25-НР
С Т Р.
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ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
Приложение
№ 25-НР

ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на българска неправителствена организация,
която ще участва с наблюдател/и при произвеждане на национален референдум

(чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2, 3 и 4 във вр. с чл. 111, ал. 3 и 4 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

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 националния
референдум на 25 октомври 2015 г.
Заявявам/е за регистрация ………….. лица, като наблюдатели в националния референдум
на 25 октомври 2015 г. съгласно списък, приложение към настоящото заявление.
Представям/е следните документи:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на националния референдум на 25 октомври 2015 г.
Подпис/и:
…………………………………………………
(представляващ/и българската неправителствена
организация/упълномощено/и лице/а)

Печат на организацията (ако има такъв)
***************************************************************************************

Заявлението се подава в ЦИК за регистрация на българска неправителствена организация за участие с
наблюдатели в националния референдум, не по-късно от един ден преди деня на референдума.
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 издаване на Указа на
Президента на републиката за насрочване на националния референдум – 10 август 2015 г.;
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2. изрично пълномощно от представляващото/ите лице/а, в случаите, когато заявлението и
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 на изрично упълномощените представители на
организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели. Списъкът се представя задължително в
един екземпляр на хартиен носител и отделно на технически носител;
4. пълномощни на членове на неправителствената организация или изрично упълномощени
представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели.
Общият брой на наблюдателите, регистрирани от една неправителствена организация не може да
надвишава броя на избирателните секции в страната. Общият брой на наблюдателите, регистрирани от
една неправителствена организация за избирателните секции извън страната, не може да надвишава
техния брой.

С Т Р.
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Приложение № 26-НР

Приложение № 26-НР

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
от регистрирана българска неправителствена организация за регистрация на
наблюдатели при произвеждане на национален референдум
(чл. 112, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 111, ал. 3 и 4 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
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 ………….. лица, като наблюдатели в националния
референдум на 25 октомври 2015 г. съгласно списък, приложение към настоящото заявление.
Представям/е следните документи:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
националния референдум на 25 октомври 2015 г.
Подпис/и:
…………………………………………………….

(представляващ/и българската неправителствена
организация/упълномощено/и лице/а)

Печат на организацията (ако има такъв)

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

Заявлението за регистрация на наблюдатели се представя в ЦИК не по-късно от един ден преди деня
на националния референдум.
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 българската неправителствена организация представя:
1. изрично пълномощно от представляващото/щите лице/а, в случаите когато заявлението и
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
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бъдат регистрирани като наблюдатели. Списъкът се представя задължително в един екземпляр на
хартиен носител и отделно на технически носител.
3. изрични или общо пълномощно на членове на неправителствената организация или изрично
упълномощени представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели.
Общият брой на наблюдателите, регистрирани от една неправителствена организация не може
да надвишава броя на избирателните секции в страната. Общият брой на наблюдателите, регистрирани
от една неправителствена организация за избирателните секции извън страната, не може да надвишава
техния брой.
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Приложение № 27-НР

Приложение № 27-НР

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ

ИСКАНЕ
за регистрация на наблюдатели по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ИК при произвеждане на
национален референдум
(чл. 112, ал. 6 във вр. с ал. 1, т. 2 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

от
..............................................................................................................................................................,
(трите имена и длъжността на упълномощеното лице от МВнР)

Заявявам за регистрация като наблюдател/и при произвеждане на националния
референдум на 25 октомври 2015 г. следното/ите лице/а, представител/и на: ………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….,

(наименование на органа или организацията, чуждестранна партия, движение или наименованието на
българските партии/коалиции/инициативни комитети, регистрирани за участие в референдума, от които са
поканени)

както следва:/съгласно приложен списък:
1. ……………………………………………………….

…………………………

2. ……………………………………………………….

…………………………

(имена по документ за самоличност)
(имена по документ за самоличност)

………………………………………………………….

(държава по произход)
(държава по произход)

…………………………

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

Забележки

Предал документите

Приел документите

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

5.

6

7.

8.

9.

По приложение

№

Дата

Час
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

10. Получено от ………., дата ………..

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. 113, във вр. с чл. 112, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 57, ал. 1, т. 14 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на заявени наблюдатели от български неправителствени организации
в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 28-НР

Приложение № 28-НР
БРОЙ 66
С Т Р. 1 3 3

Забележки

Предал документите

Приел документите

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

4

5.

6.

7.

Час

Горният образец на страница втора се попълва, когато дадена българска неправителствена организация, която е регистрирана за участие с наблюдатели по
чл. 112, ал. 1, т. 1 от ИК при произвеждане на националния референдум, 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 един след друг последователно регистърни листове за всяко подадено заявление от дадена българска неправителствена организация, към които
се прилага и екземпляра от списъка на наблюдатели.

ДЪРЖАВЕН

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

Дата

134

8. Получено от…………, дата ……..

3.

2.

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

1.

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 66

Наименование на съответния орган, организация, Собствено, бащино (ако е приложимо) и № на удостоверение
чуждестранни партии и движения, чиито фамилно име на регистрирани наблюдатели
представители или посочени от нея лица са
регистрирани като наблюдатели. Наименование на
регистрирани партии, коалиции, инициативни
комитети, посочили лица, които не са български
граждани
1.
2.
3.

№ по
ред

Наименование на българска неправителствена Собствено, бащино и фамилно име на № на удостоверение
организация, чиито упълномощени членове или регистрирани наблюдатели
изрично
упълномощени
представители
са
регистрирани като наблюдатели
1.
2.
3.

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,
регистрирани за участие в националния референдум

(по чл. 113 от Изборния кодекс във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

РЕГИСТЪР
(за публикуване)
на регистрирани наблюдатели в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение
№№
29-НР
Приложение
29-НР
БРОЙ 66
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 3 5

С Т Р.
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Приложение № 30-НР
Приложение № 30-НР
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за наблюдател при произвеждане на национален референдум
№........./........................ г.
(по чл. 112, ал. 1, т. 2 и ал. 8 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

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, регистрирани за участие
в националния референдум, които са ги поканили

е регистриран/а за наблюдател при произвеждане на националния референдум на 25
октомври 2015 г.
Председател:
Секретар:
*************************************************************************

* Несъвместимости:
1. Наблюдателят не може да бъде придружител и анкетьор.
2. Наблюдателят не може да получава възнаграждение от партии, коалиции и инициативни
комитети, регистрирани в националния референдум.

Приложение Приложение
№ 31-НР
№ 31-НР
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за наблюдател от българска неправителствена организация при произвеждане
на национален референдум
№........./......................... г.
(по чл. 112, ал. 1, т. 1 и ал. 8 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Централната

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

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

ЕГН ..............................., е регистриран/а за наблюдател при произвеждане на
националния референдум на 25 октомври 2015 г. като упълномощен член/изрично
упълномощен представител на:
.........................................................................................................................................……
.........................................................................................................................................……
(българска неправителствена организация)

Председател:
Секретар:
************************************************************************

* Несъвместимости:
1. Наблюдателят не може да бъде придружител и анкетьор.
2. Наблюдателят не може да получава възнаграждение от партии, коалиции и инициативни
комитети, регистрирани в националния референдум.

БРОЙ 66

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 7

Приложение
Приложение №
№32-НР
32-НР
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на агенция, която ще извършва социологическо проучване в деня на
националния референдум
(чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202 от Изборния кодекс във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

от
....................................................................................................................................................................,
(наименование на агенцията, която ще извършва социологическо проучване в деня на националния референдум)

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 агенцията)

като агенция, която ще извършва социологическо проучване в деня на националния референдум
при произвеждане на националния референдум на 25 октомври 2015 г.
Представям списък с трите имена, ЕГН на анкетьорите и № на избирателните секции, извън
които ще се осъществява анкетирането, и следните документи:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/а съм личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
националния референдум на 25 октомври 2015 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 деня на националния
референдум.
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/или подадено 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 10 август 2015 г. - датата на
издаване на Указа на Президента на републиката за насрочване на националния референдум;
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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 деня на националния референдум;
5. кратко описание на опита.
При едновременно произвеждане на национален референдум и избори социологическите агенции подават
отделни заявления за регистрация.
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.

Заявление
Наименование на агенция, която ще
извършва социологически проучвания
в деня на националния референдум на
25 октомври 2015 г.
Адрес, телефон, електронен адрес
и лице за контакти
Приложени документи

1.
2.

№

Дата

Час

(по чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 от Изборния кодекс във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

РЕГИСТЪР
на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в деня на националния референдум на 25 октомври 2015 г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение
№№
33-НР
Приложение
33-НР
БРОЙ 66
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 3 9

Наименование на агенция, която ще извършва социологически проучвания в деня
на националния референдум

Регистрация – решение на ЦИК № ….
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№ по
ред

(по чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 от Изборния кодекс във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

РЕГИСТЪР
(За публикуване)
на агенциите, които ще извършват социологически проучвания
в деня на националния референдум на 25 октомври 2015 г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение
№№
34-НР
Приложение
34-НР
С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 66

БРОЙ 66

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Приложение
№ 35-НР
Приложение
№ 35-НР
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за анкетьор при произвеждане на национален референдум
(по чл. 203, ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

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

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

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

ЕГН .........................................., е регистриран(а) за анкетьор при произвеждане на
националния референдум на 25 октомври 2015 г. от агенция, регистрирана с решение
на ЦИК № …………… от …………… да извършва социологическо проучване в деня
на националния референдум на 25 октомври 2015 г.:
.............................................................................................................................................
(наименование на агенцията)

Председател:
Секретар:
*************************************************************************
Анкетьорите са длъжни да носят отличителни знаци по образец, утвърден от
ЦИК и се легитимират с издаденото удостоверение.
Удостоверението се издава в един екземпляр.
Анкетирането се извършва пред избирателните секции, без да се пречи на процеса
на гласуване.

С Т Р.
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ВЕСТНИК

Приложение № 36-НР
БРОЙ 66
Приложение № 36-НР

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на инициативен комитет
в национален референдум

(по чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 151, ал. 3, чл. 152, т. 1, б. „а“, чл. 153 и чл. 320 от ИК и § 2 от ПЗР
на ЗПУГДВМС)

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

ЕГН ........................................., като представляващ инициативен комитет
ЗАЯВЯВАМ
за
регистрация
инициативен
комитет
в
подкрепа
на
въпроса/алтернативната позиция при произвеждане на националния референдум на 25
октомври 2015 г., в следния състав:
1. ..........................................................................................., ЕГН .......................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

постоянен адрес .................................................................................................................................
2. ..........................................................................................., ЕГН ........................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

постоянен адрес .................................................................................................................................
………………………………………………………………………………….……………..
………………………………………………………………………………………………...
21. .........................................................................................., ЕГН .......................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

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

постоянен адрес .................................................................................................................................
ЗАЯВЯВАМ позицията на инициативния комитет в националния референдум,
съгласно решението за създаването му:
- „ДА“ – в подкрепа на поставения въпрос;
- „НЕ“ – алтернативната позиция по въпроса.
(отбелязва се само вярното)

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

(кратко, точно и ясно посочване на позицията на инициативния комитет в подкрепа на поставения
въпрос/алтернативната позиция на въпроса и дата на решението за създаването му)

Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, лице за контакти:
..............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..
Позицията на инициативния комитет по поставения въпрос е подкрепена от
……….…..
…………………...………………………………………….. гласоподаватели,
(с цифри)

(с думи)

съгласно приложения списък – на хартия и в структуриран електронен вид.

БРОЙ 66

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Представям следните документи:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Съгласни сме личните ни данни да бъдат обработвани от ЦИК във връзка
произвеждане на националния референдум на 25 октомври 2015 г.
Подписи:

1. …………………….
2. …………………….
……………………….
21. ....………………. .
……………………….

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

Инициативният комитет се състои най-малко от 21 членове, които отговарят на изискванията на
чл. 42, ал. 1 от Конституцията и имат постоянен адрес на територията на страната към датата на
издаване на Указа на Президента на републиката за насрочване на национален референдум (10 август 2015
г.).
Всеки гласоподавател може да участва само в един инициативен комитет.
Заявлението за регистрация се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава в
ЦИК от лицето представляващо инициативния комитет, не по-късно от 40 дни преди деня на референдума.
Към заявлението се прилагат:
1. решение за създаване на инициативния комитет, което съдържа позицията на инициативния
комитет по поставения въпрос на националния референдум и мотивите към нея, 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 (Приложение № 38 от книжата за произвеждане на национален
референдум), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на условията по чл. 4, ал. 1 от
ЗПУГДВМС и чл.42, ал. 1 от Конституцията на РБ;
4. декларация по образец (Приложение № 39 от книжата за произвеждане на национален
референдум), подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя
личните данни на лицата, включени в списъка за подкрепа на позицията в националния референдум за други
цели, освен предвидените в ЗПУГДВМС и ИК;
5. удостоверение за новооткрита банкова сметка, издадено от съответната банка, на името на
лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само кампанията в националния
референдум;
6. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с произвеждане на референдума;
7. списък на гласоподаватели, съдържащ трите имена, единния граждански номер, постоянен адрес
на територията на Република България и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 гласоподаватели,
подкрепящи регистрацията (Приложение № 37 от книжата за произвеждане на национален референдум).
Бланката, на която се събират подписите, трябва да съдържа на всяка страница посочване на позицията на
инициативния комитет по поставения въпрос на националния референдум и имената на представляващия
инициативния комитет. Всеки лист от списъка трябва да е с пореден номер. Гласоподавателите се
подписват пред член на инициативния комитет, за достоверността на което той се подписва в списъка.
Членът на инициативния комитет обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията на
Закона за личните данни и носи отговорност като администратор по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗЗЛД.
Всеки гласоподавател може да участва само в един списък в подкрепа за регистрация на
инициативен комитет, партия или коалиция. Списъкът се представя на хартия и в структуриран
електронен вид.

1
2
…

(вписва се позицията „ДА“ или „НЕ“ на инициативния комитет)

ЕГН

Постоянен адрес в Република
България към 10 август 2015 г.

Подпис на
гласоподавателя

Подпис на члена на
инициативния
комитет, пред когото е
положен подписът на
гласоподавателя

Списъкът трябва да съдържа имената, единния граждански номер, постоянния адрес в Република България и саморъчен подпис на не по-малко от
2500 гласоподаватели, подкрепящи позицията на инициативния комитет по поставения въпрос на националния референдум. Подписите на
гласоподавателите се поставят 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.
Последователността на вписване на гласоподавателите в списъка на хартиен носител определя поредността на вписване в списъка на технически
носител.
Членът на инициативния комитет обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и
носи отговорност като администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗЗЛД.
Списъкът се прилага към заявлението за регистрация на инициативния комитет.
Всеки гласоподавател може да участва само в един списък за регистрация на инициативен комитет, партия или коалиция в националния
референдум.

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

Собствено, бащино и фамилно име

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

Всеки гласоподавател може да участва само в един списък на инициативен комитет, партия или коалиция.
Подписаните, даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с регистрацията на инициативния
комитет в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

(кратко, точно и ясно описание на позицията на инициативния комитет по поставения въпрос)

както следва: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………. ……………………………………………………………………………..………………………………………………….

ДЪРЖАВЕН

№

Приложение № 37-НР
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Подписаните, подкрепяме регистрацията на инициативен комитет в състав:
1. ……………………………………………………….., ЕГН ………………….
2. ……………………………………………………….., ЕГН ………………….
3. ……………………………………………………….., ЕГН ………………….
…………………………………………….......................
.…………………
21. ..…………………………………………………….., ЕГН ………………….
… ………………………………………………………, ЕГН ………………….
в подкрепа на въпроса – „ДА“/алтернативната позиция на въпроса – „НЕ“, в националния референдум на 25 октомври 2015 г.,

в националния референдум на 25 октомври 2015 г.
(чл. 153, ал. 1 и 2 и чл. 320 от ИК във вр. с чл. 16 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(собствено, бащино и фамилно име)

СПИСЪК НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ
в подкрепа за регистрация на инициативен комитет, представляван от
…………………………………………………………………………………………………,

С Т Р.
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Приложение № 38-НР

Приложение № 38-НР

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ
от член на инициативен комитет

(по чл. 153, ал. 4, т. 3 от ИК, във вр. с чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС и чл.42, ал. 1 от Конституцията на
РБ във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

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

ЕГН ............................., № на л. к. или зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД
№ ............................, изд. на........................ от ............................................, постоянен адрес
..........................................................................................................................................................,
член на инициативен комитет регистриран с Решение № ………….. на ЦИК в националния
референдум на 25 октомври 2015 г., създаден с решение от ………………………. г.
ДЕКЛАРИРАМ:
че отговарям на условията по чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС и чл. 42, ал. 1 от
Конституцията на Република България да гласувам в национален референдум, а именно:
гражданин съм на Република България;
имам навършени 18 години;
не съм поставен под запрещение;
не изтърпявам наказание лишаване от свобода;
имам постоянен адрес в Република България към деня на насрочване на
референдума – 10 август 2015 г.
Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на националния референдум на 25 октомври 2015 г.
дата: ............................ г.

Подпис: …………………..

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

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

С Т Р.
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Приложение № 39-НР

Приложение № 39-НР

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ
от член на инициативен комитет

(по чл. 153, ал. 4, т. 4 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

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

ЕГН ............................., лична карта или зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на
ЗБЛД № ............................, изд. на........................ от ......................................, постоянен адрес
..........................................................................................................................................................
член на инициативен комитет регистриран с Решение № ……………. на ЦИК в
националния референдум на 25 октомври 2015 г.,
ДЕКЛАРИРАМ, че няма да обработвам и да предоставям личните данни на лицата,
включени в списъка за подкрепа на регистрацията на инициативния комитет в
националния референдум на 25 октомври 2015 г., за други цели, освен предвидените в ИК
и ЗПУГДВМС.
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 националния референдум на 25 октомври 2015 г.
дата: ............................... г.

Подпис: ……………….

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

Всеки член на инициативния комитет подписва отделна декларация. Декларациите на членовете на
инициативния комитет се представят заедно със заявлението за регистрация в ЦИК.
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Приложение
№ 40-НР
Приложение
№ 40-НР
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за регистрация на инициативен комитет
в национален референдум

(по чл. 57, ал. 1, т. 10 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

№............/........................................г.
Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № .............../
................................. г. е регистриран инициативен комитет, представляван от:
…………………………………………………………………………………………………..,
и членове:

(собствено, бащино и фамилно име)

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

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

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

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

в националния референдум на 25 октомври 2015 г.
Позицията на инициативния комитет по въпроса на националния референдум е ……..,
съгласно решението за създаването му.

Председател:
Секретар:

Забележки

5.

4.1. решение
за
създаване
на
инициативния комитет;
4.2. нотариално заверени образци от
подписите
на
лицата,
участващи
в
инициативния комитет;
4.3. декларации
по
образец
(Приложение № 38);
4.4. декларации
по
образец
(Приложение № 39);
4.5. удостоверение за новооткрита
банкова сметка, издадено от съответната
банка, на името на лицето, представляващо
инициативния комитет;
4.6. имената и длъжностите на
лицата, които ще отговарят за приходите,
разходите и счетоводната отчетност на
инициативния
комитет,
свързани
с
произвеждане на референдума;
4.7. списък
на
гласоподаватели,
съдържащ трите имена, ЕГН, постоянен
адрес на територията на Република България
и саморъчен подпис на не по-малко от 2500
гласоподаватели (на хартия и на технически
носител).

Дата

час

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

№

148

4.

3.

Заявление
Инициативен комитет, представляван
от:
Адрес, телефон, електронен адрес
и лице за контакти:
Приложени документи

1.
2.

(по чл. 57, ал. 1, т. 13 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

РЕГИСТЪР
на инициативните комитети в
националния референдум на 25 октомври 2015 г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 41-НР

Приложение № 41-НР
С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 66

Приел документите

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

Получено от инициативен комитет,
дата

7.

8.

9.

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. Дадените указания за отстраняване на констатирани непълноти се отразяват в графата “Забележки”.

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

Предал документите

6.
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Приложение № 42-НР
Приложение № 42-НР

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация в национален референдум от партия/коалиция, ползваща се от
разпоредбата на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС
(по чл. 16, ал. 2 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

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

На основание чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС заявявам/е,
………………………………………………………………………..

че

партия/коалиция

(пълното или съкратено наименование на партията според съдебната й
регистрация/коалицията съгласно решението за образуването й)

ще ползва регистрацията си в ЦИК за изборите, за националния референдум на 25 октомври
2015 г., при провеждане на информационно-разяснителната кампания.
Заявявам/е позицията на партията/коалицията по поставения въпрос в националния
референдум:
- „ДА“ – в подкрепа на поставения въпрос;
- „НЕ“ – алтернативна позиция на въпроса.
(отбелязва се само вярното)

………..………………………………………………….…………………………………….………….
………………………………………………………………………………………...…………………..
………………………………………………………………………………………...…………………..
(кратко, точно и ясно посочване на позицията на партията/коалицията в подкрепа на поставения
въпрос/алтернативната позиция на въпроса)

Представям/е следните документи:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на националния референдум на 25 октомври 2015 г.
Подпис/и: …………………………………
(представляващ/и партията/коалицията или
упълномощено/и лице/а)

Печат на партията (коалицията – ако има такъв)
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Заявлението се подава при едновременно произвеждане на национален референдум и избори от
партия/коалиция регистрирана за участие в изборите, желаеща да ползва регистрацията си в изборите за
националния референдум.
Заявлението за регистрация в националния референдум се подава в ЦИК, не по късно от 40 дни преди
деня на националния референдум.
Заявлението може да се подаде и заедно със заявлението за регистрация на партията/коалицията за
изборите. В този случай ЦИК се произнася първо по регистрацията за изборите, след което по регистрацията
за националния референдум.
Към заявлението партията/коалицията прилага изрично пълномощно за регистрация в националния
референдум от представляващото/ите партията/коалицията лице/а, в случаите когато заявлението е
подписано и/или се подава от упълномощено/и лице/а.
Заявлението се подписва от лицето, представляващо партията/коалицията според актуалната й
съдебна регистрация/решението за образуването й.
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.
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ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на партия в национален референдум

(по чл. 132, ал. 1 и чл. 133 от ИК във вр. с чл. 16, ал. 2 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

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

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

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

Заявявам/е регистрация на ........................................................................................................

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

за националния референдум на 25 октомври 2015 г. при провеждане на информационноразяснителната кампания.
Заявявам/е позицията на партията по поставения въпрос в националния референдум:
- „ДА“ – в подкрепа на поставения въпрос;
- „НЕ“ – алтернативна позиция на въпроса.
(отбелязва се само вярното)

………..………………………………………………….…………………………………….………….
………………………………………………………………………………………...…………………..
………………………………………………………………………………………...…………………..
(кратко, точно и ясно посочване на позицията на партията в подкрепа на поставения въпрос/алтернативната
позиция на въпроса)

Позицията на партията по поставения въпрос е подкрепена от
….…….. (…………………………..…………..………….…………) гласоподаватели,
(с цифри)

(с думи)

съгласно приложения списък – на хартия и в структуриран електронен вид.
Представям/е следните документи:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на националния референдум на 25 октомври 2015 г.
Подпис/и: …………………………………

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

Печат на партията
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Заявлението за регистрация в националния референдум се подава от партия, която не е регистрирана в
ЦИК за участие в изборите, при едновременно произвеждане на национален референдум и избори.
Заявлението за регистрация се подава в ЦИК не по-късно от 40 дни преди деня на референдума.
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/или подадено и от лице/а, изрично упълномощено/и от
представляващия/те партията.
Към заявлението за регистрация партията представя:
1. удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от 10 август 2015 г. - датата на
издаване на Указа на Президента на републиката за насрочване на националния референдум;
2. образец от подписа на представляващия/ите партията;
3. образец от печата на партията;
4. списък, съдържащ трите имена, единния граждански номер, постоянен адрес на територията на
Република България и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на
партията в националния референдум (Приложение № 45 от книжата за произвеждане на национален
референдум). Списъкът се представя и в структуриран електронен вид на технически носител. Един
гласоподавател може да участва само в един списък в подкрепа за регистрация на партия, коалиция или
инициативен комитет в националния референдум;
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 само кампанията в националния
референдум;
7. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната
отчетност на партията, свързани с участието й в националния референдум;
8. изрично пълномощно от представляващото/ите партията лице/а, в случаите когато документите се
подписват и/или подават от упълномощено/и лице/а.
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ДО
ЦЕНТРАЛНАТА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на коалиция в национален референдум

(по чл. 140 от ИК във вр. с чл. 16, ал. 2 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
..............................................................................................................................................................,

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

за националния референдум на 25 октомври 2015 г. при провеждане на информационноразяснителната кампания.
Заявявам/е позицията на коалицията по поставения въпрос в националния
референдум:
- „ДА“ – в подкрепа на поставения въпрос;
- „НЕ“ – алтернативна позиция на въпроса.
-

(отбелязва се само вярното)

………..………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………...……………
………………………………………………………………………………………...……………
(кратко, точно и ясно посочване на позицията на коалицията в подкрепа на поставения
въпрос/алтернативната позиция на въпроса)

Позицията на коалицията по поставения въпрос е подкрепена от
….…….. (…………………………..…………..………….…………) гласоподаватели,
(с цифри)

(с думи)

съгласно приложения списък – на хартия и в структуриран електронен вид.
Прилагам/е следните документи:
........................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................................
Съгласен/ни съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на националния референдум на 25 октомври 2015 г.
Подпис/и: ……………………..
…………………….

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

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

Заявлението за регистрация в националния референдум се подава от коалиция, която не е
регистрирана в ЦИК за участие в изборите, при едновременно произвеждане на национален референдум и
избори.
Заявлението за регистрация се подава в ЦИК не по-късно от 40 дни преди деня на референдума.
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 10 август 2015 г. датата на издаване на Указа на Президента на републиката за насрочване на националния референдум;
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 хартия, съдържащ имената, ЕГН, постоянен адрес в Република България и саморъчни
подписи на не по-малко от 2500 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на коалицията за
националния референдум (Приложение № 45 от книжата за произвеждане на национален референдум).
Списъкът се представя и в структуриран електронен вид на технически носител. Един гласоподавател
може да участва само в един списък в подкрепа за регистрация на партия, коалиция или инициативен
комитет в националния референдум;
6. удостоверение за банкова сметка, която ще обслужва само кампанията в националния
референдум, издадено на името на една от партиите определена да отговаря за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на коалицията;
7. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на коалицията, свързани с участието на коалицията в референдума;
8. пълномощно от лицето/ата, представляващо/и коалицията в случаите, когато документите се
подписват и/или 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/или подадено и от лице/а, изрично упълномощено/и
от представляващия/те коалицията.

ЕГН

Постоянен адрес в Република България
към 10 август 2015 г.

Подпис

Списъкът трябва да съдържа имената, единния граждански номер, постоянния адрес в Република България и саморъчен подпис на не по-малко от 2500
гласоподаватели, подкрепящи позицията на партията/коалицията по поставения въпрос на националния референдум.
Списъкът се представя и в структуриран електронен вид на технически носител. Последователността на вписване на гласоподавателите в списъка на
хартиен носител определя поредността на вписване в списъка на технически носител.
Списъкът се прилага към заявлението за регистрация на партия/коалиция.
Всеки гласоподавател може да участва само в един списък за регистрация на партия, коалиция или инициативен комитет в националния референдум.

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

1
2
…

Собствено, бащино и фамилно име

ДЪРЖАВЕН

№

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

Всеки гласоподавател да участва само в един списък на партия, коалиция или инициативен комитет.
Подписаните даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с регистрацията на партията/коалицията в
националния референдум на 25 октомври 2015 г.
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(кратко, точно и ясно описание на позицията на партията/коалицията по поставения въпрос)

следва: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……. ……………………………………..…………………………………………………………..………………………………………………….

(вписва се позицията „ДА“ или „НЕ“ на партията/коалицията)

в подкрепа на въпроса – „ДА“/алтернативната позиция на въпроса – „НЕ“, в националния референдум на 25 октомври 2015 г., както

(пълното или съкратено наименование на партията според съдебна й
регистрация/на коалицията съгласно решението за създаването й)

Подписаните, подкрепяме регистрацията на партия/коалиция .........................................................................................................................

(по чл. 133, ал. 3, т. 5/чл. 140, ал. 3, т. 6 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

СПИСЪК
на гласоподаватели в подкрепа за регистрация на партия/коалиция
в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Приложение
№№
45-НР
Приложение
45-НР
С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 66
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Приложение №С Т46-НР

ВЕСТНИК

Приложение № 46-НР

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за регистрация на партия в национален референдум

(по чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

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

е регистрирана в националния референдум на 25 октомври 2015 г.
Позицията на партията по въпроса на националния референдум е ……...

Председател:
Секретар:
Приложение № 47-НР
Приложение № 47-НР

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ

за регистрация на коалиция в национален референдум

(по чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

№..................../........................ 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 в националния референдум на 25 октомври 2015 г.
Позицията на коалицията по въпроса на националния референдум е ……….
Председател:
Секретар:

4.1. удостоверение за актуално правно състояние,
издадено не по-рано от датата на указа за
насрочване на националния референдум;
4.2. образец от подписа на представляващия/ите
партията;
4.3. образец от печата на партията;
4.4. списък, съдържащ трите имена, ЕГН,
постоянен адрес на територията на Република
България и саморъчен подпис на не по-малко от
2500 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията
на партията. Списъкът се представя и в
структуриран електронен вид на технически
носител;
4.5. 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;
4.6. удостоверение за актуална банкова сметка, по
която ще се обслужва само кампанията в
националния референдум;
4.7. имената и длъжностите на лицата, които ще
отговарят за приходите, разходите и

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

3.

№

Дата

Час
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4.

Заявление
Партия

1.
2.

(по чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

РЕГИСТЪР
на партиите в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение
№ 48-НР
Приложение
№ 48-НР
С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 66

Предал документите

Приел документите

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

6.

7.

8.

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

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

9.

Забележки

5.

счетоводната отчетност на партията, свързани с
участието в националния референдум;
4.8. изрично пълномощно от
представляващото/ите партията лице/а, в
случаите когато документите се подават от
упълномощено/и лице/а.

БРОЙ 66
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
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Приложени документи

Забележки

5.

6.

№

дата

Час

Приложение
№ 49-НР
Приложение
№ 49-НР
160

5.1. за всяка от участващите в коалицията партии:
а) удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано
от датата на указа за насрочване на националния референдум;
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;
5.2. решение за образуване на коалицията, подписано от лицата,
представляващи партиите и подпечатано с печата на всяка една от
партиите;
5.3. образец от подписите на лицето/ата, представляващо/и
коалицията;
5.4. образец от печата на коалицията, ако има такъв;
5.5. списък, съдържащ имената, ЕГН, постоянен адрес в Република
България и саморъчни подписи на не по-малко от 2500 гласоподаватели,
подкрепящи регистрацията. Списъкът се представя и в структуриран
електронен вид на технически носител;
5.6. удостоверение за банкова сметка, която ще обслужва само
кампанията в националния референдум, издадено на името на една от
партиите определена да отговаря за приходите, разходите и счетоводната
отчетност на коалицията;
5.7. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за
приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с
участието на коалицията в референдума;
5.8. пълномощно от лицето/ата, представляващо/и коалицията в
случаите, когато документите се подават от упълномощено/и лице/а.

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

3.

4.

Заявление
Коалиция

1.
2.

(по чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

РЕГИСТЪР
на коалициите в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 66

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

9.

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

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

Приел документите

8.

10.

Предал документите

7.

БРОЙ 66
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 6 1

Приложение
№№
50-НР
Приложение
50-НР

3

2

Адрес, телефони,
eлектронен адрес,
лице/а за контакт
4

Централната избирателна комисия води отделни публични регистри за различните позиции – „ДА“ или „НЕ“, по поставения на националния референдум
въпрос.
Инициативните комитети, партиите и коалициите регистрирани за участие в националния референдум, се вписват в съответния регистър според позицията
по поставения въпрос.
Достъпът до данните в регистъра се осигурява при спазване на Закона за защита на личните данни.

ДЪРЖАВЕН

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

…...

2.

Решение на ЦИК

Партия, коалиция, представляващ
инициативния комитет

162

1.

Пореден №,
дата и час на
постъпване
1

(по чл. 57, ал. 1, т. 13 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

РЕГИСТЪР
(за публикуване)
регистрираните инициативни комитети, партии и коалиции с позиция „ДА“/“НЕ“ на въпроса в
националния референдум на 25 октомври 2015 г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 66

БРОЙ 66

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 3

Приложение № 51-НР

Приложение № 51-НР

Избирателна секция №

РАЙОН № ............. - община ………………………………

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

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

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

СПИСЪК
за допълнително вписване на придружителите
в националния референдум на 25 октомври 2015 г.
(чл. 236, ал. 2 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС )

Долуподписаните придружители даваме съгласие личните ни данни да бъдат
обработвани във връзка с произвеждане на националния референдум на 25 октомври 2015 г.
№
1

1.
2.
…

Собствено,
бащино и
фамилно име
2

ЕГН

Постоянен
адрес

Документ
за самоличност

3

4

5

Подпис
на
придружителя
6

Председател:
Секретар:
*****************************************************************************

При произвеждане на национален референдум заедно с избори се водят отделни списъци на
придружителите, като данните на придружителите се вписват в съответния списък според
упражненото право на гласуване.
В този списък се вписват данните на придружителите на гласоподаватели в националния
референдум.
След като в графа „Забележки” на избирателния списък срещу името на гласоподавателя се
впише името и ЕГН на придружителя, неговите данни се вписват в списъка на придружителите и
придружителят се подписва.
ВАЖНО! Придружителите не се подписват в избирателния списък в това си качество, а само
в списъка за допълнително вписване на придружителите.
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 гласоподаватели.
Член на комисията и наблюдател не може да бъде придружител.

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 66

Приложение № 52-НР

Приложение № 52-НР

Избирателна секция №

РАЙОН № ............. - община ………………………………

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

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

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

СПИСЪК
за допълнително вписване на придружителите при гласуване с подвижна
избирателна кутия в националния референдум на 25 октомври 2015 г.
(чл. 238, ал. 2 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Долуподписаните придружители даваме съгласие личните ни данни да бъдат
обработвани във връзка с произвеждане на националния референдум на 25 октомври 2015 г.
№
1

1.
2.
…

Собствено,
бащино и
фамилно име
2

ЕГН

Постоянен
адрес

Документ
за самоличност

3

4

5

Подпис
на
придружителя
6

Председател:
Секретар:
Членове:
*****************************************************************************

При произвеждане на национален референдум заедно с избори се водят отделни списъци на
придружителите, като данните на придружителите се вписват в съответния списък според
упражненото право на гласуване.
В този списък се вписват данните на придружителите на гласувалите лица с подвижна
избирателна кутия в националния референдум.
След като в графа „Забележки” на избирателния списък срещу името на гласоподавателя се
впише името на придружителя, ЕГН и причината за гласуване с придружител, неговите данни се вписват
в списъка на придружителите и придружителят се подписва.
ВАЖНО! Придружителите не се подписват в избирателния списък в това си качество, а само
в списъка за допълнително вписване на придружителите.
Списъкът се подписва от членовете на подвижната СИК, които обслужват подвижната
избирателна кутия.
Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.
Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама гласоподаватели.
Член на комисията и наблюдател не може да бъде придружител.
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Приложение № 53-НР

Приложение № 53-НР

ДО
СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в секция № ..……………………
ОБЩИНА ………………………………………….
НАСЕЛЕНО МЯСТО ……..….…………………..

ДЕКЛАРАЦИЯ
пред СИК от гласоподавател, че не е гласувал и няма да гласува на друго място в
националния референдум

(по чл. 28, ал. 3, чл. 29, ал. 4, чл. 30, ал. 3, чл. 233, чл. 235, ал. 4 и чл. 241, ал. 1, т. 3 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР
на ЗПУГДВМС)

Долуподписаният/ата …………………………………………....………………………………,
(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. .…...
-

ДЕКЛАРИРАМ:
че при произвеждането на националния референдум на 25 октомври 2015 г. не
съм гласувал и няма да гласувам на друго място;
че адресната ми регистрация по постоянен адрес към 10 август 2015 г. е на
територията на Република България.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ………………г.

Подпис:

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

При произвеждане на национален референдум едновременно с избори се попълват отделни
декларации – за референдума и за изборите.
Декларацията се подава пред СИК от гласоподаватели, които в деня на референдума:
1. по чл. 28, ал. 3 от ИК гласуват в секцията по постоянния си адрес, но са вписани в избирателния
списък на секция, открита в лечебно заведение, дом за стари хора или друга специализирана институция;
2. по чл. 29, ал. 4 от ИК гласуват в секцията по постоянния си адрес, но са вписани в избирателния
списък на секция, открита в място за лишаване от свобода и за задържане. При гласуването тези
гласоподаватели представят и документ от съответното място;
3. по чл. 30, ал. 3 от ИК гласуват в секцията по постоянния си адрес, но са вписани в избирателния
списък на секция, открита в на плавателен съд плаващ под българско знаме;
4. по чл. 233 от ИК са заети в произвеждането на референдума, като членове на СИК/ПСИК или
охрана на съответната секция и тази секция е различна от секцията, в която са вписани в избирателния
списък;
5. по чл. 235, ал. 4 от ИК гласуват в определена за лица с увреждания секция по чл. 10, ал. 1 от ИК
или в избрана от тях секция, тъй като са с увредено зрение или със затруднения в придвижването, и тази
секция е различна от секцията, в която са вписани в избирателния списък;
6. по чл. 241, ал. 1, т. 3 от ИК гласуват в избрана от тях секция в населеното място, където се
обучават като ученици или студенти – редовно обучение, когато то е различно от населеното място по
постоянен адрес.
След представяне на декларация и на други документи в предвидените случаи, председателят на
СИК дописва гласоподавателя в допълнителната страница на избирателния списък (под чертата) и го
допуска да гласува.
Декларациите се прилагат към избирателния списък.
Отказът на СИК да допусне гласоподавателя да гласува е писмен и може да се оспорва пред ОИК,
която се произнася незабавно.

С Т Р.
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Приложение
№ 54-НР
Приложение
№ 54-НР
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на избирателния списък
при произвеждане на национален референдум

(по чл. 215, ал. 4 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Днес, ............................ г., в ................ часа, секционната избирателна комисия в
избирателна секция № ........................, населено място ..............................................................,
кметство ..........................................., район ……..... община ………………………….…….,
адм. район …………………………….……, получи от общинската администрация и от ОИК
избирателния списък за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.:
1.

Начален брой гласоподаватели
...........................................................................................

2.

Брой заличени гласоподаватели
..........................................................................................

3.

Брой дописани гласоподаватели
..........................................................................................

4.

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

(с думи)

(с думи)

(с думи)

(с думи)

......................
(с цифри)

.......................
(с цифри)

.......................
(с цифри)

........................
(с цифри)

Кмет на община/район/кметство/кметски наместник или определено от него
със заповед длъжностно лице от общинската
администрация:
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).
При неявяване на председателя на СИК избирателния списък се получава и протоколът се подписва
от заместник-председателя на комисията.
След подписване на протокола отговорността за опазване на избирателния списък се носи от
председателя, съответно заместник-председателя на СИК.
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Приложение
№ 55-НР
Приложение
№ 55-НР
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия
при произвеждане на национален референдум
(по чл. 215, ал. 4 във вр. с чл. 37, ал. 4 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Днес, ............................. г., в ................ часа подвижната секционната избирателна
комисия в избирателна секция № ........................, населено място ..........................................,
кметство .............................................................., район ….….. община ……….…………..….,
адм. район ………………………., получи от общинската администрация и от ОИК списъка
за гласуване с подвижна избирателна кутия, за произвеждане на националния референдум
на 25 октомври 2015 г.:
Брой гласоподаватели
.......................................................................................................
(с думи)

......................
(с цифри)

Кмет на община/район/кметство или определено от него
със заповед длъжностно лице от общинската
администрация: …………………….
Определен от ОИК член: ………………
Председател (зам.-председател) на подвижна СИК: ……………..
*******************************************************************************

Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за подвижната СИК, за
общинската/районната администрация и за ОИК.
При неявяване на председателя на подвижната СИК списъкът за гласуване с подвижна избирателна
кутия се получава и протоколът се подписва от заместник-председателя на комисията.
След подписване на протокола отговорността за опазване на избирателния списък се носи от
председателя, съответно заместник-председателя на СИК.
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Приложение
№ 56-НР
Приложение
№ 56-НР
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на избирателен списък
при произвеждане на национален референдум

(по чл. 215, ал. 4 във вр. с чл. 28 и чл. 29 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Днес, ............................. г., в ................ часа секционната избирателна комисия в
избирателна секция № ............................, населено място ………................................................,
кметство ......................................., район ..…….. община ……………..…….…………………,
адм. район …………………… получи от ОИК и от ……………………………………………
като ръководител 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 националния референдум на 25 октомври 2015 г.:
1.

Брой гласоподаватели
...........................................................................................

2.

Брой заличени гласоподаватели
..........................................................................................

3.

Общ брой гласоподаватели (т. 1- т. 2)
..........................................................................................

(с думи)

(с думи)

(с думи)

......................
(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: ………………….
Определен от ОИК член: ………………
Председател (зам.-председател) на СИК: ……………..
*******************************************************************************

Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за секционната
избирателна комисия, за лечебното заведение/дома/специализираната институция или мястото за
изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане и за ОИК. В протокола се вписва и
наименованието на съответното заведение/дом/институция/място.
При неявяване на председателя на СИК избирателния списък се получава и протоколът се подписва
от заместник-председателя на комисията.
След подписване на протокола отговорността за опазване на избирателния списък се носи от
председателя, съответно заместник-председателя на СИК.
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Приложение № 57-НР

Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане от СИК извън страната на формуляр на списък
за гласуване извън страната при произвеждане на национален референдум
(по чл. 217 във връзка с чл. 215, ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

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

формуляр на списък за гласуване извън страната за произвеждане на национален референдум
на 25 октомври 2015 г.

Ръководител на българското дипломатическо/
консулско представителство/
оправомощен от него представител: ………………………..
Председател на СИК: ……………………
Секретар на СИК: ………………….
***************************************************************************

Протоколът се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра – по един за секционната
избирателна комисия и за ръководителя на българското дипломатическо или консулско
представителство.
При неявяване на председателя на СИК списъка се получава и протоколът се подписва от
заместник-председателя на комисията и от секретаря.
След подписване на протокола отговорността за опазване на формуляра на избирателния
списък се носи от председателя, съответно заместник-председателя на СИК извън страната.
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11. Други помощни и технически материали:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Кмет на община/район/кметство или определено от него със заповед
длъжностно лице от общинската администрация/кметски наместник: …………………
Определен от ОИК неин член: ………………….
Председател (зам.-председател) на СИК: ……………………
***************************************************************************

Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за секционната
избирателна комисия, за ОИК и за общината (района – в градовете с районно деление).
При неявяване на председателя на СИК книжата и материалите се получават и протоколът се
подписва от заместник-председателя на комисията.
След подписване на протокола отговорността за опазване на книжата и материалите се носи
от председателя, съответно заместник-председателя на СИК.
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Приложение
№ 59-НР
Приложение
№ 59-НР
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на книжа и материали на подвижна СИК
при произвеждане на национален референдум

(по чл. 215, ал. 4 във вр. с ал. 1 и 3 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Днес, ..................................... г., в .............. часа, подвижната секционната избирателна
комисия в избирателна секция № ............................., населено място .................................................,
кметство .........................................................., адм. район …………………….., район ….… община
…………………….…………… получи от общинската администрация и от ОИК следните книжа
и материали за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.:
1.

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

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

2.

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

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

3.

(брой с думи)

(брой с думи)

Пликове за поставяне на бюлетините за гласуване:
.......................................................................................
(брой с думи)

(с цифри)

(с цифри)

................
(с цифри)

4.

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

5.

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

6.

Формуляри на чернови на протокола на СИК:
…………………………………………………………

………....

7.

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

………….

(брой с думи)

(брой с думи)

(брой с думи)

8.

Образци на декларации – Приложение № 53-НР (чл. 28, ал. 3, чл. 29,
ал. 4, чл. 30, ал. 3, чл. 233, чл. 235, ал. 4 и чл. 241, ал. 1, т. 3 от ИК)
(При гласуване се попълват само от лицата по чл. 233 от ИК)
.......................................................................................
(брой с думи)

................
(с цифри)

1. Фабричен №
……..………….…
2. Фабричен №
……..………….…
(с цифри)

(с цифри)

.................
(с цифри)

9. Други помощни и технически материали:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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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 ПСИК: ………………
***************************************************************************

Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за ПСИК, за ОИК и
за общината (района – в градовете с районно деление).
При неявяване на председателя на ПСИК книжата и материалите се получават и протоколът
се подписва от заместник-председателя на комисията.
След подписване на протокола отговорността за опазване на книжата и материалите се носи
от председателя, съответно заместник-председателя на ПСИК.
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Приложение № 60-НР

Избирателна секция №

Приложение № 60-НР

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на книжа и материали на
секционна избирателна комисия за гласуване извън страната
при произвеждане на национален референдум

(по чл. 217 във вр. с чл. 215, ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

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

за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.:
1.

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

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

2.

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

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

(брой с думи)

(брой с думи)

3.

Пликове за поставяне на бюлетините за гласуване:
.......................................................................................

4.

Списък за допълнително вписване на придружителите:
…………………………………………………………………………

(брой с думи)

(брой с думи)

5.

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

6.

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

7.

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

(брой с думи)

(брой с думи)

8.

Протокол за маркиране на печата на СИК:

9.

Образци на декларациите по чл. 33, ал. 2 от ИК – Приложение № 23НР:
...............................................................................................................
(брой с думи)

Отличителни знаци на членовете на СИК:
10. ………………………………………………………………………..
(брой с думи)

(с цифри)

(с цифри)

………..
(с цифри)
…………..
(с цифри)

1.Фабричен
№ ...…………..
2.Фабричен
№ ……….……
.................
(с цифри)

.................
(с цифри)

1 брой

.................
(с цифри)

…..………
(с цифри)
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Приложение
№ 61-НР
Приложение
№ 61-НР
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на книжа и материали
от ОИК на капитана на плавателен съд, плаващ под българско знаме
при произвеждане на национален референдум

(по чл. 216 във вр. с чл. 215, ал. 4 във вр. с ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

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

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

плаващ под българско знаме, получи от определен/и с решение на ОИК неин член/ове следните
книжа и материали за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.:
1.

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

2.

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

(брой с думи)

(брой с думи)

.................
(с цифри)

................
(с цифри)

3.

Пликове за поставяне на бюлетините за гласуване:
.......................................................................................

4.

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

5.

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

(брой с думи)

(брой с думи)

6.

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

7.

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

(брой с думи)

(брой с думи)

8.

Протокол за маркиране на печата на СИК

9.

Образци на декларации – Приложение № 53-НР (чл. 28, ал. 3, чл.
29, ал. 4, чл. 30, ал. 3, чл. 233, чл. 235, ал. 4 и чл. 241, ал. 1, т. 3 от
ИК)
(При гласуване се попълват само от лицата по чл. 233 от ИК)
.......................................................................................

10.

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

……..…..
(с цифри)

.................
(с цифри)

.................
(с цифри)

.................
(с цифри)

1 брой

.................
(с цифри)

(брой с думи)

(брой с думи)

.................
(с цифри)
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Приложение №№62-НР
Приложение
62-НР
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на книжа и материали
от капитана на плавателен съд плаващ под българско знаме
на секционна избирателна комисия при произвеждане на национален референдум
(по чл. 216 във вр. с чл. 215, ал. 4 във вр. с ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Днес, ............................ г., в .............. часа, секционната избирателна комисия на
плавателен съд, плаващ под българско знаме .....…………….………………………………………,
(име на плавателния съд)

получи от ..................................................................................................................................................
(собствено,

бащино, фамилно име)

като капитан на плавателния съд, плаващ под българско знаме, следните книжа и материали за
произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.
Избирателна кутия – прозрачна, за гласуване:
1. .......................................................................................
(брой с думи)

Бюлетини за гласуване, запечатани по начин, определен от ЦИК:
2. .......................................................................................
(брой с думи)

...............
(с цифри)

................
(с цифри)

Пликове за поставяне на бюлетините за гласуване:
3. .......................................................................................

…………

Списък за допълнително вписване на придружителите:
4. ……………………………………………………………………

………...

(брой с думи)

(брой с думи)

5. Избирателен списък

(с цифри)

(с цифри)

1 брой

6. Два формуляра на протокола на СИК, всеки запечатан в отделен
плик по начин, позволяващ да се види само фабричният номер
Образци на декларации – Приложение № 53-НР (чл. 28, ал. 3, чл. 29,
ал. 4, чл. 30, ал. 3, чл. 233, чл. 235, ал. 4 и чл. 241, ал. 1, т. 3 от ИК)
7. (При гласуване се попълват само от лицата по чл. 233 от ИК)
.......................................................................................
(брой с думи)

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

…………
(с цифри)

Формуляри на чернови на протокол на СИК:
8. ........................................................................................

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

Формуляр на списък на лицата, получили копие от подписания
протокол
на СИК за установяване на резултатите от гласуването
9.
.........................................................................................

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

(брой с думи)

(брой с думи)

10. Протокол за маркиране на печата на СИК

(с цифри)

(с цифри)

1 брой
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Приложение № 64-НР

С Т Р.

182

ДЪРЖАВЕН

В Е С Т Н И КПриложение

№ 65-НР

БРОЙ 66

Приложение № 65-НР

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
район № …......... община ………….……….………….
СПИСЪК
на лицата, получили копие от подписания протокол
за установяване на резултатите от гласуването
в националния референдум на 25 октомври 2015 г.
СИК № ……………………/ ОИК община ……………………………
(по чл. 283 и по чл. 294 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

№
1
1.

Име, презиме, фамилия
2

ЕГН
3

В качеството на:
4

2.
…

Председател СИК/ПСИК/ОИК: ……….……..
Секретар СИК/ПСИК/ОИК: ………………
***************************************************************
1. Списъкът се съставя от СИК/ПСИК/ОИК и в него се вписват лицата,
получили копие от протокола на СИК/ПСИК/ОИК за установяване на резултатите
от гласуването в националния референдум.
2. Списъкът се съставя по следния начин:
- Графа 1 – пореден номер;
- Графа 2 – трите имена на лицето, получило копие от подписания протокол
на СИК/ПСИК/ОИК, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и
подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря;
- Графа 3 – ЕГН;
- Графа 4 – качеството на лицето, получило копие от протокола –
наблюдател, член на СИК/ОИК, представител на партия, коалиция или инициативен
комитет регистрирани в националния референдум;
- Графа 5 – подпис.
3. Списъкът се подписва от председателя и секретаря на СИК/ПСИК/ОИК.
При произвеждане на национален референдум заедно с избори, се съставят
отделни списъци.

Подпис
5

БРОЙ 66

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Избирателна секция №

С Т Р. 1 8 3

Приложение
№ 66-НР
Приложение
№ 66-НР

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на книжа и материали от
СИК/Подвижна СИК за съхранение в общинската администрация
при произвеждане на национален референдум
(по чл. 287, ал. 7 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Днес, .............................. г., в .............. часа секционната избирателна
комисия/подвижната СИК в избирателна секция № ................................, населено място
................................................., кметство .............................., община ........................................,
административен район ............................., район № ...… - ....................................., предаде за
съхранение в общинската администрация на община ………………………............................
следните книжа и материали от националния референдум на 25 октомври 2015 г.:
1. Запечатана торба с поставени в нея бюлетини и
останалите книжа и материали на СИК/ПСИК, получени по
реда на чл. 215, ал. 1 от ИК
..................................................................................................
(брой с думи)
2. Незапечатан плик съдържащ:
2.1. протокола на СИК/ПСИК с резултатите от гласуването;
2.2. втория формуляр на протокол на СИК/ПСИК
(непопълнен или сгрешен);
2.3. протокола за предаване и приемане на книжа и
материали, съставен в деня преди деня на референдума;
2.4. протокола за предаване на сгрешени формуляри и
приемане на нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК (ако
е съставен при сгрешени протоколи);
2.5. протокола с решението на СИК/ПСИК при оспорване
действителността или недействителността на някой глас и
особеното мнение на член на СИК/ПСИК, ако има такива;
..................................................................................................
(брой с думи)

...................
(с цифри)

....................
(с цифри)

Забележка:
…………………………………………………………...…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Председател/зам.-председател на СИК/ПСИК: ……………….
Секретар на СИК/ПСИК: ………………..
Член на СИК: …………………
Комисия в състав, определена със заповед № ……………….….. на кмета на общината,
за приемане на книжата и материалите от националния референдум за съхранение:
Членове:
1. …………………………..
2. …………………………..
3. …………………………..

4. …………………………..
5. …………………………..
6. …………………………..
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Приложение
№ 67-НР
Приложение
№ 67-НР

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на книжа и материали
от ОИК на Централната избирателна комисия
при произвеждане на национален референдум

(по чл. 296, ал. 3 от ИК във вр. с чл. 21, ал. 3 и 4 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Днес, ......................................г., в .............. часа, общинската избирателна комисия
община ……..…...…................................. предаде на Централната избирателна комисия:
1. Протокол на общинската избирателна комисия от гласуването в
националния референдум на 25 октомври 2015 г. (неразпластен)
2. Екземпляри от протоколи на секционните избирателни
комисии, предназначени за ЦИК
..............................................................................................
(брой с думи)
3. Копия на разписките, съдържащи числовите данни от
протоколите на СИК (по чл. 287, ал. 6 от ИК)
.............................................................................................
(брой с думи)
4. Копие от компютърната разпечатка на данните за протокола на
общинската избирателна комисия от гласуването на националния
референдум (списък на получените протоколи на СИК с кодовете
на разписките им и компютърното предложение за протокол на
ОИК), предоставени от изчислителния пункт
..............................................................................................
(брой с думи)
5. Технически носители с числови данни от обработката на
протоколите на СИК (два броя)
...............................................................................................
(брой с думи)

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

....................
(с цифри)

...................
(с цифри)

Представители на ОИК: ....................................................................................
………………………………………………………
………………………………………………………
Представители на ЦИК: ..........................................................................
………………………………………………..
***************************************************************************

ОИК предава на ЦИК материалите по чл. 296, ал. 1 и 2 от ИК не по-късно от 48 часа от
получаване на последния протокол на СИК в района.
Протоколът се подписва в два идентични екземпляра – за ОИК и за ЦИК.
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Приложение
Приложение
№ 68-НР № 68-НР

Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на торбата със списъците за гласуване,
бюлетините и другите книжа и материали от СИК извън страната на
ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на
Република България при произвеждане на национален референдум
(по чл. 286, ал. 2 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

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

за предаване на Централната избирателна комисия:

Запечатана/и торба/и с поставени в нея/тях списъци с
гласувалите извън страната, бюлетини и останалите
книжа и материали, получени от СИК извън страната по
реда на чл. 215, ал. 1 във връзка с чл. 217 от ИК за
националния референдум, произведен на 25 октомври
2015 г.
..................................................................................................
(брой с думи)

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

Материалите се предават в изпълнение на чл. 286, ал. 2 от ИК на ръководителя на
дипломатическото или консулското представителство или на оправомощено от него лице за
изпращане по първата дипломатическа поща, но не по-късно от 14 дни след деня на
националния референдум до Министерството на външните работи и за предаване на
Централната избирателна комисия.

Председател на СИК извън страната: ………………….
Секретар на СИК извън страната: ……………………..

Ръководител на дипломатическото или
консулското представителство или
оправомощен от него представител: ………………………
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Приложение № 69-НР

Приложение № 69-НР

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

за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.
населено място ………………….……………..……… кметство ………………..………..………..
район № …..... община …………….................. административен район …………….………......
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. 20 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление състави този протокол за отчитане на резултатите от гласуването в секцията.
Гласуването започна в ................................. часа и завърши в .....................................часа.
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ
1. Брой на гласоподавателите според избирателния списък (сумата от гласоподавателите в
избирателния списък и вписаните в допълнителната страница (под чертата):
………………………….………………...........………
.....................................
(с думи)
(с цифри)
2. Брой на гласувалите гласоподаватели според подписите в избирателния списък,
включително и подписите в допълнителната страница (под чертата):
………………………….………………...........………
.....................................
(с думи)
(с цифри)
3. Брой на гласувалите според намерените в кутията за гласуване пликове:
………………………….………………...........………
.....................................
(с думи)
(с цифри)
КОНТРОЛА: - числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 2 и да е по-малко или равно на числото
по т. 1;
- числото по т. 3 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6, 7 и 8 минус числото по т. 4.
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След откриване на деня за гласуване и при установяване на резултатите от гласуването в
националния референдум в СИК постъпиха следните заявления, жалби, сигнали и възражения:
…………...………………………………………………………………………………………………
...…………………………………………………………………………………………………………
…………...................................................................................................................................................
…………...................................................................................................................................................
…………...................................................................................................................................................

(Посочва се от кого и в какво качество е направена жалбата, сигнала, заявлението или
възражението и взето ли е решение от СИК. Жалбите, сигналите, заявленията и възраженията и
взетите по тях решения, както и особените мнения, ако има такива, се прилагат към протокола и са
неделима част от него.)

Подписите в протокола се положиха в …...…......….. часа на …….............………... г.
Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..…….

СЕКРЕТАР: ……………….…

ЧЛЕНОВЕ:
1. ……………………………

4. ………………………..

2. ……………………………

5. ………………………..

3. …………………….……

6. ………………………..

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

Протоколът се подписва от всички членове на комисията след съставянето му. Член на комисията не
може да откаже да подпише протокола. Член, който не е съгласен с отразеното в протокола, го подписва с
особено мнение, което се прилага към протокола и става неразделна част от него.
Когато член на комисията е обективно възпрепятстван да подпише протокола, това се отбелязва, като се
посочват и причините. Неподписването на протокола от член на комисията не го прави недействителен.
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5. Брой на сгрешените бюлетини, намиращи се извън кутията за гласуване (по чл. 267, ал. 1 от
ИК - унищожени с надпис „сгрешена”):
………………………….………………...........………
(с думи)

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

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ПО ПОСТАВЕНИЯТ ВЪПРОС
6. Брой на действителните гласове (бюлетини) с отговор „ДА”:
………………………….………………...........………
.....................................
(с думи)
7. Брой на действителните гласове (бюлетини) с отговор „НЕ”:
………………………….………………...........………
(с думи)

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

8. Брой на недействителните гласове - (сумата от: намерените в кутията бюлетини без плик по
т. 4; бюлетини не по образец; бюлетини, зачертани изцяло; бюлетини, в които не е зачертан
отговор; бюлетини, в които са зачертани и двата отговора на въпроса; пликове, в които не е
намерена бюлетина; бюлетини, в които отразената воля на гласоподавателя не може да бъде
установена еднозначно)
………………………….………………...........………
.....................................
(с думи)
(с цифри)
9. Декларации по чл. 33, ал. 2 от ИК, подадени от гласоподавателите и приложени към списъка
за гласуване – Приложение № 23:
………………………….………………...........………
.....................................
(с думи)

(с цифри)

10. Протокол/и по реда на чл. 279, ал. 3 от ИК на СИК с описани в него/тях спорове за
действителността на гласовете (бюлетините), взетите по тях решения от СИК и бележки и
възражения на членове на комисията по взетите решения:
…………...…………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………….…
…………….............................................................................................................................................
…………….............................................................................................................................................
…………….............................................................................................................................................

(Отбелязва се по кои точки от протокола са споровете, взети ли са по тях решения и има ли особени
мнения. Протоколът по чл. 279, ал. 3 от ИК, както и текстовете на особените мнения, се прилагат
и са неразделна част от протокола на СИК.)

След откриване на деня за гласуване и при установяване на резултатите от гласуването в СИК
постъпиха следните жалби, сигнали, заявления и възражения:
…………...………………………………………………………………………………………………
...…………………………………………………………………………………………………………
…………...................................................................................................................................................
…………...................................................................................................................................................
…………...................................................................................................................................................
(Посочва се от кого и в какво качество е направена жалбата, сигнала, заявлението или
възражението и взето ли е решение от СИК. Жалбите, сигналите, заявленията и възраженията и
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взетите по тях решения, както и особените мнения, ако има такива, се прилагат към
протокола и са неделима част от него.)

Подписите в протокола се положиха в …...…......….. часа на …….....………... г. (местно време)
Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..
СЕКРЕТАР: ……………….……..
ЧЛЕНОВЕ:
1. ……………………………

4. ………………………..

2. ……………………………

5. ………………………..

3. …………………….……
*********************************************************************************

Протоколът се подписва от всички членове на комисията след съставянето му. Член на комисията не
може да откаже да подпише протокола. Член, който не е съгласен с отразеното в протокола, го подписва с
особено мнение, което се прилага към протокола и става неразделна част от него.
Когато член на комисията е обективно възпрепятстван да подпише протокола, това се отбелязва, като се
посочват и причините. Неподписването на протокола от член на комисията не го прави недействителен.
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Приложение № 71-НР

Приложение № 71-НР

Протоколът е в 2 идентични екземпляра, изработен на двупластова
индигирана хартия и е защитен с полиграфическа защита.

ПРОТОКОЛ
на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
община ………………….….................. област …..……............................................
за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.
Днес, …………….…. г., в ………..…. часа Общинска избирателна комисия в състав:
Председател: ………………………………………………………………..…..
Заместник-председатели: ………………………………………………………
………………………………………………………
Секретар: ……………………………………………………………………......
Членове:
1. …………………………………………………………………………...........
2. …………………………………………………………………………...........
3. …………………………………………………………………………...........
4. …………………………………………………………………………...........
5. …………………………………………………………………………...........
6. …………………………………………………………………………...........
7. …………………………………………………………………………...........
8. …………………………………………………………………………...........
9. …………………………………………………………………………...........
10. ………………………………………………………………………….........
11. ………………………………………………………………………….........
12. ………………………………………………………………………….........
13. ........................................................................................................................
14. ........................................................................................................................
15. ………………………………………………………………………………
на основание чл. 21 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление състави този протокол за отчитане на резултатите от гласуването в
националния референдум на 25 октомври 2015 г.
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ
А. Брой на секционните избирателни комисии:
………………………….………………...........………
.....................................
(с думи)
(с цифри)
Б. Брой на секционните избирателни комисии, представили протоколи:
………………………….………………...........………
(с думи)

.....................................
(с цифри)
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1. Брой на гласоподавателите в района според избирателните списъци:
(сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК)
………………………….………………...........………

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

(с думи)
(с цифри)
2. Брой на гласувалите гласоподаватели според подписите в избирателните списъци:
(сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК)
………………………….………………...........………

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

(с думи)
(с цифри)
3. Брой на гласувалите според намерените в кутията за гласуване пликове:
(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. 2;
- Числото по т. 3 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 9 минус числото по т. 4.

4. Брой бюлетини намерени в кутията без плик (те се отчитат като недействителни):
(сумата от числата по т. 4 от протоколите на СИК)
………………………….………………...........………
.....................................
(с думи)
(с цифри)
5. Брой на сгрешените бюлетини намиращи се извън кутията за гласуване (по чл. 267, ал.
1 от ИК - унищожени с надпис „сгрешена”):
(сумата от числата по т. 5 от протоколите на СИК)
………………………….………………...........………
(с думи)

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

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ПО ПОСТАВЕНИЯТ ВЪПРОС
6. Общ брой на действителните гласове (бюлетини):
(сумата от числата по т. 6 и т. 7 от протоколите на СИК)
………………………….………………...........………
.....................................
(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 на действителните гласове (бюлетини) с отговор „ДА”:
(сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК)
………………………….………………...........………
.....................................
(с думи)
(с цифри)
8. Брой на действителните гласове (бюлетини) с отговор „НЕ”:
(сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК)
………………………….………………...........………
(с думи)

.....................................
(с цифри)
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9. Брой на недействителните гласове:
(сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК)
………………………….………………...........………
.....................................
(с думи)
(с цифри)
10. Удостоверения приложени към избирателните списъци:
а) удостоверения за изключване от списъка на заличените лица
(сумата от числата по т. 9, б. „а“ от протоколите на СИК):
………………………….………………...........………

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

(с думи)
б) удостоверения за гласуване в определено място
(сумата от числата по т. 9, б. „б“ от протоколите на СИК):
………………………….………………...........………
(с думи)
11. Декларации приложени към избирателните списъци:
(сумата от числата по т. 10 от протоколите на СИК)

(с цифри)

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

………………………….………………...........………
.....................................
(с думи)
(с цифри)
12. Брой на протоколите на СИК съставени по реда на чл. 279, ал. 3 от ИК, с описани в
тях спорове за действителността на гласовете (бюлетините), взетите по тях решения от СИК и
бележки и възражения на членове на комисията по взетите решения:
(сумата от числата по т. 11 от протоколите на СИК)
………………………….………………...........………
.....................................
(с думи)
(с цифри)
Спорове и възражения относно представените от СИК протоколи и посочените в тях
резултати от гласуването в националния референдум, взетите по тях решения от ОИК и
бележки и възражения на членовете на комисията по взетите решения:
…………………..……………………………...………….……………………....…….….……………
……………………..…………………………………..............................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
(Отбелязва се по кои точки от протокола са споровете, взети ли са по тях решения и има ли
особени мнения, като текстовете им се прилагат и са неделима част от протокола.)

След откриване на деня за гласуване и при отчитане на резултатите от гласуването в
ОИК постъпиха следните жалби, сигнали и заявления и брой на взетите по тях решения:
..................................................................................................................................……………………
..................................................................................................................................……………………
..................................................................................................................................……………………
(Посочва се от кого и в какво качество е направена жалбата, сигнала или заявлението и взето ли е
решение от ОИК. Жалбите, сигналите и заявленията и взетите по тях решения, както и особените
мнения, ако има такива, се прилагат към протокола и са неделима част от него.)
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Националният референдум в района беше произведен при следната обстановка:
........……………………………………..……………………………………………………………….
………………………………………..………………………………………………………………….
Брой на приложените жалби, сигнали, възражения, заявления, молби и взетите по тях
решения, както и особените мнения представляващи неразделна част от този протокол:
………………………….………………...........………
.....................................
(с думи)
(с цифри)
Подписите в протокола се положиха в …...........… часа на ………............................ г.
Този протокол беше съставен в два еднообразни екземпляра.
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. ……………………………

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 е писмено,
прилага се към протокола и става неразделна част от него. Когато член на комисията е
обективно възпрепятстван да подпише протокола, това се отбелязва, като се посочват и
причините.
Неподписването на протокола от член на комисията не го прави недействителен.
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Приложение № 72-НР

ОБРАЗЕЦ НА ПЛИК ЗА ГЛАСУВАНЕ
(чл. 18, ал. 1 от ЗПУГДВМС)
Плик – хартиен, с размери 162/114 мм
допустимо отклонение ± 3 мм
непрозрачен

Приложение
№ 73-НР
Приложение
№ 73-НР
ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА
ЗА ГЛАСУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНДУМ НА 25 ОКТОМВРИ 2015 Г.
(чл. 17 от ЗПУГДВМС)

НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ
Подкрепяте ли да може да
се гласува и дистанционно
по електронен път при
произвеждане на изборите
и референдумите?

Да

Не

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

Бюлетините за произвеждане на националния референдум са бели.
Всяка бюлетина съдържа:
- надпис „Национален референдум”,
- въпроса, на който гласоподавателите трябва да отговорят и
- срещу който има две хоризонтално поставени оградени полета с надписи „Да” и „Не” в тях.
Думите „Да” и „Не” се изписват с еднакъв едър шрифт.
5704
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ЗАПОВЕД № 8121з-943
от 6 август 2015 г.
относно изменение на Заповед № 8121з-212 от
24.02.2015 г. за утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР, изм. със заповеди
№ 8121з-255 от 6.03.2015 г., № 8121з-295 от
20.03.2015 г. и № 8121з-345 от 31.03.2015 г.
На основание чл. 33, т. 9 и чл. 143, ал. 2 от
Закона за Министерството на вътрешните работи
нареждам:
Изменям Заповед № 8121з-212 от 24.02.2015 г.
относно утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР (ДВ, бр. 21 от 2015 г.), изменена със
заповеди № 8121з-255 от 6.03.2015 г. (ДВ, бр. 24 от
2015 г.), № 8121з-295 от 20.03.2015 г. (ДВ, бр. 26 от
2015 г.) и № 8121з-345 от 31.03.2015 г. (ДВ, бр. 28
от 2015 г.), както следва:
1. В приложение № 1 „Класификатор на длъжностите в МВР. А. Държавни служители с висше
образование“:
1.1. В раздел ІІ „Главна дирекция „Национална
полиция“ (ГДНП) и Главна дирекция „Борба с
организираната престъпност“ (ГДБОП)“ се добавят редове № 37 и № 38:
„37, Старши разследващ полицай (в териториално звено на ГДБОП, за обслужване на гр. София), Инспектор, Изпълнителска, Бакалавър, 4 г.;
38, Разследващ полицай (в териториално звено
на ГДБОП, за обслужване на гр. София), Инспектор, Изпълнителска, Бакалавър, 1 г.“
1.2. В раздел Х „Дирекции, административни
дирекции, научноизследователски и научно-приложни институти, „Звено за вътрешен одит“, „Звено
за материални проверки“ и звена, създадени по
реда на чл. 33, т. 7 ЗМВР“ на ред № 10 думата
„Бакалавър“ се заменя с думата „Магистър“.
2. В приложение № 3 „К ласификатор на
длъжностите в МВР. В. Лица, работещи по трудово правоотношение“, в раздел І „Ръководни,
аналитични и приложни специалисти с висше
образование“, „Образователно-квалификационна
степен бакалавър и магистър; образователна и
научна степен доктор“:
2.1. Редове № 3 и № 4 се заличават.
2.2. Ред № 56 се изменя така:
„56, Лекар, специализант, 2212 7018.“
3. В приложение № 4 „К ласификатор на
длъжностите в МВР. Г. Държавни служители по
чл. 142, ал. 1, т. 2 ЗМВР“:
На ред № 31 думата „Бакалавър“ се заменя с
думата „Магистър“.
Заповедта влиза в сила от датата на издаване.

5629

Министър:
Р. Бъчварова

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД
ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 3
от 19 август 2015 г.
На основание чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане
правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове във връзка с чл. 16, ал. 3 и
4 от правилника за прилагането му и решение
на общинския съвет Управителният съвет на
НКЖФ утвърждава промяна в персонален състав
на местна комисия по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ,
както следва:
Местна комисия по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ
при община Рудозем, област Смолян (ДВ, бр. 36
от 2012 г.), като:
освобождава Незиха Хайриева Хутева – председател на местната комисия;
утвърждава Вахидин Салихов Каръшев за нов
председател на същата.
Промяната е предложена с Решение № 486,
прието с протокол № 51 от 23.04.2015 г. на Общинския съвет – гр. Рудозем.
Новоутвърденият председател на местната комисия е легитимен да взема управленски решения
и да подписва протоколи на същата от деня на
обнародване на решението на управителния съвет
в „Държавен вестник“ и действа през мандата на
предложилия го общински съвет.

5620

Председател:
Д. Иванов

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 432
от 9 юли 2015 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление с вх. № ГР-70-00-339 от 21.07.2011 г. от
„Технометал“ – ЕООД, чрез управителя Йото
Димитров Йотов, собственик на ПИ 2363 в
УПИ I – „за парк и детска площадка“, кв. 139,
м. Кръстова вада, район „Лозенец“, по действащия подробен устройствен план за регулация,
одобрен с Решение № 45, т. 2 по протокол № 24
от 30.03.2001 г. на СОС.
Заявлението е с искане за разрешаване изработването на проект за изменение на действащия по отношение на собствения на заявителя
имот регулационен план и за разрешаване изработването на план за застрояване за същия.
Към заявлението са приложени нотариален акт
№ 66, том II, рег. № 4760, дело № 200/2003 г.,
скица на имота с № АБ-70-00-242/2011 г., задание, мотивирано предложение и съгласувателни
писма от: „БТК“ – АД, от 15.05.2008 г., „Топлофикация – София“ – ЕА Д, с вх. № СГ-978 от
2.04.2008 г., „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
от 9.04.2008 г., „Басейнова дирекция за управление
на водите Дунавски район с център Плевен“, изх.
№ 1311 от 27.05.2011 г., „Софийска вода“ – АД,
от 04.2008 г.
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С писмо изх. № ГР-70-00-339/11 от 11.01.2012 г.
е било дадено указание на собствениците да
представят ново мотивирано предложение в
графичен вид.
Със заявление вх. № ГР-70-00-339 от 15.03.2012 г.
към преписката е било приложено допълнително
ново мотивирано предложение.
По заявлението е изразено писмено становище № ГР-70-00-339/2011 г. от началника на отдел
„Подробни устройствени планове“ на основание
чл. 135, ал. 4, т. 1 ЗУТ и на основание т. 4.1 от
Заповед № РД-09-50-1042 от 6.12.2012 г. на главния
архитект на Столичната община.
Заданието и мотивираното предложение са разгледани и приети с решение на ОЕСУТ по протокол
№ ЕС-Г-42 от 5.06.2012 г., т. 11 от дневния ред.
отдел „Общ устройствен план“ е удостоверил, че
имотът попада в урбанизирана територия – устройствена зона „Жм3“, съгласно приложението
към чл. 3, ал. 2, т. 7 ЗУЗСО.
Със Заповед № РД-09-50-304 от 13.05.2013 г.
на главния архитект на Столичната община е
било разрешено да се изработи изменението на
действащия ПУП за УПИ I – „за парк и детска
площадка“, кв. 139, м. Кръстова вада, район
„Лозенец“.
С писмо изх. № ГР-70-00-339/11 от 16.05.2013 г.
заповедта е била изпратена за сведение и изпълнение в район „Лозенец“ и до заявителя „Технометал“ – ЕООД.
С писмо peг. № АБ-66-02-119-[1] от 29.06.2013 г.
главният архитект на район „Лозенец“ е информирал, че е приключила процедурата по обявяване
на заповедта за допускане на изработването на
ПУП, по реда на чл. 61, ал. 2 и 3 АПК, като са
приложени констативен протокол и разписен лист,
от които е видно, че процедурите по съобщаване
на заповедта са изпълнени.
С писмо № СО-2600-4588/1 от 2.07.2013 г.
дирекция „Общински земи, гори, водни обекти
и околна среда“ към СО не възразява срещу
представеното мотивирано предложение.
Със заявление вх. № ГР-70-00-177 от 9.05.2014 г.
е бил внесен проект за ИПР и ПЗ с обяснителна
записка и съгласувателни писма от „Софийска
вода“ – АД, от 07.2014 г. и „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, от 30.06.2014 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление с вх. № ГР-94-00-82 от 19.05.2014 г. от
Георги Милков Янков и „Каса АЯ“ – ООД, чрез
управителя Веселина Ангелова, собственици на
ПИ 1659, попадащо в УПИ I – „за парк и детска
площадка“, кв. 139, м. Кръстова вада.
Заявлението е с искане за разрешаване изработването на проект за изменение на действащия по отношение на собствения на заявителя
имот регулационен план и за разрешаване изработването на план за застрояване за същия.
Към заявлението са приложени нотариален акт
№ 115, том I, peг. № 4454, дело № 107/2010 г.,
нотариален акт № 19, том II, peг. № 395374, дело
№ 689/2006 г., скица на имота с № АБ-70-00855/2012 г., задание, мотивирано предложение
и пълномощно.
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С решение на ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г-40
от 3.06.2014 г., т. 35, заявление с вх. № ГР-94-00-82
от 19.05.2014 г. е присъединено към проекта, като
със служебно предложение е решено същият да
се коригира.
С писмо вх. № ГР-70-00-399 от 13.06.2014 г. е
бил внесен коригиран проект и геодезическо заснемане на съществуващата дървесна растителност
и експертна оценка на същата, заверени от дирекция „Зелена система“ – СО, с изх. № ЗС-94-Й-2
от 1.04.2014 г. на основание чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО.
С писмо изх. № ГР-70-00-339/11 от 18.06.2014 г.
проектът е бил изпратен в район „Лозенец“ за
съобщаване на заинтересуваните лица.
С ъ с з а я в лен ие вх. № Г Р-70 - 0 0 -339/11 о т
6.08.2014 г. към преписката са били приложени
допълнително съгласувателни писма от „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, от 30.06.2014 г.,
„Софийска вода“ – АД, от 07.2014 г. и геодезическо заснемане на съществуващата дървесна
растителност и експертна оценка на същата,
заверени от дирекция „Зелена система“ – СО, с
изх. № ЗС-2600-882 от 1.08.2014 г. на основание
чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО.
С писмо рег. № АБ-66-02-142-[1] от 27.01.2015 г.
главният архитект на район „Лозенец“ е информирал, че е приключила процедурата по обявяване на проекта, като към писмото е приложен
констативен протокол, разписен лист, пълномощно, извадка от протокол № 12 от 12.12.2014 г. и
предложение в графичен вид към протокола, от
които е видно, че проектът е съобщен по реда
на чл. 128, ал. 3 ЗУТ и в законоустановения срок
не са постъпили възражения.
С решение на ОЕСУТ по протокол № ЕСГ-16 от 10.03.2015 г., т. 19, проектът е бил приет
и е предложено на главния архитект на СО да
издаде заповед за одобряването му след нанасяне на корекции по служебното предложение на
експертния съвет.
С ъ с за я в лен ие вх. № Г Р-70 - 0 0 -339 -[2] о т
30.03.2015 г. към преписката е приложен коригиран проект съгласно протокол № ЕС-Г-16 от
10.03.2015 г., т. 19, на ОЕСУТ.
С решение на ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г41 от 9.06.2015 г., т. 1, е коригирано решението
по протокол № ЕС-Г-16 от 10.03.2015 г., т. 19, в
смисъл: Предлага на главния архитект на Столичната община да внесе в СОС проекторешение
за одобряване на проекта.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за изменение на ПУП е направено
от всички заинтересовани лица по чл. 131, ал. 1
във връзка с ал. 2, т. 1 ЗУТ.
Предвид горното е доказано основанието
за одобряване на ИПЗ по чл. 134, ал. 2, т. 6
ЗУТ – съгласие на всички собственици на имоти
по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ.
Съгласно приложената регулационна скица,
издадена от район „Лозенец“, действащият план
за регулация е бил одобрен с Решение № 45, т. 2
по протокол № 24 от 30.03.2001 г., Решение № 147,
т. 158 по протокол № 40 от 18.07.2002 г., Заповед
№ РД-09-50-455 от 7.04.2009 г. и Заповед № РД09-50-110 от 13.04.2010 г.
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Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовани
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец, допуснато е изработването на проект за
ИПРЗ от компетентния за това орган, внесеният
проект е съобщен на всички заинтересовани лица,
разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
С приемане на изменението в действащия
ОУП на СО с Решение № 960 от 16.12.2009 г. на
Министерския съвет в обхвата на разработката
са създадени устройствени зони „Жм3“ и „Зп“,
в които съгласно приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО, т. 7 и 32, е допустимо предвиденото
застрояване.
Показателите в матрицата върху графичната
част на плана отговарят на устройствените правила и норми за зоната съгласно ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Проектът – план за застрояване, цели осигуряване на законосъобразно и целесъобразно
застрояване в съответствие с максимално допустимите показатели и допустими функции съгласно
предвижданията на ОУП на СО.
Видно от проекта и приложената към него
обяснителна записка в УПИ II-1659 – за жил. стр.,
УПИ III-1659 – за жил. стр., УПИ III-1659 – за жил.
стр., УПИ IV-1659 – за жил. стр., УПИ V-1659 – за
жил. стр., УПИ VI-1659 – за жил. стр., УПИ VII1659 – за жил. стр., УПИ VIII-2363 – за жил. стр.,
УПИ IХ-2363 – за жил. стр., УПИ Х-2363 – за жил.
стр., се предвиждат нови жилищни сгради, които
са разположени свободно като начин на застрояване и са указани като ниско застрояване – с
височина до 7 м, като характер на застрояване.
В УПИ I – за корекция на река и озеленяване, е
предвидено едноетажно застрояване.
Височината на застрояване отговаря на допустимата макс. кота корниз в устройствени зони
„Жм3“ и „Зп“. С проекта се спазват максимално
допустимите показатели в цитираната устройствена зона.
Паркирането ще бъде осигурено в незастроената част от новообразуваните УПИ, като по
този начин се спазва изискването на чл. 43, ал. 1
ЗУТ за задължително осигуряване на места за
паркиране в границите на урегулирания поземлен имот.
За всички имоти – предмет на плана, са
спазени изискванията по чл. 31, ал. 1, т. 1 ЗУТ
по отношение разстоянието към странични регулационни линии.
За УПИ III-1659 – за жил. стр., УПИ IV1659 – за жил. стр., УПИ V-1659 – за жил. стр.,
УПИ VI-1659 – за жил. стр., УПИ VII-1659 – за
жил. стр., УПИ VIII-2363 – за жил. стр., УПИ IX2363 – за жил. стр., са спазени изискванията по
чл. 31, ал. 1, т. 2 ЗУТ по отношение разстоянието
към дъното на урегулираните поземлени имоти.
ИПЗ се одобрява при спазване изискването по
чл. 32, ал. 1 ЗУТ за разстояние през улица както
към сградите на основното застрояване в кв. 12 и
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в кв. 37. Новопроектираните жилищни сгради в
кв. 139 са от източната, по-благоприятна посока
за ослънчаване, като височината им (7 м) е помалка от габарита на улицата (14 м).
Предвид горното с проекта за изменение на
плана за регулация и план за застрояване не се
допускат намалени разстояния към вътрешнорегулационни граници, съседни имоти и сгради,
включително през улица.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. на МРРБ за
обема и съдържанието на устройствените схеми
и планове.
С плана за регулация се предвижда отчуждаване на имот – частна собственост, поради
което и на основание чл. 21, ал. 7 от Закона за
общинската собственост компетентен да одобри
проекта за плана за регулация е Столичният
общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 136, ал. 1, чл. 134,
ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2, чл. 134, ал. 2, т. 6,
чл. 31 ЗУТ, т. 7 и 32 от приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-16
от 10.03.2015 г., т. 19, № ЕС-Г-41 от 9.06.2015 г.,
т. 1, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на плана за регулация на м.
Кръстова вада, кв. 139, УПИ I – за парк и детска
площадка, за създаване на нови: УПИ I – за корекция на река и озеленяване, УПИ II-1659 – за
жил. стр., УПИ III-1659 – за жил. стр., УПИ III1659 – за жил. стр., УПИ IV-1659 – за жил. стр.,
УПИ V-1659 – за жил. стр., УПИ VI-1659 – за
жил. стр., УПИ VII-1659 – за жил. стр., УПИ
VIII-2363 – за жил. стр., УПИ IX-2363 – за жил.
стр., УПИ Х-2363 – за жил. стр., с корекциите в
оранжев цвят съгласно приложения проект.
2. План за застрояване на м. Кръстова вада,
кв. 139, УПИ I – за корекция на река и озеленяване, УПИ II-1659 – за жил. стр., УПИ III-1659 – за
жил. стр., УПИ III-1659 – за жил. стр., УПИ IV1659 – за жил. стр., УПИ V-1659 – за жил. стр.,
УПИ VI-1659 – за жил. стр., УПИ VII-1659 – за
жил. стр., УПИ VIII-2363 – за жил. стр., УПИ
IX-2363 – за жил. стр., УПИ Х-2363 – за жил.
стр., без допускане на намалени разстояния към
вътрешнорегулационни граници, съседни имоти
и/или сгради, включително през дъно, и през
улица съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
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Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Лозенец“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Председател:
Е. Герджиков
5627
РЕШЕНИЕ № 527
от 23 юли 2015 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление с вх. № ГР-70-00-474 от 17.12.2013 г. от „Джи
пойнт плюс“ – ООД, с искане за разрешаване
изработването на подробен устройствен план –
изменение на план за регулация и застрояване
(ИПРЗ) на УПИ I общ. – за СО Автотранспорт
за образуване на нов УПИ V1247, 1248, 1249, 1250,
1251, кв. 11, м. Хаджи Димитър, район „Подуяне“.
Към заявлението са приложени: мотивирано
предложение за исканото изменение; скица за
имот с пл. № 1271 с вписана забележка, че имоти
с пл. № 1247, 1248, 1249, 1250, 1251 са части от
новообразуван имот № 1271; комбинирана скица.
На 28.01.2014 г. са внесени допълнително:
пълномощно; нотариален акт № 109, том X, peг.
№ 13142, дело № 1683/18.12.2013 г. за поземлен
имот с пр.пл. № 1371, представляващ реална част
от имот с пл. № 1271 на името на „Джи пойнт
плюс“ – ООД.
Служебно по преписката са приложени: Решение № 271 от 30.05.2013 г. на СОС с извадка в частта
на кв. 11; 2 бр. възражения срещу решението на
СОС; Заповед № РД-09-50-333 от 20.03.2006 г. на
главния архитект на София – текстова и графична
част; Заповед № РД-50-09-232 от 4.07.1990 г. на
главния архитект на София – текстова и графична
част в частта на кв. 11.
След становище на отдел „Правен“ от 4.03.2014 г.
с писмо с изх. № ГР-70-00-474 от 10.03.2014 г. са
дадени указания на заявителя.
С ъ с з а я в лен ие с в х . № Г Р-70 - 0 0 - 474 о т
14.05.2014 г. са представени молби от ТПК „Освобождение“ и „Еврокале“ – ЕООД, за съгласие
с внесеното мотивирано предложение от „Джи
пойнт плюс“ – ООД, и искане за присъединяване
към процедурата, както и за оттегляне на подадените от тях възражения срещу Решение № 271 от
30.05.2013 г. на СОС. Приложен е нотариален акт
№ 176, том I, peг. № 1428, дело № 161/3.06.2008 г.
за поземлен имот с пл. № 943 на името на „Еврокале“ – ЕООД, и нотариален акт № 115, том
VIII, peг. № 11268, дело № 1416/30.12.2008 г. за
поземлен имот с пл. № 1251, 1247, 1248, 1249, 1250
на името на ТПК „Освобождение“.
А.х. дело № 1897/2014 г. на АССГ, II отделение, 36 състав, е прекратено поради оттегляне на
жалбите по отношение на ТПК „Освобождение“
и „Еврокале“ – ЕООД.
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С ъ с з а я в лен ие с в х . № Г Р-70 - 0 0 - 474 о т
23.05.2014 г. и 2.06.2014 г. са внесени нови мотивирани предложения от „Джи пойнт плюс“ – ООД,
и Атанас Илиев Божков, Цвети Валентинов Денков
и Светослава Николова Денкова (за ПИ № 939).
С ъ с з а я в лен ие с вх . № Г Р-70 - 0 0 - 474 о т
12.06.2014 г. от „Джи пойнт плюс“ – ООД, е внесено
ново мотивирано предложение в обхват: ПИ с пл.
№ 1271, 943, 951, 952, 953 (без имот с пл. № 939).
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано от отделите на НАГ и са
представени техните становища.
Мотивираното предложение е разгледано и
прието от ОЕСУТ с решение по протокол № ЕСГ-51 от 8.07.2014 г., т. 1.
Със Заповед № РД-09-50-578 от 15.07.2014 г. на
главния архитект на СО е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване в
обхвата на УПИ І общ. – за СО Автотранспорт за
урегулиране на имоти с пл. № 1271, 943, 951, 952,
953 с предвидено застрояване, кв. 11, м. Хаджи
Димитър, район „Подуяне“.
С писмо с изх. № ГР-70-00-474 от 15.07.2014 г.
заповедта е изпратена до кмета на район „Подуяне“ и до заявителите за сведение и изпълнение.
С ъ с з а я в лен ие с в х . № Г Р-70 - 0 0 - 474 о т
11.09.2014 г. е внесен за одобряване проект с
обяснителна записка. Приложени са: пълномощно; нотариален акт № 145, том IV, peг. № 5880,
дело № 619/18.06.2014 г., с който „Джи пойнт
плюс“ – ООД, се признава за собственик на ПИ
с пр.пл. № 1377, образуван от ПИ пр.пл. № 1371,
1373 и 1376, последните образувани от ПИ № 1271
(нов пр.пл. № 1372); скица-проект за нанасяне
на нови ПИ с № 1371, 1372, 1373; комбинирана
скица; нотариален акт № 176, том I, рег. № 1428,
дело № 161/3.06.2008 г. за ПИ № 943 на името на
„Еврокале“ – ЕООД; скица от район „Подуяне“
за ПИ № 943; нотариален акт № 115, том VIII,
рег. № 11268, дело № 1416/30.12.2008 г. за поземлен имот с пл. № 1251, 1247, 1248, 1249, 1250 на
името на ТПК „Освобождение“; скица от район
„Подуяне“ за ПИ № 1271; скица-проект за нанасяне на ПИ с № 1372 и 1377; комбинирана скица.
С ъ с з а я в лен ие с в х . № Г Р-70 - 0 0 - 474 о т
25.09.2014 г. са представени: съгласуван проект
и изходни данни от „Софийска вода“ – АД, от
09.2014 г.; съгласуван проект с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, от 19.08.2014 г.; нотариален акт № 109, том X, рег. № 13142, дело
№ 1683/18.12.2013 г. за поземлен имот, с който
ТПК „Освобождение“ продава на „Джи пойнт
плюс“ – ООД, ПИ с пр.пл. № 1371, представляващ
реална част от ПИ № 1271 (нов пр.пл. № 1372);
нотариален акт № 169, том II, рег. № 2860, дело
№ 300/26.03.2014 г., с който ТПК „Освобождение“ продава на „Джи пойнт плюс“ – ООД, ПИ
с пр.пл. № 1373; нотариален акт № 143, том IV,
рег. № 5862, дело № 619/18.06.2014 г., с който
ТПК „Освобождение“ продава на „Джи пойнт
плюс“ – ООД, ПИ с пр.пл. № 1376.
С писмо с изх. № ГР-70-00-474 от 3.10.2014 г.
проектът е изпратен за съобщаване на заинтересованите лица по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ до
кмета на район „Подуяне“.
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На 28.10.2014 г. е внесено мотивирано предложение за ОД, съгласувано от отдел „ОБД“ – СО,
на 15.10.2014 г. и ОПП – СДВР (становище peг.
№ ОД 4242 от 15.10.2014 г.).
На 5.11.2014 г. е постъпило становище от собственика на сграда в УПИ IV.
На 6.11.2014 г. е постъпило писмо № 6602-106(7) от 3.11.2014 г. от район „Подуяне“ с приложена
Заповед № РД-09-99 от 31.10.2014 г. за провеждане
на обществено обсъждане на проекта.
С писмо № 6602-106-(11) от 2.02.2015 г. на кмета на район „Подуяне“ проектът е върнат след
проведено съобщаване и обществено обсъждане.
Приложени са доказателства за начина на провеждането им, както и постъпили възражения.
На 30.03.2015 г. са внесени: геодезическо заснемане на дървесната растителност, заверено от
дирекция „Зелена система“ при СО на 12.11.2014 г.
въз основа на становище на ПКООСЗГ при СОС
от 4.11.2014 г.; Решение № 05/2014 г. на директора на РИОСВ – София, за поправка на ОФГ и
Решение № СО-40-ЕО/2014 г. на директора на
РИОСВ – София, да не се извършва екологична
оценка на ПУП; скица за имот с пл. № 1384,
нанесен със Заповед № РД-09-22 от 6.03.2015 г.
на кмета на район „Подуяне“.
Проектът е разгледан и приет със служебно
предложение от ОЕСУТ с решение по протокол
№ ЕС-Г-25 от 7.04.2015 г., т. 9. Същото е изпратено на заявителя с писмо с изх. № ГР-70-00-474
от 17.04.2015 г.
На 4.05.2015 г. са внесени: разрешение за
строеж № 707 от 29.08.2005 г. за УПИ VIII, кв. 11;
топографски план от 07.2006 г. за УПИ IV-1194,
общ., трасировъчен план, одобрен архитектурен
проект; геодезическо заснемане; декларация от
Александра Петрова Маленкова като собственик
на ПИ № 952 за съгласие с проекта; декларация
от Надежда Иванова Колева и Валентин Генов
Колев като собственици на ПИ № 952 за съгласие
с проекта; декларация от Иван Петров Тарински като собственик на ПИ № 952 за съгласие с
проекта; декларация от Александър Момчилов
Александров като собственик на ПИ № 951 за
съгласие с проекта; декларация от Александър
Момчилов Александров като собственик на ПИ
№ 953 за съгласие с проекта.
С р еш е н и е п о п р о т о ко л № Е С -Г- 45 о т
23.06.2015 г., т. 6, е допълнено служебното предложение по протокол № ЕС-Г-25 от 7.04.2015 г.,
т. 9, регулационната линия южно на кв. 11 да се
котира на три метра от бордюрната линия.
Корекциите са отразени в проекта с оранжев
цвят.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на проекта за ПУП е
направено от заинтересовани лица по смисъла на
чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственици
на поземлен имот с пл. № 1384, имот пл. № 1372
и имот пл. № 943, попадащи в границите на УПИ
I общ. – за СО Автотранспорт, кв. 11, м. Хаджи
Димитър, район „Подуяне“, което се установява от
приложените документи за собственост и скици.
Съгласие с проекта е изразено с декларации
от собствениците на имоти с пл. № 951, 952 и 953.
Действащият подробен устройствен план е
одобрен със Заповед № РД-50-09-232 от 4.07.1990 г.
на главния архитект на София, Заповед № РД09-50-333 от 20.03.2006 г. на главния архитект на
София и Решение № 271 от 30.05.2013 г. на СОС.
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Имот с пл. № 1271 е нанесен в кадастралния
план със Заповед № РД-09-541 от 6.11.2009 г. Със
Заповед № РД-09-22 от 6.03.2015 г. на кмета на
район „Подуяне“ от ПИ № 1271 са образувани
и нанесени имоти с пл. № 1384 и 1372. Имот с
пл. № 943 е нанесен в кадастралния план със
Заповед № РД-09-1 от 2.01.2008 г. на кмета на
район „Подуяне“.
С проекта за ИПР се изменят границите на
УПИ I общ. – за СО Автотранспорт, кв. 11, по
искане на собствениците на имоти с пл. № 1384,
1372 и 943, попадащи в него, с цел урегулирането
им в нови УПИ V-1384 – „за производство, складове, магазини, офиси, ТП и ПГ“, IХ-1372 – „за
обществено и жилищно строителство, ТП и ПГ“,
и УПИ Х-943 – „за обществено обслужване, ТП и
ПГ“ по имотни граници. Урегулирането на имот
с пл. № 1384 и съществуващото застрояване в
имот с пл. № 952 налага от гледна точка на целесъобразност и икономичност в устройственото
планиране да се урегулират по имотни граници
с предвидено в тях застрояване и имоти с пл.
№ 951, 952 и 953 в нови УПИ VI952, VII953 и
VIII951. Съгласие с проекта е изразено от собствениците на тези имоти с декларации. Границите
и предназначението на УПИ IV-1194, общ. – „за
производство, складове и офиси“, от кв. 11 по
действащ план не се изменят.
Имоти с пл. № 938, 939, 940 и 941 не са предмет на настоящото производство, поради което
остатъкът от кв. 11 остава с предназначението
и отреждането си по действащ план – УПИ Iобщ. – „за СО Автотранспорт“. Урегулирането
на тези имоти с предвидено за тях застрояване
може да стане в самостоятелно производство по
инициатива на собствениците им.
С оглед урегулирането на имотите – предмет
на плана, по границите им в кадастралния план
се изменя регулацията на задънена ул. Маркови кули по о.т. 258 до о.т. 259, като същата се
редуцира до о.т. 259а. Изменя се профилът на
ул. Иван Маринов Йончев между о.т. 255 и о.т.
258, ул. Скайлер между о.т. 255 – о.т. 256 и ул.
Васил Петлешков по о.т. 260 – о.т. 261, както и
профилът на улица по о.т. 261 – о.т. 261а – о.т.
261б – о.т. 256а – о.т. 256, като се заличава УПИ
Х – „за озеленяване“.
Лицето (изход) към улица на новообразуваните
УПИ се осигурява по действащата улична регулация, одобрена с Решение № 271 от 30.05.2013 г.
на СОС и изменената такава.
С горното е спазено изискването на чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
За одобряване проекта за ПУП – ИПР е налице
основание по чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2,
т. 2 ЗУТ – промяна в устройствените условия,
при които са изработени действащите планове с
попълване в кадастралния план на имоти с пл.
№ 1384, 1372, 943, 951, 952, 953 и чл. 134, ал. 2,
т. 6 ЗУТ по отношение урегулиране имотите на
заявителите.
Имотите – предмет на плана, попадат в зона
„Смф“, в която е допустимо исканото предназначение.
С оглед на горното проектът не противоречи
на ОУП на СО, с което е спазено изискването
на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
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Урегулирането на имотите в самостоятелни
УПИ е основание за предвиждане и на самостоятелно застрояване за тях. С проекта за ПЗ в
новообразуваните УПИ се предвижда свързано
застрояване при спазване нормата на чл. 21, ал. 2
ЗУТ и потвърждаване на част от съществуващото
застрояване в нови УПИ V, VI и IX.
Застрояването се съобразява с параметрите
на устройствена зона „Смф“ с цел максимално
усвояване на територията.
За одобряване на проекта за ПУП – ИПЗ е
налице основание по чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ по
отношение застрояването в имотите на заявителите и далите съгласие с проекта собственици
на имоти с № 952, 953, 951.
За УПИ – предмет на плана, изработването
на РУП е задължително на основание чл. 113,
ал. 2 ЗУТ – предвидено свързано застрояване
в повече от два урегулирани поземлени имота.
Предвид наличието на предвидено свързано
застрояване по предходен план между УПИ IV194, общ. – „за производство, складове и офиси“,
и УПИ I общ. – „за СО Автотранспорт“, което
не е реализирано изцяло и във връзка с ИПРЗ,
които водят до наличие по проект на свързано
застрояване вече в три УПИ, то РУП се изработва и за УПИ IV-1194, общ. – „за производство,
складове и офиси“.
На основание чл. 113, ал. 5 ЗУТ РУП се изработва едновременно с ИПРЗ.
РУП регламентира застрояването в УПИ при
спазване на нормите на чл. 21, ал. 2, чл. 35 във
връзка с чл. 31, ал. 2, 4 и 5 и чл. 32 ЗУТ.
Горното се доказва с проекта за РУП и обяснителната записка.
Паркирането е осигурено в рамките на УПИ
с новопредвидено застрояване на подземни и
надземни гаражи, с което е спазено изискването
на чл. 43, ал. 1 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране на
административния орган от заинтересуваните
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ, разрешено е изработването на проект за ПУП от компетентния
за това орган, внесен е проект, който отговаря
на мотивираното предписание, проектът е съобщен на заинтересованите лица, проведено е
обществено обсъждане, проектът е разгледан и
приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Имотите попадат в устройствена зона „Смесена многофункционална зона“ (Смф), в която
съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
т. 12 е допустимо конкретното предназначение
на УПИ да е „за жилищно строителство“ и предвиденото застрояване.
Предвид горното проектът не противоречи на
ОУП на СО, с което е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действащ кадастрален план, с което е спазено
изискването на § 6, ал. 7 ПРЗУТ.
Изпълнени са изискванията за съгласуване
на проекта със „Софийска вода“ – АД, и „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД. Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО и чл. 125, ал. 7
ЗУТ. Представен е съгласуван от компетентните
органи ТКП-ОД.
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Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Реализацията му не предвижда изразходване на
бюджетни средства на Столична община.
Компетентен да одобри проекта за ПУП е
Столичният общински съвет, тъй като с плана
се предвижда недвижими имоти – собственост на
юридически лица, за изграждане на обект – улица – публична общинска собственост – основание
по чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 1, § 6, ал. 7 ПРЗУТ,
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2, т. 2 и 6, чл. 113,
ал. 1, 2, 4 и 5, чл. 21, ал. 2, чл. 35 връзка с чл. 31,
ал. 2, 4 и 5 и чл. 32, чл. 43, ал. 1 ЗУТ, чл. 19, ал. 4
ЗУЗСО, т. 12 от приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-25 от
7.04.2015 г., т. 9, и № ЕС-Г-45 от 23.06.2015 г., т. 6,
Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на плана за
регулация на м. НПЗ Хаджи Димитър – Малашевци (нова м. Хаджи Димитър – част), кв. 11,
УПИ I – общ. – „за СО Автотранспорт“, и УПИ
Х – „за озеленяване“, обособяване на нови УПИ
I – общ. – „за СО Автотранспорт“, V-1384 – „за
производство, складове, магазини, офиси, ТП
и ПГ“, VI 952, VII 953, VIII 951, IX 1372 – „за
обществено и жилищно строителство, ТП и
ПГ“, Х 943 – „за обществено обслужване, ТП
и ПГ“, изменение на улична регулация по о.т.
258-258а-259а; по о.т. 258-257-255; по о.т. 255-256;
по о.т. 256-256а-261б; по о.т. 261-261а-261б; по о.т.
260-261 по кафявите и зелените линии, цифри,
текст, защриховки и зачертавания с корекциите
в оранжев цвят съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на плана за
застрояване на м. НПЗ Хаджи Димитър – Малашевци (нова м. Хаджи Димитър – част), кв.
11, УПИ V 1384 – „за производство, складове,
магазини, офиси, ТП и ПГ“, УПИ VI 952, УПИ
VII 953, УПИ VIII 951, УПИ ІХ 1372 – „за обществено и жилищно строителство, ТП и ПГ“,
УПИ Х 943 – „за обществено обслужване, ТП и
ПГ“, съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за работен устройствен план
за м. НПЗ Хаджи Димитър – Малашевци (нова
м. Хаджи Димитър – част), кв. 11, УПИ IV 1194,
общ. – „за производство, складове и офиси“, УПИ
V 1384 – „за производство, складове, магазини,
офиси, ТП и ПГ“, УПИ VI 952, УПИ VII 953,
УПИ VIII 951, УПИ ІХ 1372 – „за обществено
и жилищно строителство, ТП и ПГ“, УПИ Х
943 – „за обществено обслужване, ТП и ПГ“,
съгласно приложения проект и без допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
и работен устройствен план не може да се издава
виза за проектиране, да се одобрява или съгласува
инвестиционен проект и да се издава разрешение
за строеж с допускане на намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
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Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Подуяне“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Председател:
Е. Герджиков
5753
РЕШЕНИЕ № 549
от 23 юли 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3
ЗПСК и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният
общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация чрез
публичен търг за следните обекти: помещение
(кафе-аперитив), София, ж.к. Бели брези, бл. 13,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Красно село“, с АОС № 1557 от 8.03.2011 г. със
съответното му право на строеж и УПИ I, София, кв. 71, м. Витоша ВЕЦ „Симеоново“, между
бул. Симеоновско шосе, ул. Георги Райчев, ул.
Константин Петканов и ул. Братя Чакрин, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Лозенец“, с АОС № 4981 от 4.12.2009 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключването на договори за дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, обезпечаване на вземания и
сключване на договори за кредити, отнасящи се
до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация сключването на приватизационните сделки
за обектите.
Председател:
Е. Герджиков
5472

ОБЩИНА БРАЦИГОВО
РЕШЕНИЕ № 774
от 30 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Брацигово, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план за регулация (ПР) на с. Жребичко,
община Брацигово, област Пазарджик, за част от
кв. 19 – УПИ ХІХ-329, УПИ ХХ-329 и УПИ ХХІ328, 327, 325; за част от кв. 20 – УПИ ХІV – за
търговия и туризъм, и УПИ ХV – за озеленяване;
за част от кв. 27 – УПИ І – за озеленяване, УПИ
ІІ – за търговия и туризъм, УПИ ІІІ-ТУ и УПИ
ІV – за озеленяване, и улици с о.т. 58-63, 63б68в и 63-68, с който вътрешните регулационни
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линии на цитираните УПИ ще бъдат поставени
в съответствие със съществуващите граници
на поземлените имоти по кадастралната карта
на с. Жребичко и се обособи нов УПИ ІV-ТУ в
кв. 27 съгласно приложения проект, разгледан и
приет от ОбЕСУТ с решение № 9 от протокол
№ 2 от 8.04.2015 г.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Брацигово пред Административния
съд – Пазарджик, на основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
И. Калинов
5512
РЕШЕНИЕ № 779
от 30 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Брацигово, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на
електропровод до ПИ № 001977 (проектен имот
№ 002380), м. Юнтала в землището на с. Розово,
община Брацигово, област Пазарджик, минаващ през общински имоти с № 000104 – местен
път, 000105 – полски път, 000116 – полски път,
000118 – полски път, и 000119 – полски път, съгласно приложения проект.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Брацигово пред Административния
съд – Пазарджик, на основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
И. Калинов
5513

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 54-7
от 21 юли 2015 г.
На основание чл. 32, ал. 4 ЗАТУРБ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
1. Закрива кметствата в населените места Рудник (63183) и Черно море (81164) и ги обособява
като квартали на гр. Бургас (07079).
2. Заварените трудови правоотношения със
служителите от закритите кметства да се продължат от кмета на община Бургас.
За председател:
Г. Георгиев
5621

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1668
от 30 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2 и ал. 1, т. 1, чл. 110
ал. 1, т. 1 ЗУТ и Решение № 38 от протокол № 5
от 1.07.2015 г. на Експертния съвет по устройство
на територията Общинският съвет – гр. Велико
Търново, одобрява:
1. Проект за частично изменение на ПУП – план
за регулация за УПИ ІV, УПИ V – за „обществено
обслужване“, и УПИ VІ – за „озеленяване“, от
кв. 56 по плана на с. Арбанаси, община Велико
Търново:
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– за УПИ V – „за обществено обслужване“:
към имота се присъединява УПИ VІ – за „озеленяване“; част от ПИ 00583.52.50 с площ 735
кв. м и се променят регулационните линии по
имотните граници по кадастралната карта на
с. Арбанаси – съгласно отразените на проекта
с кафяв цвят линии, щриховки и зачерквания;
– за УПИ ІV – променят се регулационните
линии по имотните граници по кадастралната
карта на с. Арбанаси – съгласно отразените на
проекта с кафяв цвят линии, щриховки и зачерквания;
– за ПИ 00583.52.50 – част от имота с площ 735
кв. м се присъединява към УПИ V – „за обществено обслужване“, променят се регулационните
линии по имотните граници по кадастралната
карта на с. Арбанаси – съгласно отразените на
проекта с кафяв цвят линии, щриховки и зачерквания, образува се нов УПИ VІІ с отреждане „за
озеленяване и спорт“ от кв. 56 и включване в
регулационните граници на с. Арбанаси.
2. Проект за частично изменение на ПУП – план
за застрояване за УПИ V – за „обществено обслужване“, от кв. 56 по плана на с.Арбанаси,
община Велико Търново – запазват се съществуващите постройки на хотелски комплекс, като за
имота се определят следните градоустройствени
показатели: височина – до 10 м; плътност на застрояване (П застр.) – max 60 %; коефициент на
интензивност (Кинт) – 1,2; минимална озеленена
площ – 40 %; начин на застрояване – свободно,
линии на застрояване – ограничителни.
3. Проект за ПУП – план за застрояване за
поземлен имот № 00583.52.50, в землището на с.
Арбанаси, община Велико Търново, местност До
село, начин на трайно ползване – ливада, трайно
предназначение на територията – земеделска, за
определяне на ново конкретно предназначение за
„озеленяване и спорт“ и включване в регулационните граници на с. Арбанаси, като се образува нов
УПИ VІІ с отреждане за „озеленяване и спорт“
от кв. 56. Предвижда се застрояване на имота със
спортни площадки, паркинги, игрища, обслужващи леки обекти, със следните градоустройствени
показатели: височина – до 8 м; плътност на застрояване (П застр.) – max 30 % ; коефициент на
интензивност (Кинт) – 0,6; минимална озеленена
площ – 70 %; начин на застрояване – свободно,
линии на застрояване – ограничителни.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.

5622

Председател:
Н. Ашиков

РЕШЕНИЕ № 1669
от 30 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 108,
ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 3 и 5 ЗУТ и Решение № 29
от протокол № 3 от 29.04.2015 г. на Експертния
съвет по устройство на територията при Община
Велико Търново Общинският съвет – гр. Велико
Търново, одобрява:

ВЕСТНИК
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– подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 058003 в землището
на с. Леденик, община Велико Търново, местност
Бамбалово дере – промяна на предназначението
на земеделска земя за неземеделски нужди – „предимно производствена зона“; предвижда се изграждането на полигон и гаражи при следните
устройствени показатели: височина – до 10 м,
плътност на застрояване – max 60 %; коефициент
на застрояване (Кинт) – 1,2; необходима озеленена
площ – min 40 %, начин на застрояване – свободно, линии на застрояване – ограничителни;
– парцеларен план за външно електрозахранване на обект: за поземлен имот № 058003 в землището на с. Леденик, местност Бамбалово дере,
община Велико Търново – електрозахранването
ще се осъществи след изграждането на собствен
трафопост, разположен в имота, и присъединяването му към съществуващ смесен извод от ПС
„Дълга лъка 110/20 kV ЕП 20 kV „Беляковец“;
– ел. схема за кабелна линия към ПУП – план
за застрояване.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Велико
Търново пред Административния съд – Велико
Търново.

5623

Председател:
Н. Ашиков

ОБЩИНА ДУПНИЦА
РЕШЕНИЕ № 164
от 17 юли 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Дупница, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираната територия, с който се определят
трасетата на външно подземно електрозахранване
и водопроводно отклонение за обект „Автокъща и
автосервиз“, предвиден за изграждане в поземлен
имот № 005026, местност Вейнико, землище на
с. Блатино, както следва:
Трасето на външно подземно ел. захранване
започва от съществуващ стоманобетонов стълб
на въздушен електропровод ниско напрежение,
разположен в поземлен имот № 000014, чрез изграждане на нова кабелна линия НН в изкоп с
кабели СВТ и преминава през път IV клас – имот
№ 000014, землище на с. Блатино, и селскостопански път – имот № 005058, землище на с. Блатино,
имоти – публична общинска собственост, с обща
дължина на трасето 498,57 м.
Трасето на водопроводното отклонение за обект
„Автокъща и автосервиз“ започва от шахта СК на
водопровод ГТ-6-1, собственост на „Напоителни
системи“ – ЕАД, клон Дупница, изградена в имот
№ 00216, преминава през имот № 00216 – частна
общинска собственост, през път IV клас – имот
№ 000014, землище на с. Блатино, и през селскостопански път – имот № 005058, землище на с.
Блатино, имоти – публична общинска собственост, с обща дължина на трасето 33,60 м.

С Т Р.

206
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Проектът и придружаващата го документация се намират в стая № 9, ет. 1 в сградата на
общината.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Дупница до Административния съд – Кюстендил.

5514

Председател:
Ст. Павлов

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
РЕШЕНИЕ № 1375
от 25 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и ал. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПП за електроснабдяване
(ВЛ 220 V) за захранване на имот № 007024 в
землището на с. Нови хан, община Елин Пелин,
Софийска област. Съгласно регистъра на засегнатите имоти трасето на електропровода преминава
през имоти № 000699 и 000703 (полски пътища)
и ограничава ползването в имоти № 007019,
007020, 007024 и 007025 по КВС на землището
на с. Нови хан.
2. Одобрява ПУП – ПП за водоснабдяване
на имот № 007024 в землището на с. Нови хан,
община Елин Пелин, Софийска област. Съгласно регистъра на засегнатите имоти трасето на
водопровода преминава през имоти № 000699 и
000703 (полски пътища) и ограничава ползването
в имоти № 007019, 007020, 007025 и 009025 по
КВС на землището на с. Нови хан.
3. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, подробен устройствен план да бъде
за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.

5515

Председател:
Г. Костов

ВЕСТНИК
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000285, 057014 и 000282, всички в землището на
гр. Елин Пелин, община Елин Пелин, Софийска
област.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, подробен устройствен план да бъде
за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.
Председател:
Г. Костов
5516
РЕШЕНИЕ № 1377
от 25 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и ал. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПП за електропровод (КЛ
20 kV), водопровод и газопровод за захранване
на ПИ № 021016 в землището на с. Равно поле,
община Елин Пелин, Софийска област. Съгласно
регистрите на засегнатите имоти всички трасета
преминават в имот № 000293 (общински полски
път) по КВС на землището на с. Равно поле.
2. Одобрява ПУП – ПП за транспортен достъп
до ПИ № 021016 в землището на с. Равно поле,
община Елин Пелин, Софийска област. Съгласно
регистъра на засегнатите имоти трасето за транспортен достъп преминава през имот № 000293
(общински полски път) по КВС на землището
на с. Равно поле.
3. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, подробен устройствен план да бъде
за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.
Председател:
Г. Костов
5517

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 1376
от 25 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124,
ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП:
1.1. ПЗ за „Цех за пакетиране на хранителни
продукти и складова база“ на имот № 059079, местност Селището в землището на гр. Елин Пелин с
ЕКАТТЕ 27303, община Елин Пелин, Софийска
област, със следните показатели: Нмакс – до 15
м; плътност на застрояване – до 60 %; Кинт. – до
1,5; минимална озеленена площ – 20 %; начин
на застрояване – е; и транспортен достъп през
имоти № 000473, 000285, 057014 и 000282 по КВС
на землището на гр. Елин Пелин.
1.2. ПП за електроснабдяване на имот № 059079
чрез кабелна линия 20 kV през имоти № 000473,

РЕШЕНИЕ № 126
от 30 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, одобрява ПУП – парцеларен план за трасета на захранващ електропровод
с дължина на трасето 43 м, започващ от нов
ЖР стълб на ВЕЛ 20 kV „Добровница“, и водопровод с дължина на трасето 20 м, започващ от
съществуващ главен водопровод ∅ 160ПЕ до ПИ
с идентификатор 55155.19.37, местност Азмака по
КККР на землище Пазарджик, преминаващ през
републикански път III-3703 – ПИ № 55155.9.162, и
напоителен канал – ПИ № 55155.19.348, съгласно
изчертаните с червено и зелено трасета и сервитути и регистъра на засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
5519
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ДЪРЖАВЕН
РЕШЕНИЕ № 128
от 30 юли 2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, одобрява ПУП – парцеларен план за трасета на захранващ електро
провод с дължина на трасето 314 м и водопровод
с дължина на трасето 319 м, започващи от края
на регулацията на гр. Пазарджик до ПИ с идентификатор 55155.9.47, местност Бахче пара по
КККР на землище Пазарджик, преминаващи през
общински имоти – ПИ № 55155.9.269 – второстепенна улица, ПИ с идентификатор 55155.9.178 – отводнителен канал, държавна собственост, ПИ с
идентификатори 55155.9.183 и 55155.9.184 – полски
пътища, съгласно изчертаните с червено и зелено
трасета и сервитути и регистъра на засегнатите
имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
5518
43. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „б“ и ал. 4, чл. 145, ал. 2,
т. 2, буква „б“ във връзка с чл. 143 и чл. 144,
ал. 1 ЗУТ и чл. 3, ал. 8 и чл. 19, ал. 1, т. 1 от
Закона за пътищата е издадено Разрешение за
строеж № РС-77 от 21.08.2015 г. за обект: Северна
скоростна тангента за участъци, както следва:
от км 2+250 до км 2+400 – основно трасе; пътен
възел „Илиянци“; пътен възел „Чепинско шосе“;
пътен възел „Източна тангента“, в обхвата на
действащия подробен устройствен план – парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-02-142374 от 24.09.2012 г. на заместник-министъра на
регионалното развитие и благоустройството, за
обект: Северна скоростна тангента от км 0+000
до км 2+250, от км 4+560 до км 14+200,50 и
от км 14+820 до км 16+400 (идентичен с км
16+540) – основно трасе, извън урегулираните
т е р и т о р и и , и З а п о в е д № РД-5 0 - 0 9 -2 51 о т
13.09.1989 г. на главния архитект на София в
обхвата на приключени отчуждителни процедури
и безвъзмездно прехвърлени в собственост на държавата от общината на общински имоти – частна
общинска собственост, по влязло в сила Решение
№ 168 от 26.03.2015 г. на Столичния общински
съвет и опис към заявление на АПИ № 04-161435 от 13.08.2015 г. На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ издаденото разрешение за строеж подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, а
по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването му.
5750
33. – Висшият съдебен съвет:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 от Закона за съдебната власт процедура за избор на
административни ръководители в органите на
съдебната власт, както следва:
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1.1. Административен ръководител – предсе
дател на Районен съд – гр. Гоце Делчев – изтичащ
мандат на 01.10.2015 г.
1.2. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Тутракан – изтичащ мандат на 01.10.2015 г.
1.3. Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Плевен – изтичащ мандат
на 05.10.2015 г.
1.4. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Царево – изтичащ мандат на 07.10.2015 г.
1.5. Административен ръководител – военноокръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура – София – изтичащ мандат на 12.10.2015 г.
1.6. Административен ръководител – районен
проку рор на Районна проку рат у ра – Никопол – изтичащ мандат на 14.10.2015 г.
1.7. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Велико
Търново – изтичащ мандат на 19.10.2015 г.
1.8. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Горна Оряховица – изтичащ мандат на 19.10.2015 г.
1.9. Административен ръководител – председател на Районен съд – Своге – изтичащ мандат
на 21.10.2015 г.
2. В 14-дневен срок от датата на обнародване
на свободната длъжност в „Държавен вестник“
кандидатите следва да подадат в администрацията на ВСС заявление (по образец – чл. 4,
ал. 1 от Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната
власт по чл. 167, ал. 1, т. 2 – 4 ЗСВ), че желаят
да участват в избора за административен ръководител на съответния орган на съдебната
власт. Към заявлението се прилагат: подробна
автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено
висше образование по специалността „Право“;
нотариално заверено копие от удостоверение
за придобита юридическа правоспособност;
свидетелство за съдимост, издадено за участие
в конкурс по Закона за съдебната власт; медицинско удостоверение, издадено в резултат от
извършен медицински преглед, че лицето не
страда от психическо заболяване; нотариално
заверено копие от трудова/служебна книжка и/
или осигурителна книжка; концепция за работата
им като административен ръководител, която
трябва да съдържа: лична мотивация за заемане
на длъжността; анализ и оценка на състоянието
на органа на съдебната власт; очертаване на
достиженията и проблемите в досегашната му
дейност; набелязване на цели за развитието и
мерки за тяхното достигане, удостоверение от
Националната следствена служба, Столичната
следствена служба или от окръжните следствени
отдели към окръжните прокуратури за образувани
досъдебни производства; декларация за имотното
състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото по образец, утвърден от
ВСС, документи, удостоверяващи наличието на
стажа по чл. 170 ЗСВ, и други документи, които
по преценка на кандидата имат отношение към
професионалните или нравствените му качества.
5450
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15. – Върховният касационен съд, гражданска и търговска колегия, на основание чл. 289
ГПК съобщава на интересуващите се страни,
че в открито съдебно заседание през октомври
2015 г. ще се разгледат посочените по-долу дела
по отделения и дати, както следва:
НА 1.10.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1744/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
719/2014 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Йордан Георгиев Русев чрез адвокат
Красимир Панайотов, Добрич, ул. Славянска 23,
вх. А, ет. 1, ап. 2; Милена Бориславова Русева
чрез адвокат Красимир Панайотов, Добрич,
ул. Славянска 23, вх. А, ет. 1, ап. 2; Димка
Мирева Герджикова-Шерингова чрез адвокат
Михаел Росенов Игнатов, Добрич, ул. Славянска 23, вх. А, ет. 1, ап. 2, срещу Иван Василев
Златев чрез адвокат Стефка Тодорова Иванова,
Добрич, бул. Добруджа 30.
Първо гражданско отделение, 1770/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
639/2014 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Бългериан Ленд Дивелъпмънт“ – ЕАД,
чрез адвокат Миглена Пенева, София, ул. Петър
Парчевич 27, срещу Здравко Георгиев Манев чрез
адвокат Антония Алтимирова Димова, София,
бул. Евлоги Георгиев 65, ет. 3, ап. 7, и трета страна „Супер Боровец Пропърти фонд“ – АДСИЦ,
Варна, ул. А. С. Пушкин 24, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 1826/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5906/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Тотка Павлова Василева чрез адвокат Лидия Дикова, София, ул. Лайош Кошут 17,
ап. 2; Росен Тодоров Василев чрез адвокат Лидия
Дикова, София, ул. Лайош Кошут 17, ап. 2, срещу
Николай Петков Иванов, София, ул. Франсис
де Пресансе 14, ет. 2; Йордан Тодоров Василев,
с. Лозен, ул. Стефан Стамболов 1; Стефан Николаев Петков, София, кв. Враждебна, ул. Първа 1.
Първо гражданско отделение, 2194/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
350/2014 по описа на Окръжен съд Видин, подадена от Цветана Димитрова Димитрова чрез
адвокат Мина Дедова, София, ул. Позитано 8,
ет. 4, кантора 410; Вергиния Димитрова Гемеджийска чрез адвокат Мина Дедова, София,
ул. Позитано 8, ет. 4, кантора 410, срещу Филинка
Петрова Кръстева, Видин, ж.к. Химик, бл. 24,
вх. Б, ап. 90.
Първо гражданско отделение, 2207/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2608/2014 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Марийка Митева Чобанова чрез адвокат
Боян Илиев Жеков, София, ул. Сан Стефано 10,
срещу Боянка Тодорова Марку чрез адвокат Борислав Георгиев Борисов, Варна, бул. Владислав
Варненчик 110, ет. 3, офис 8.
Първо гражданско отделение, 2620/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1283/2014 по описа на Апелативен съд Пловдив,
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подадена от „Лакрима“ – АД, чрез адвокат Марияна Попова, София, ул. Алабин 36, ет. 1, срещу
Румен Иванов Иванов чрез адвокат Румен Цветанов Петков, Пазарджик, ул. Петко Машев 9,
ет. 2, ап. 11, офис център 1.
Първо гражданско отделение, 2803/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6252/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Георги Тодоров Георгиев чрез адвокат Милчо Занев, София, ул. Преспа 2, ет. 2,
срещу ЖСК „Зепе“, София, ж.к. Люлин 7, бл. 738,
вх. А, ет. 2, ап. 8; Столична община, София,
ул. Московска 33.
НА 1.10.2015 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 6745/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1396/2014 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Христо Илчев Колев чрез адвокат Костадин Николов Киряков, Варна, ул. Шипка 15,
ет. 1, срещу „Параходство Български морски
флот“ – АД, Варна, бул. Приморски 1.
Трето гражданско отделение, 6774/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
17080/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Славейко Йорданов Богоев чрез адвокат Ирена Димитрова, София, ул. Позитано 14,
ет. 1, ап. 5, срещу Красимир Асенов Моллов,
София, ул. Цветна градина 15, ет. 5, ап. 3; Елена Александрова Моллова, София, ул. Цветна
градина 15, ет. 5, ап. 3.
Трето гражданско отделение, 1060/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
362/2014 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Дирекция за национален строителен
контрол – София, бул. Христо Ботев 47, срещу
Иван Георгиев Синурлийски чрез адвокат Юлия
Милетиева Сапунджиева, Дупница, ул. Солун 2,
ет. 3, кантора 18.
Трето гражданско отделение, 2530/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
839/2013 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Величка Иванова Христова чрез адвокат
Мариела Ангелова Шилева, Пловдив, ул. Братя
Пулиеви 4, ет. 2, офис 204, срещу „Вулкан Цимент“ – АД, чрез адвокат Слави Неделчев Славов,
София, бул. Патриарх Евтимий 66, вх. Б, ап. 18.
НА 5.10.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 6219/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
110/2014 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Даниела Вангелова Кюркчийска
чрез адвокат Юлия Сапунджиева, Дупница,
ул. Солун 2, ет. 3, кантора 18; Георги Калоянов
Петков чрез адвокат Юлия Сапунджиева, Дупница, ул. Солун 2, ет. 3, кантора 18; Йорданка
Василева Балтийска чрез адвокат Юлия Сапунджиева, Дупница, ул. Солун 2, ет. 3, кантора
18; Елисавета Николова Иванова чрез адвокат
Юли я Сап у нд ж иева, Ду пница, ул. Сол у н 2,
ет. 3, кантора 18; Недялка Василева Божанова
чрез адвокат Юлия Сапунджиева, Дупница,
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ул. Солун 2, ет. 3, кантора 18; Димитър Калоянов Петков чрез адвокат Юлия Сапунджиева,
Дупница, ул. Солун 2, ет. 3, кантора 18; Благой
Вангелов Благоев чрез адвокат Юлия Сапунджиева, Дупница, ул. Солун 2, ет. 3, кантора
18; Йорданка Стоянова Вангелова чрез адвокат
Юлия Сапунджиева, Дупница, ул. Солун 2, ет. 3,
кантора 18; Иванка Василева Петрова чрез
адвокат Юлия Сапунджиева, Дупница, ул. Солун 2, ет. 3, кантора 18; Красимира Николова
Първанова чрез адвокат Юлия Сапунджиева,
Дупница, ул. Солун 2, ет. 3, кантора 18; Цветанка Борисова Вангелова чрез адвокат Юлия
С а п у н д ж иева, Д у п н и ца, ул. С ол у н 2 , е т. 3,
кантора 18; Марийка Атанасова Вангелова чрез
адвокат Юлия Сапунджиева, Дупница, ул. Солун
2, ет. 3, кантора 18; Радка Кирилова Георгиева
чрез адвокат Юлия Сапунджиева, Дупница,
ул. Солун 2, ет. 3, кантора 18; Свилен Кирилов
Борисов ч рез а д вокат Юл и я Са п у н д ж иева,
Дупница, ул. Солун 2, ет. 3, кантора 18, срещу
Мария Боянова Борисова чрез адвокат Милети
Орешарски, Дупница, ул. Солун 2, ет. 3; Боян
Борисов Вангелов чрез адвокат Здравко Василев,
Дупница, ул. Солун 1, ет. 2.
Второ гражданско отделение, 931/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1796/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Ивайло Ангелов Мичев чрез адвокат
Ангел Панайотов, София, бул. Витоша 68, ет. 1,
срещу Катя Любомирова Иванова чрез адвокат
Борислав Георгиев, София, ул. Димитър Хаджикоцев 110, ет. 2, ап. 5.
НА 5.10.2015 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1220/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
831/2013 по описа на Апелативен съд София, подадена от Застрахователно акционерно дружество
„ОЗК – Застраховане“ – АД, София, ул. Света
София 7, ет. 5, срещу Петя Иванова Илиева като
майка и законен представител на Бисер Стефанов
Атанасов чрез адвокат Олег Костадинов, София,
бул. Васил Левски 31, ет. 4, и трета страна Бисер
Георгиев Петков, Лом, ул. Дългошевско шосе
(Зам. шосе) 4.
Първо търговско отделение, 1260/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5456/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Вера Петкова Маркова чрез адвокат
Ирина Игнатова, София, кв. Орландовци, ул. Локорска 2; Коцко Йорданов Марков чрез адвокат
Ирина Игнатова, София, кв. Орландовци, ул. Локорска 2, срещу ЗАД „Алианц България“ – АД,
чрез процесуален представител Десислава Игова,
София, ул. Проф. Милко Бичев 2.
Първо търговско отделение, 1572/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
28/2014 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от „В и К Стенето“ – ЕООД, чрез адвокат
Кремена Наскова Найденова-Добрева, Троян, пл.
Възраждане 2, НЧ „Наука“, ет. 1, срещу „Велде
България“ – АД (предишно фирмено наименование „Лесопласт“ – АД), чрез адвокат Емилиян
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Петров Димов, София, бул. Цариградско шосе
115К, Европейски търговски център, сграда Б,
офис 7.2.
Първо търговско отделение, 2304/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
18/2014 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Община Трън чрез адвокат Милен
Георгиев, Перник, ул. Найчо Цанов 22, ет. 2,
офис 3, срещу „АБС Инженеринг“ – ЕООД, с
управител Атанас Додунчев чрез адвокат Анелия Захариева, Перник, ул. Райко Даскалов 4/4.
Първо т ърговско отделение, 34/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
980/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Банка Пиреос България“ – АД, с
изпълнителен директор Атанасиос Куцопулос,
София, бул. Цариградско шосе, сграда Е, срещу
„Визател“ – ЕООД, чрез адвокат Румен Николов,
София, ул. Врабча 12А.
Първо търговско отделение, 1859/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3678/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Теленор България“ – ЕАД, с изпъл
нителен директор Стайн-Ерик Велан, София,
ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 6,
срещу Комисията за защита на потребителите,
София, пл. Славейков 4А, ет. 3.
НА 5.10.2015 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 6501/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
254/2014 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от „Обединена българска банка“ – АД,
София, ул. Света София 5, срещу Катерина
Андонова Витанова чрез адвокат Нелия Маринова, Смолян, ул. Арх. Петър Петров, бл. 46,
вх. Б, ап. 10.
Четвърто гражданско отделение, 2761/2015,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 217/2014 по описа на Окръжен съд
Монтана, подадена от „ПроКредит Банк“ – ЕАД,
София, бул. Тодор Александров 26, срещу Гена
Милкова Георгиева чрез адвокат Илия Илиев,
София, ул. Цар Асен 36, ет. 1, ап. 4; Димитър
Иванов Георгиев чрез адвокат Илия Илиев,
София, ул. Цар Асен 36, ет. 1, ап. 4; Ивайло
Димитров Иванов като законен представител
на Габриела Ивайлова Димитрова чрез адвокат
Илия Илиев, София, ул. Цар Асен 36, ет. 1,
ап. 4; Ивайло Димитров Иванов като законен
представител на Злати Ивайлов Димитров чрез
адвокат Илия Илиев, София, ул. Цар Асен 36,
ет. 1, ап. 4, и трета страна Зоя Въткова Сандова,
с. Новоселци, ул. Девета 10; Йордан Евгениев
Сандов, Видин, ж.к. Ст роител, бл. 1, вх. Б,
ет. 3, ап. 31.
Четвърто гражданско отделение, 3166/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3427/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Министерството на земеделието и
селското развитие на Румъния чрез Агенцията
за плащания и участие в земеделието Милчо
Бенгарски, София, ул. Позитано 8, ет. 5, офис 7,
срещу „Първа инвестиционна банка“ – АД, София, бул. Драган Цанков 37.
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НА 6.10.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гра ж данско отделение, 5980/2014,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1266/2011 по описа на Окръжен съд
Пловдив, подадена от Денка Колева Дуралийска
чрез адвокат Светлана Добрева, Бургас, ул. П.
Евт и м и й 72; Р у м я на Ген чева К ара пе т кова,
правоприемник на ЕТ „Нолис – Манол Карапетков“ чрез адвокат Светлана Добрева, Бургас,
ул. П. Евтимий 72; ЕТ Тодор Стоянов Иванов
с фирма „Вакуум инженеринг – Тодор Иванов“
чрез адвокат Светлана Добрева, Бургас, ул. П.
Евтимий 72; „С и Н 96“ – ООД, чрез адвокат
Светлана Добрева, Бургас, ул. П. Евтимий 72;
ЕТ „Ангел Мавродиев“ чрез адвокат Светлана
Добрева, Бу ргас, ул. П. Евтимий 72; Георги
Кирилов Лазаров чрез адвокат Андрей Атанасов, Пловдив, ул. Хъшовска 5, ет. 3; „Тенев
спорт“ – ООД, чрез адвокат Светлана Добрева,
Бургас, ул. П. Евтимий 72; „В енд П“ – ООД,
чрез адвокат Светлана Добрева, Бургас, ул. П.
Евтимий 72; Юлия Атанасова Беренбойм чрез
адвокат Милена Христова, Пловдив, бул. Шести
септември 144, ет. 2; „ВТ – 2004“ – ООД, чрез
адвокат Светлана Добрева, Бургас, ул. П. Евтимий 72, срещу Юлиан Манолов Карапетков,
Пловдив, ул. Кап. Райчо 44, ет. 7, ап. 40; „Управление на имоти“ – ЕАД, чрез адвокат Николай
Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким Груев 38, ет. 2;
Веска Мирчева Савова, Пловдив, ул. Хан Кубрат
8, ет. 5, ап. 20; Славена Манолова Карапеткова,
Пловдив, ул. Кап. Райчо 44, ет. 7, ап. 40.
Първо гражданско отделение, 6738/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
132/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Георги Славов Гешев чрез адвокат А нета Балабанска, гр. Раковски, област
Пловдив, ул. Москва 19; Верджиния Николаева Гешева чрез адвокат Анета Балабанска,
гр. Раковски, област Пловдив, ул. Москва 19,
срещу Бончо Йозов Загорчев, г р. Раковск и,
ул. Несебър 14; Наталия Славова Загорчева,
гр. Раковски, ул. Мусала 27; Пенка Николова
Загорчева, гр. Раковски, ул. Мусала 27; Иван
Славов Загорчев, гр. Раковски, ул. Мусала 27;
Стефан Бонев Загорчев, гр. Раковски, ул. Петко
Каравелов 10.
Първо гражданско отделение, 239/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1155/2014 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Петър Атанасов Тодоров чрез адвокат
Боян Жеков, Варна, ул. Сан Стефано 10; Мария
Томова Тодорова чрез адвокат Боян Жеков, Вар
на, ул. Сан Стефано 10, срещу Марин Стоилов
Маринов чрез адвокат Надежда Белчева, Варна,
ул. Поп Харитон 22.
Първо гражданско отделение, 376/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1442/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Еко Калор“ – ЕООД, чрез адвокат Даниела Калпазанова, Велинград, ул. Иван
Вазов 11, срещу „СЛ – Италия“ – ЕООД, чрез
адвокат Петя Койкова, София, ул. Съборна 4,
вх. В, ет. 5, ап. 17.
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Първо гражданско отделение, 2382/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6948/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Галя Харалампиева Стоянова чрез
адвокат Ирина Константинова, София, ул. Петър Парчевич 14, партер; Иван Харалампиев
Стоянов чрез адвокат Ирина Константинова,
София, ул. Петър Парчевич 14, партер; Анелия
Харалампиева Стоянова чрез адвокат Ирина
Константинова, София, ул. Петър Парчевич 14,
партер, срещу Иван Асенов Рашев чрез адвокат
Руслан Пейчев, София, ул. Княз Борис Първи 100,
АК „Шопова – Лионтис и Пейчев“.
Първо гражданско отделение, 2462/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3705/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Албена Стефанова Стефанова чрез
адвокат Наталия Гьонева, София, ул. Христо
Белчев 21, ет. 2, офис 202; Параскева Андреева
Стефанова чрез адвокат Наталия Гьонева, София,
ул. Христо Белчев 21, ет. 2, офис 202; Анастасия
Благовестова Стефанова чрез адвокат Деляна
Натан, София, ул. Георги С. Раковски 127, ет. 1;
Христо Михайлов Стефанов чрез адвокат Деляна
Натан, София, ул. Георги С. Раковски 127, ет. 1;
Емил Михайлов Стефанов чрез адвокат Деляна
Натан, София, ул. Георги С. Раковски 127, ет. 1,
срещу „Авеста Трейд“ – АД, чрез адвокат Димитрина Атанасова, София, ул. Марко Балабанов 4А, вх. Б, ет. 3-5, АД „Доковска, Атанасов
и съдружници“.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1371/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
161/2013 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Мария Цанкова Нонева чрез адвокат
Ташкена Колчева, Пазарджик, ул. Цар Самуил 28, кантора 10; Тотю Сотиров Карапеев чрез
адвокат Любомир Греков, София, ул. Франсис
де Пресансе 27, срещу Иван Ангелов Савов чрез
адвокат Стайко Иванов Велчев, Пазарджик,
ул. Цар Самуил 28.
Второ гражданско отделение, 2091/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
779/2014 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Антон Георгиев Тодоров чрез адвокат Даниел
Танев, София, ул. Света София 8, ет. 5, офис 5;
Румен Георгиев Тодоров чрез адвокат Даниел
Танев, София, ул. Света София 8, ет. 5, офис 5,
срещу Наталия Георгиева Николова чрез адвокат
Мариана Петрова Рачева, Русе, ул. Фердинанд 4,
ет. 1, и трета страна Пламен Стефанов Великов
чрез адвокат Пламен Тодоров Георгиев, Русе,
ул. Бистрица 4, вх. Б; Велислава Станимирова
Георгиева-Великова чрез адвокат Пламен Тодоров
Георгиев, Русе, ул. Бистрица 4, вх. Б.
Второ гражданско отделение, 2393/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
951/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Боянка Христова Апостолова чрез
адвокат Добри Рангелов, Хасково, ул. Хан Кубрат 8, офис 8, срещу Недялко Петров Делчев
чрез адвокат Стойка Митрова, гр. Първомай,
област Пловдив, ул. Княз Борис Първи 1; Делчо
Христов Делчев, с. Караджалово, област Плов-
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див; Игнат Делчев Христозов, с. Караджалово,
област Пловдив; Делка Пенчева Христозова,
с. Караджалово, област Пловдив; Танка Неделчева Петрова, с. Караджалово, област Пловдив,
ул. Двадесет и четвърта 3; Найден Петров Делчев,
с. Караджалово, област Пловдив.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1786/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2904/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Или я Асенов Георгиев, Софи я,
ж.к. Люлин, бл. 145, ап. 12, срещу Сметната
палата на Република България, София, ул. Екзарх Йосиф 37.
Четвърто гражданско отделение, 2202/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2276/2014 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Зорница Дечкова Иванова чрез адвокат
Мартин Колев Дичев, Варна, ул. Никола Даскалов 10, партер, срещу Росен Петров Иванов чрез
адвокат Красимира Анастасова, Варна, бул. Вл.
Варненчик 112, ет. 1, офис 2, и контролираща
страна дирекция „Социално подпомагане“ – Варна, ул. Георги Раковски 62.
Четвърто гражданско отделение, 2549/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
447/2014 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Калоян Стефков Борисов чрез адвокат
Даниел Пенков Димитров, София, ул. Лом 1Б,
ет. 2, ап. 7; Прокуратура на Република България,
представляващ Апелативна прокуратура Варна,
София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 2683/2015,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2185/2014 по описа на Окръжен съд
Бургас, подадена от Мартин Живков Кавалджиев
чрез адвокат Радостин Йорданов Пенев, Бургас,
ул. Копривщица 29; Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2.
НА 7.10.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 2189/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
436/2014 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от „СОД – Албена“ – ООД, чрез адвокат
Юлия Отузбирова, Добрич, бул. Двадесет и пети
септември 56, вх. Б, ет. 1, срещу Надежда Игнатиева Филипова чрез адвокат Павлина Димитрова
Георгиева, Балчик, ул. Черно море 26, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 2495/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
668/2014 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Мариана Кирилова Иванова-Николова
чрез адвокат Юрий Димитров Митев, Добрич,
ул. Независимост 14, офис 504; Йорданка Петрова
Иванова чрез адвокат Юрий Димитров Митев,
Добрич, ул. Независимост 14, офис 504, срещу
Огнян Тодоров Бонев чрез адвокат Юлия Отузбирова, Добрич, бул. Двадесет и пети септември 56, вх. Б, ет. 1, ап. 2; Живка Василева Бонева,
гр. Каварна, ул. България 29, вх. В, ет. 1, ап. 2.
Първо гражданско отделение, 2767/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4462/2013 по описа на Софийски градски съд,
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подадена от Христо Манолов Георгиев чрез адвокат Мариана Вергилова, София, ул. Алабин 50А,
вх. А, ет. 3, офис 17; Светлана Манолова Радева
чрез адвокат Анна Добрева, София, ул. Света
София 8, ет. 2.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1877/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1366/2013 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Софсток“ – АД, чрез адвокат Стоян
Монев, София, бул. Македония 10, ет. 1; „Св. св.
Константин и Елена Холдинг“ – АД, чрез адвокат
Калин Желев, Варна, бул. Ген. Колев 14, вх. Б,
ап. 4, и страна министърът на икономиката чрез
процесуален представител Ирен Скубафи, София,
ул. Славянска 8.
Второ гражданско отделение, 2560/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3203/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Румен Величков Трифонов чрез
адвокат Станислав Станев, Пловдив, бул. Цар
Борис Трети Обединител 54, лява секция, ет. 4,
ап. 25, срещу Пепа Георгиева Банова чрез адвокат Елена Иванова, Пловдив, ул. Хан Кубрат 2.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 4221/2014,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 59/2014 по описа на Софийски окръжен съд, подадена от Жорж Георгиев Минчев
чрез адвокат Мария Славова, София, бул. Ген.
Скобелев 51, ет. 1, ап. 1, срещу ЧСИ Георги
Николов Каримов чрез адвокат Гергана Смоличка, София, ул. Позитано 9, вх. А, ет. 3, офис
9, и трета страна ЗАД „Армеец“ – АД, София,
ул. Стефан Караджа 2.
Четвърто гражданско отделение, 1430/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2037/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Иван Стефанов Калчев чрез адвокат
Ясна Ставрева, София, бул. Прага 24; Йордан
Стефанов Калчев чрез адвокат Ясна Ставрева,
София, бул. Прага 24, срещу Атанас Стефанов
Калчев чрез адвокат Елена Добрева-Стоилова,
София, бул. Васил Левски 41, ет. 2, адвокатско
дружество „Цветкова и партньори“; Тони Томов
Грошевски чрез адвокат Константина Панайотова, София, ул. Иван Денкоглу 42, ет. 2; Сийка
Петрова Симеонова чрез адвокат Олена Шишкова, София, ул. Позитано 3, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 1520/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10727/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Лиляна Стоянова Стефанова-Трендафилова чрез адвокат Георги Асенов Станчев,
София, ул. Лавеле 16, ет. 2, кантора 201, срещу
Иван Ганев Иванов чрез адвокат Светозар Стоянов Арнаудов, София, бул. Цар Борис Трети 19,
до вх. Б, партер.
Четвърто гражданско отделение, 1668/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2386/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Мария Тодорова Герджикова чрез
адвокат Владимира Атанасова Трачева, Пловдив, ул. Четвърти януари 38, ет. 2, срещу Мария

С Т Р.

212

ДЪРЖАВЕН

Тодорова Герджикова чрез адвокат Николай
Светославов А нгелов, Пловдив, ул. Йоак им
Груев 38, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 1729/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
194/2014 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от А лександър Леонидович Чечков
чрез адвокат Димитър Стоянов Стоянов, Бургас,
ул. Пиротска 11, ет. 2; Олга Викторовна Чечкова
чрез адвокат Димитър Стоянов Стоянов, Бургас,
ул. Пиротска 11, ет. 2, срещу Атанас Димитров
Доброджалиев чрез адвокат Панталей Солников,
Бургас, ул. Сливница 31, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 3076/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3083/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Агенция „Митници“, София, ул. Г.
С. Раковски 47, срещу ЕТ „Анжела – Анжела
Маринова“ чрез адвокат Петко Тодоров Тодоров,
Пловдив, ул. Четвърти януари 36, ет. 4, ап. 6.
НА 7.10.2015 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2543/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2386/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Пейчо Благоев Попчев чрез адвокат
Росица Йорданова Кебеджиева, София, ул. Г.
С. Раковски 127, офис център Яким Цветанов,
ет. 3, кантори 329 – 331, срещу Тодор Димитров
Плочев чрез адвокат Георги Добрев Георгиев,
София, ул. Цар Асен 5, ап. 2.
НА 8.10.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 2371/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
415/2014 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Атанас Трифонов Атанасов чрез адвокат
Евгения Русева, Добрич, ул. К. Стоилов 5, ет. 2,
срещу Янка Тодорова Ризова чрез адвокат Мария
Костадинова, Каварна, ул. Добротица 39; Енчо
Трифонов Атанасов, Каварна, ул. България 37,
вх. Б, ет. 8; Мария Петрова Иванова-Трифонова,
Каварна, ул. България 37, вх. Б, ет. 8; Желю
Иванов Трифонов, Варна, ул. А нгел Кънчев
26, ет. 2, ап. 36, район „Одесос“; Васил Събев
Овчаров, Шабла, ул. Лозенец 14; Атанас Събев
Овчаров, Шабла, ул. Искър 17; Пареша Атанасова Георгиева, Варна, ул. Одрин 22, ет. 4,
ап. 4; Златка Атанасова Рафаилова, Каварна,
ул. Ш и п к а 7; Мари я Хрис т ова Д и м и т рова,
Варна, ул. Алеко Константинов 17, вх. Б, ет. 7,
ап. 35; Стефка Христова Такворян, Варна, ж.к.
Младост, бл. 147, вх. 8, ет. 3, ап. 117; Кристияна
Пламенова Енчева, Шабла, ул. Обзор 1; Кирил
Пламенов Христов, Шабла, ул. Средна гора 31;
Трифон Янакиев Дроснев, Шабла, ул. Лозенец 9;
Марийка Янакиева Балева, Шабла, ул. Добруджа
13; Янислав Енчев Трифонов, Каварна, ул. България 37, вх. Б, ет. 8; Тихомир Енчев Трифонов,
Каварна, ул. България 37, вх. Б, ет. 8; Йорданка
Михалева Дроснева, Шабла, ул. Искър 14; Рослан
Иванов Дроснев, Шабла, ул. Искър 14; Милен
Иванов Дроснев, Шабла, ул. Искър 14.
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Първо гражданско отделение, 2376/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
785/2014 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Христо Христов Соленков чрез адвокат
Огнян Станков, София, ул. Синчец 10, офис 1,
срещу Венелин Атанасов Калоянов чрез адвокат Елена Евстатиева, Варна, бул. Сливница 72,
вх. В, ет. 2, ап. 10.
Първо гражданско отделение, 2426/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2184/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Сигмаком“ – ООД, представлявано
от управителите Румен Стоянов Енев, Веселин
Илиев Георгиев и Иван Христов Петров, Перник, ул. Кракра, бл. 8, ет. 1, ап. 1; „Заводски
строежи“ – АД, Перник, чрез адвокат Розалин
Салчев, София, ул. Г. С. Раковски 125, ет. 1, ап. 1,
срещу „Радомир Метали“ – АД, чрез адвокат
Таня Георгиева, София, ул. Кутловица 53, вх. А,
офис 2А; „Радомир Метал Индъстрийс“ – АД,
чрез адвокат Таня Георгиева, София, ул. Кутловица 53, вх. А, офис 2А.
Първо гражданско отделение, 2441/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8635/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Любомир Петров Рафаилов чрез
адвокат Илко Вичев Димитров, София, бул. Васил Левски 1, вх. Б, ет. 3, ап. 22, срещу Симеон
Вълев Алтънов чрез адвокат Гачо Вълчев Груев,
София, бул. Витоша 99, вх. Д, ап. 62.
Първо гражданско отделение, 2585/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1882/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Атанас Николов Мирчев чрез адвокат Диана Ангелова, Пловдив, ул. Загреб 5;
Недялка Петрова Мирчева чрез адвокат Диана
Ангелова, Пловдив, ул. Загреб 5; Марин Иванов
Мирчев чрез адвокат Диана Ангелова, Пловдив,
ул. Загреб 5, срещу Драган Атанасов Мирчев чрез
адвокат Димитър Ангелов, Пловдив, ул. Княз
Богориди 5, ет. 2, адвокатско сдружение „Ангелов, Илчева, Бонев, Тодорова“; Мария Александрова Мирчева чрез адвокат Димитър Ангелов,
Пловдив, ул. Княз Богориди 5, ет. 2, адвокатско
сдружение „Ангелов, Илчева, Бонев, Тодорова“;
София Драганова Гяурова чрез адвокат Димитър
Ангелов, Пловдив, ул. Княз Богориди 5, ет. 2,
адвокатско сдружение „Ангелов, Илчева, Бонев,
Тодорова“; Никола Атанасов Мирчев чрез адвокат
Дияна Ангелова, Пловдив, ул. Загреб 5; Мария
Иванова Мирчева чрез адвокат Дияна Ангелова,
Пловдив, ул. Загреб 5.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 892/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10156/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Иван Петков Даков чрез адвокат
Иглика Василева, София, ул. Марко Балабанов 4а, ет. 4, срещу Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 1104/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2224/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Екрем Джемилов Кьосев чрез адвокат
Крум Василев Георгиев, Пловдив, ул. Сливни-
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ца 6, ет. 5, офис А9, срещу „Астрой“ – ЕООД (в
несъстоятелност), чрез адвокат Нели Симеонова,
Пловдив, бул. Марица 102, ет. 4, офис 8.
Четвърто гражданско отделение, 1398/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
356/2014 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Майт“ – ЕООД, чрез адвокат Боян
Илиев Жеков, Варна, ул. Сан Стефано 10, ет. 1,
срещу Димитричка Петрова Русева чрез адвокат
Петър Георгиев Стамов, Варна, ул. Баба Рада 29Б,
ет. 1; Ангел Боянов Русев чрез адвокат Петър
Георгиев Стамов, Варна, ул. Баба Рада 29Б, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 1530/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6564/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Спас Антонов Благов чрез адвокат Валентин Габриел Бенатов, София, ул. Цар
Асен 25, срещу „Софарма“ – АД, София, ул. Илиянско шосе 16.
Четвърто гражданско отделение, 2112/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
16893/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Би Си Ай“ – ЕАД, чрез адвокат
Виолета Евгениева Дикова, София, ул. Лайош
Кошут 17, срещу Росица Иванова Бранкова чрез
адвокат Стела Христоскова, София, ул. Позитано 3, ет. 3, офис 35.
НА 8.10.2015 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1026/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
664/2014 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от Васил Павлинов Йорданов чрез адвокат
Светла Генова, Враца, ул. Лукашов 10, ет. 3,
срещу Павел Йорданов Чолашки чрез адвокат
Димитър Георгиев, Враца, ул. М. Цветков 2,
ет. 4, кантора 14.
НА 12.10.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1872/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
727/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Янко Димитров Кузманов чрез адвокат Мая Цветковска, София, ул. Денкоглу 15,
вх. Б, ет. 1; Ива Иванова Захариева чрез адвокат Лилия Николова, София, ж.к. Гевгелийски,
бл. 3, вх. В, ап. 64, срещу Николина Василева
Арсова чрез адвокат Адриана Чолакова, София,
бул. Витоша 1А, ет. 3, кантора 341; Симеон
Асенов Арсов чрез адвокат Адриана Чолакова,
София, бул. Витоша 1А, ет. 3, кантора 341; Виктор
Симеонов Арсов, София, ул. Софийски герой,
бл. 115, вх. Б, ет. 1, ап. 27.
Второ гражданско отделение, 2702/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
414/2014 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Мюсюлманско изповедание – София, главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи чрез адвокат
Феликс Ефимов, Златоград, ул. Беловидово 95;
Мюсюлманско настоя телст во – с. Старцево,
председател Сабри Ахмедов Веизов чрез адвокат
Феликс Ефимов, Златоград, ул. Беловидово 95,
срещу Община Златоград чрез адвокат Красимир
Марков, Стара Загора, ул. Промишлена 20.
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Второ гражданско отделение, 2722/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
503/2014 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от Елена Анастасова Бояджиева чрез
адвокат Живко Чепишев, Девин, ул. А. Костов 10,
срещу Бонети Ангелов Бояджиев чрез адвокат
Петър Мирчев, Смолян, бул. България 3, ет. 1,
офис 113; Атанас Ангелов Бояджиев чрез адвокат
Петър Мирчев, Смолян, бул. България 3, ет. 1,
офис 113; Иванка Бонева Бояджиева, Смолян,
ул. Малчика 33.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 181/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3255/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Шломо Вайзел чрез адвокат Венцислава Желязкова, София, бул. България 49а,
ет. 3, офис 18, срещу Ямит Уайзел чрез адвокат
Жерко Георгиев Жерков, София, ул. Русалийски
проход 10, партер, и страна Агенция за социално
подпомагане, дирекция „Социално подпомагане“ – Слатина, София, ж.к. Христо Смирненски, бл. 73; Агенция за социално подпомагане,
Дирекция за социално подпомагане – Лозенец,
София, ул. Димитър Хаджикоцев 80.
Трето гражданско отделение, 490/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
406/2014 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Румен Ангелов Драганов чрез адвокат
Татяна Едрова, Варна, ул. Г. С. Раковски 76,
срещу Димитър Иванов Димитров чрез адвокат
Янка Славова, Провадия, ул. Граф Игнатиев 1.
Трето гражданско отделение, 1695/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
386/2014 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2, срещу Георги
Димитров Василев чрез адвокат Петър Иванов
Шекеров, София, бул. Васил Левски 31, ет. 4.
Трето гражданско отделение, 2036/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
640/2014 по описа на Софийски окръжен съд, подадена от „Костинбродгаз“ – ООД, чрез адвокат
Милка Христова, София, бул. Васил Левски 74,
ет. 3, ап. 6, срещу Красимир Младенов Младенов
чрез адвокат Илияна Станиславова Борисова,
София, ул. Антим Първи 53, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 2175/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2440/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Драган Петров Илиев чрез адвокат
Ива Борисова, София, ул. Позитано 8, ет. 1,
офис 7; Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Градски съд София,
бул. Витоша 2; Районен съд София, ул. Драган
Цанков 6.
НА 12.10.2015 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 6983/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
713/2014 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Цветомир Симеонов Церковски чрез
адвокат Ирена Караколева, София, ул. Лаве-
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ле 32, ет. 1, кантора 5, срещу Ралица Миткова
Александрова чрез адвокат Силвия Георгиева,
Плевен, ул. Ресен 2.
Четвърто гражданско отделение, 1656/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1689/2014 по описа на Окръжен съд Бу ргас,
подадена от „Асенко – 04“ – ЕООД, Пловдив,
ул. Константин Величков 2, срещу Янка Петрова Димитрова, Бургас, ул. Братя Миладинови,
бл. 89, вх. А, ап. 1.
Четвърто гражданско отделение, 2639/2015,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 419/2014 по описа на Окръжен съд
Кюстендил, подадена от „Стройкомплект“ – АД,
София, бул. Шипченски проход 18, ет. 2, срещу Димитър Цветанов Ангелов, Кюстендил,
ул. Колуша 28.
НА 12.10.2015 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 7013/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
211/2014 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Цоньо Стойчев Цонев,
Габрово, ул. Антим Първи 5, ет. 5, ап. 13, срещу
Минка Койчева Цонева чрез адвокат Ивайло
Иванов, Трявна, ул. П. Р. Славейков 81; Мария
Илиева Атанасова чрез адвокат Димитринка
Пашова, Габрово, ул. Въ зра ж дане 5; Стоян
Георгиев Атанасов чрез адвокат Димитринка
Пашова, Габрово, ул. Възраждане 5.
Четвърто гражданско отделение, 1864/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1247/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Божидар Иванов Николов чрез
адвокат Цветанка Михайлова, София, бул. Цар
Освободител 8; Иван Божидаров Николов чрез
адвокат Цветанка Михайлова, София, бул. Цар
Освободител 8; Янко Божидаров Николов чрез
адвокат Цветанка Михайлова, София, бул. Цар
Освободител 8, срещу Стана Алексиева Янкова
чрез адвокат Христо Митровски, София, пл.
Македония 7, ет. 1, ап. 3.
Четвърто гражданско отделение, 2574/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
613/2014 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от „УниКредит Булбанк“ – АД, чрез
адвокат – адвокатско дружество „Даутева, Теодосиева и партньори“ – Гергана Теодосиева,
Благоевград, ул. Тодор Александров 43, вх. А,
ет. 2, ап. 3, срещу Димитър Исталиянов Субев
чрез адвокат Антоанета Винарова, Кюстендил,
ул. Търговска 2; Николина Костадинова Субева
чрез адвокат А нтоанета Винарова, К юстендил, ул. Търговска 2; Велчо Димитров Субев
чрез адвокат Антоанета Винарова, Кюстендил,
ул. Търговска 2.
НА 13.10.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 619/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4726/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Мария Тодорова Костова чрез адвокат Камелия Голосманова, София, бул. Витоша 61, срещу Областна администрация – София,
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ул. Алабин 22; държавата чрез министъра на
регионалното развитие и благоустройството,
София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 – 19.
Първо гражданско отделение, 833/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
538/2014 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от Илиана Лазарова Герасимова чрез адвокат
Диана Христова, София, ул. Алабин 33, вх. А,
ет. 2, кантора 242, срещу Максим Димитров
Григоров чрез адвокат Владимир Чернев, Враца,
ул. Лукашов 10, ет. 5, офис 502.
Първо гражданско отделение, 1381/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1560/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Анка Димова Маркова чрез адвокат
Пламен Георгиев, София, бул. Витоша 1А, ет. 3,
кантора 361, срещу Дянко Георгиев Марков чрез
адвокат Симеон Бочев, София, ул. Неофит Рилски 47, ет. 3, АК „Лоис“; Георги Георгиев Марков
чрез адвокат Симеон Бочев, София, ул. Неофит
Рилски 47, ет. 3, АК „Лоис“; Недялка Любенова
Маркова чрез адвокат Симеон Бочев, София,
ул. Неофит Рилски 47, ет. 3, АК „Лоис“.
Първо гражданско отделение, 2584/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1964/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Костадинка Кирилова Петрова чрез
адвокат Галя Сербезова, София, ул. Алабин 29,
ет. 3, офис 5 – 6, срещу Георги Кирилов Джоров чрез адвокат Виолета Спасова, Пловдив,
бул. Шести септември 159, ет. 3, ап. 23; Елена
Илиева Джорова чрез адвокат Виолета Спасова,
Пловдив, бул. Шести септември 159, ет. 3, ап. 23.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 2715/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
274/2014 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена от Недко Борисов Караиванов, Ямбол,
ул. С т ефа н С та мболов 4; А лекс ей Васи лев
Алексиев, Ямбол, ул. Стефан Стамболов 4; Ойка
Стоянова Пенчева, Ямбол, ул. Стефан Стамболов 4, срещу Диана Иванова Алексиева чрез
адвокат Стоянка Атанасова Вангелова, Ямбол,
ул. Жорж Папазов 14, ет. 5, ап. 501.
Второ гражданско отделение, 2725/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8540/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Кирил Георгиев Стоев чрез адвокат Симеон Рачев Миков, София, ул. Димитър
Трайкович 1, вх. В, ет. 1, ап. 1, срещу Виктория
Петрова Петрова със съгласието на законен
представител Петър Петков Петров, София, ж.к.
Младост 1, бл. 92, вх. Б, ет. 13, ап. 91; Петър
Петков Петров, София, ж.к. Младост 1, бл. 92,
вх. Б, ет. 13, ап. 91; Лидия Кирилова Зашева,
София, ж.к. Белите брези, бл. 30, ет. 5, ап. 20.
Второ гражданско отделение, 2944/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9067/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Светозар Пламенов Богомилов чрез
адвокат Румен Котов, София, ул. Московска 21,
срещу Иванка Първанова Софронова чрез адвокат Мария Даскалова, София, бул. Княгиня
Мария-Луиза 19, ет. 1, надпартерен, офис 5;
Софрон Василев Софронов чрез адвокат Мария
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Даскалова, София, бул. Княгиня Мария-Луиза 19,
ет. 1, надпартерен, офис 5, и трета страна Илиян
Атанасов Илиев, София, ж.к. Люлин 9, бл. 986,
вх. 3, ет. 6, ап. 203.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1368/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1485/2014 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Анна Александрова Ставрева чрез адвокат
Детелина Потерова, Бургас, ул. Сливница 31, ет. 1;
Паскал Димитров Ставрев чрез адвокат Детелина
Потерова, Бургас, ул. Сливница 31, ет. 1, срещу
Еленка Костадинова Камова чрез адвокат Живко
Данков Харизанов, Поморие, ул. Васил Левски 11.
Трето гражданско отделение, 1763/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
272/2014 по описа на Окръжен съд Търговище,
подадена от Областна дирекция на МВР – Търговище, ул. Спиридон Грамадов 36, срещу Златка
Пенева Кръстева чрез адвокат Цветанка Христова, Попово, ул. Кирил и Методий 3.
Трето гражданско отделение, 1822/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
168/2014 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Данаил Киров Събев чрез адвокат Георги
Аврамов, Варна, бул. Владислав Варненчик 106,
офис 3; Красимира Асенова Събева чрез адвокат
Георги Аврамов, Варна, бул. Владислав Варненчик 106, офис 3; Димитър Минчев Димитров чрез
адвокат Юрий Димитров Митев, Добрич, ул. Независимост 14, офис 504; Къймет Асан Димитрова
чрез адвокат Юрий Димитров Митев, Добрич,
ул. Независимост 14, офис 504; Исмет Себайдин
Мустан чрез адвокат Юрий Димитров Митев,
Добрич, ул. Независимост 14, офис 504; Сание
Енвер Шамши чрез адвокат Юрий Димитров
Митев, Добрич, ул. Независимост 14, офис 504;
Шамши Мустан Шамши чрез адвокат Юрий
Димитров Митев, Добрич, ул. Независимост 14,
офис 504, срещу Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество чрез процесуален
представител Красимир Петров Киряков, Варна,
ул. Алеко Константинов 17; Румяна Михайлова
Христова чрез адвокат Валя Кондова Пейчева,
Добрич, ул. Иван Пенаков 15А; Гюрсел Юсеин
Асанов, Добрич, ж.к. Строител 1, вх. Г, ет. 2,
ап. 4, и контролираща страна Прокуратура на
Република България, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3154/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
609/2014 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Стоян Димитров Стоянов чрез адвокат
Грациела Иванова Георгиева, Шумен, ул. Бачо
Киро 5, ет. 2, ап. 9, срещу Районен съд Стара
Загора, бул. Митрополит Методий Кусев 33;
Прокуратура на Република България, София,
бул. Витоша 2.
НА 14.10.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 2311/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
19/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив,
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подадена от Биляна Антонова Катмърова чрез
адвокат Иван Кунчев Паунов, Пловдив, бул. Шести септември, 158, ет. 1, ап. 2, срещу Хайрабед
Сахак Ховагемян чрез адвокат Лилия Василева
Попова, Пловдив, бул. Шести септември 154,
ет. 2; Матилд Оник Ховагемян чрез адвокат
Лилия Василева Попова, Пловдив, бул. Шести
септември 154, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 2922/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1882/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от ЗА Д „А лианц Българи я“ – А Д,
чрез юрисконсулт Стиляна Христова, София,
ул. Проф. Милко Бичев 2, срещу Веселин Панайотов Кадиев чрез адвокат Стела Ангелова,
София, бул. Витоша 1А, Търговски дом, ет. 1,
кантора 152, и трета страна ЗАД „Армеец“ – АД,
София, ул. Стефан Караджа 2; „Алианц Лизинг
България“ – АД, София, ул. Резбарска 5, район
„Подуяне“.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1305/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
494/2014 по описа на Окръжен съд Видин, подадена от Нина Петрунова Цанкова чрез адвокат
Десислава Дикова, Видин, ул. Дунавска 2, ет. 3,
срещу Областна дирекция на МВР – Видин,
ул. Цар Симеон Велики 87.
Трето гражданско отделение, 1600/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1529/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Първа инвестиционна банка“ – АД,
София, бул. Драган Цанков 37, срещу Радослав
Хрис т ов Въ л чев, С офи я, ул. Бачо К и ро 5;
„Леон“ – ЕООД, чрез адвокат Юлия Ивкова,
София, ул. Гургулят 4.
Трето гражданско отделение, 2410/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1705/2014 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Николай Руменов Христов чрез адвокат
Димитър Петров, Варна, ул. Цар Симеон Първи 6А, ет. 1, срещу Кирил Карамфилов Шаралиев чрез адвокат Николай Киряков, Добрич,
ул. Независимост 2А, ет. 3, кантора 1.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 5376/2014,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 4514/2013 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Иван Райков Грозев чрез
адвокат Йорданка Вандова, София, ул. Марко
Балабанов 4а, ет. 4; Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2, срещу Военноапелативен съд, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 2045/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10421/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Столична община чрез адвокат Анна
Добрева, София, ул. Света София 8, срещу Анка
Цекова Стаменова чрез адвокат Иво Георгиев,
София, ул. Съборна 9, ет. 1, офис 4.
Четвърто гражданско отделение, 2098/2015,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1399/2014 по описа на Окръжен съд
Бургас, подадена от Димитър Кирилов Бай-
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рактаров чрез адвокат Делян Иванов, Бургас,
ул. Патриарх Евтимий 15; „СК АТ“ – ООД, чрез
адвокат Делян Иванов, Бургас, ул. Патриарх
Евтимий 15, срещу Волен Николов Сидеров чрез
адвокат Владимир Стефанов Павлов, София,
ул. Добри Войников 45.
Четвърто гражданско отделение, 2310/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2742/2014 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Агенция „Пътна инфраструктура“, Областно
пътно управление – Варна, ул. Д-р Пюскюлиев 3;
Община с. Аврен, ул. Тодор Ноев 8, срещу Сийка
Тодорова Замфирова чрез адвокат Иван Иванов,
Варна, ул. Хан Омуртаг 7, кантора 3.
Четвърто гражданско отделение, 2874/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
614/2014 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Росица Георгиева Цонева чрез адвокат Пламен Иванов, Силистра, ул. Генерал
Скобелев 20, вх. А, ет. 3, ап. 9; Стоян Цонев
Цонев чрез адвокат Пламен Иванов, Силистра, ул. Генерал Скобелев 20, вх. А, ет. 3, ап. 9,
срещу „Енерго – Про Продажби“ – АД, Варна,
бул. Владислав Варненчик 258.
Четвърто гражданско отделение, 2942/2015,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2049/2014 по описа на Окръжен съд
Варна, подадена от Миролюб Панайотов Бобев
чрез адвокат Анна Димитриева, Варна, ул. Радко
Димитриев 7; Владимир Йорданов Михалчев
чрез адвокат Радослав Ралчев, Варна, ул. Ю.
Скайлер 1, ет. 1, ап. 1.
НА 15.10.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 7257/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
105/2014 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от държавата чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството,
София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 – 19, срещу Кооперация „Карнобатска популярна каса“
чрез адвокат Светла Гонкова, Бургас, бул. Сан
Стефано 10.
Първо гражданско отделение, 1730/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2659/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Иван Атанасов Александров чрез
адвокат Здравко Павлов Василев, Пловдив,
ул. Граф Игнатиев 14, ет. 6, ап. 22, срещу държавата чрез министъра на регионалното развитие
и благоустройството, София, ул. Св. св. Кирил и
Методий 17 – 19; Община Асеновград, пл. Акад.
Николай Хайтов 9.
Първо гражданско отделение, 1919/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
293/2014 по описа на Окръжен съд Монтана,
подадена от Теодора Кирилова Кирова-Симова
чрез адвокат Мария Михова, София, бул. Христо
Ботев 35, ап. 15, срещу Цветко Кирилов Киров
чрез адвокат Мария Михова, София, бул. Христо
Ботев 35, ап. 15; Надежда Георгиева Истаткова,
Варна, ул. Братя Миладинови 68Г, ет. 9; Петър
Евгениев Петров чрез адвокат Цеко Павлов,
Лом, област Монтана, ул. Славянска 1; Марийка
Георгиева Кръстева чрез адвокат Николай Ар-
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сенов, Лом, област Монтана, ул. Г. Манавски 3;
Върба Цветкова Цанева чрез особен представител Калина Гашева, Лом, област Монтана, ул. Г.
Манавски 1; Евгений Евгениев Петров чрез
адвокат Цеко Павлов, Лом, област Монтана,
ул. Славянска 1.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 812/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
836/2014 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Николай Василев Терзийски чрез
адвокат Андреян Василев Атанасов, Пловдив,
бул. Цар Борис Трети Обединител 54, пар тер, офис 102, срещу Областна дирекция на
МВР – Пловдив, ул. Княз Богориди 7; Районен
съд – Карлово, област Пловдив, ул. Димитър
Събев 4, и контролираща страна Върховна ка
сационна прокуратура, София, бул. Витоша 2.
Трето гражданско отделение, 843/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1502/2014 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Мая Василева Пепелянкова чрез
адвокат Евгений Мосинов, Бургас, ул. Оборище 90, ет. 1 – 2, срещу „Елеван“ чрез адвокат
Наталия Христова, София, бул. Васил Левски 72,
ет. 3, ап. 16.
Трето гражданско отделение, 1011/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2671/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2, срещу Петър Георгиев Лашов чрез адвокат Рая Назарян, София,
ул. Странджа 4, вх. 1, ет. 4.
Трето гражданско отделение, 1271/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
341/2014 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Ивайло Димитров Папазов чрез адвокат
Ивелин Димитров, Варна, ул. Шопен 10, ет. 2,
срещу Христо Руменов Папазов чрез адвокат
Стефан Дюлгеров, Варна, ул. Антим Първи 3;
Димитър Христов Папазов чрез особен представител Стефан Дюлгеров, Варна, ул. Антим
Първи 3, и контролираща страна Прокуратура
на Република България, София, бул. Витоша 2.
Трето гражданско отделение, 1277/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
220/2014 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Елена Христова Колева
чрез адвокат Виолета Веселинова, София, ул. Г.
С. Раковски 149, вх. Б, ет. 2, ап. 22; Силвия
Колева Василева чрез адвокат Виолета Веселинова, София, ул. Г. С. Раковски 149, вх. Б, ет. 2,
ап. 22; Игнат Колев Колев чрез адвокат Виолета
Веселинова, София, ул. Г. С. Раковски 149, вх. Б,
ет. 2, ап. 22; Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2.
Трето гражданско отделение, 1407/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
648/2014 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от „Стомана Индъстри“ – АД, чрез адвокат
Христо Иванов Михайлов, София, кв. Лозенец,
бул. Джеймс Баучер 103, ет. 2, офис 5, срещу
Бойка Стефанова Захариева чрез адвокат Цанка Мирчева, София, бул. Витоша 192, вх. А,
ет. 4, ап. 8.
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Трето гражданско отделение, 1902/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2962/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Шукри Мехмедов
Делиалиев, Асеновград, област Пловдив, ул. Речна 38, вх. Б, ет. 1, ап. 5.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1160/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
564/2014 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Женя Атанасова Златева чрез адвокат Юрий
Димитров Митев, Добрич, ул. Независимост 14,
ет. 5, офис 504, срещу Цветан Стоянов Симеонов
чрез адвокат Константин Нейчев Караниколов,
Добрич, ул. Методи Кусевич 4, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 1629/2015,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 352/2014 по описа на Апелативен съд
Варна, пода дена о т Краси м и р Краси м и ров
Калчев чрез адвокат Герман Христов Германов,
Варна, ул. Ангел Георгиев 31; Министерството
на правосъдието чрез процесуален представител
Вера Домузчиева, София, ул. Славянска 1, срещу Миглена Костадинова Пашова чрез адвокат
Мирослав Тодоров Мичев, София, бул. Братя
Бъкстон 40, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 1792/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9256/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Соня Благоева Асенова-Костова чрез
адвокат Благой Асенов Чорбаджийски, София,
ж.к. Красна поляна, първа част, бл. 31Б, вх. Б,
ет. 15, ап. 152; Станислав Руменов Костов чрез
адвокат Благой Асенов Чорбаджийски, София,
ж.к. Красна поляна, първа част, бл. 31Б, вх. Б,
ет. 15, ап. 152, срещу Жоро Кирилов Костов чрез
адвокат Александър Николов Живков, София,
ж.к. Люлин 2, бл. 239, вх. 1, ет. 1, ап. 3; Теодора Крумова Костова чрез адвокат Александър
Николов Живков, София, ж.к. Люлин 2, бл. 239,
вх. 1, ет. 1, ап. 3.
Четвърто гражданско отделение, 1925/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
930/2014 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от „БФИ“ – ЕООД, чрез адвокат Анжела
Асенова, Перник, ул. Търговска 42, срещу Валентина Йорданова Ангелова чрез адвокат Иван
Грозданов Витанов, Перник, ул. Търговска 42.
Четвърто гражданско отделение, 2863/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1381/2014 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Юлиян Тотев Енчев чрез адвокат
Стефан Анков Георгиев, Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 86, ет. 2, срещу Държавно
предприятие „Български спортен тотализатор“,
София, ул. Хайдушко изворче 28.
НА 19.10.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1975/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1296/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Петър Иванов Петров чрез адвокат
Валентина Петрова Георгиева, София, ул. Стре-
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шер 6, ет. 3, ап. 4А; Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ чрез главен
юрисконсулт Добромир Каменов Ситнилски,
София, бул. Брюксел 1.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1919/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4146/2013 по описа на Апелативен съд София, подадена от Елка Кирилова Тодорова-Гергова чрез
адвокат Красимира Иванова, София, бул. Драган
Цанков 23, вх. А, ет. 2, срещу Людмил Кирилов
Младенов чрез адвокат Красимира Иванова,
София, бул. Драган Цанков 23, вх. А, ет. 2; ЗК
„Лев Инс“ – АД, София, бул. Черни връх 51д, и
трета страна Борис Димитров Магаранов чрез
адвокат Румяна Желязова, София, ул. Ангел
Кънчев 25.
Първо търговско отделение, 2575/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4112/2013 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Владимир дистилърс къмпани“ – АД,
изп. дир. Стефан Ненчовски чрез адвокат Валентина Йонова, София, ул. Хан Крум 25, срещу
„Българска агенция за експортно застраховане“
(БАЕЗ) – ЕАД, изп. дир. Дочо Карадочев чрез
адвокат Ивет Белева, София, бул. Витоша 63, ет. 1.
Първо търговско отделение, 3469/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
20/2014 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Билд – ЕК“ – ООД, чрез адвокат Симеон
Миков Рачев, София, ул. Димитър Трайкович 1,
вх. В, ет. 1, ап. 1, срещу „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, София, ул. Цар Симеон 330.
Първо търговско отделение, 3638/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1197/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Къзие Мустафова Мръкошова чрез
адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10; Красимир Бисеров Мръкошов
чрез адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10; Атике Ракипова Мръкошова
чрез адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10; Емине Юсуфова Марьок чрез
адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10, срещу ЗД „Евроинс“ – АД, София,
бул. Христофор Колумб 43.
НА 19.10.2015 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 6443/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
173/2014 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Клавдия Иванова Костова, Монтана,
ул. Тунджа 20, срещу Мариус Ангелов Цветков,
Монтана, ул. Тунджа 20.
Четвърто гражданско отделение, 6740/2014,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 10266/2013 по оп иса на С офи йск и
градски съд, подадена от Райна Томова Сърчаджиева чрез адвокат Иван Минков, София,
бул. Христо Смирненски 14; Йосиф Стефанов
Сърчаджиев чрез адвокат Иван Минков, София, бул. Христо Смирненски 14, срещу „Еска
Консултинг“ – ООД, чрез адвокат Валентин
Атанасов, София, ул. Алабин 48.
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Четвърто гражданско отделение, 7429/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
15615/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Иван Стоянов Дуков чрез адвокат
Надежда Стоянова, Хасково, бул. България 146,
ет. 2, вх. Б, офис 8, срещу Стефан Кирилов Темелков чрез особен представител Мария Бойкинова, София, ул. Лавеле 16, ет. 1, офис 103;
Алма Разгайте чрез особен представител Мария
Тодорова, София, ул. Позитано 8, ет. 4, офис 413.
Четвърто гражданско отделение, 2056/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13773/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Малинка Любомирова Иванова,
София, ж.к. Левски В, ул. Летоструй 87; Петър
Йорданов Иванов, София, ж.к. Левски В, ул. Летоструй 87; Виолета Йорданова Иванова, София,
ж.к. Левски В, ул. Летоструй 87, срещу Виолетка
Александрова Христова, София, ж.к. Левски В,
ул. Летоструй 87; Цветанка Петрова Спасова,
София, бул. Ген. Тотлебен 24, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 2225/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
974/2014 по описа на Окръжен съд Плевен,
подадена от Цоню Найденов Куртев, Добрич,
ул. Отец Паисий 5, ет. 3, ап. 5, срещу Пламен
Валентинов Минчев, с. Къшин, област Плевен;
Иван Тодоров Иванов, с. Къшин, област Плевен.
Четвърто гражданско отделение, 2932/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
810/2014 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Яна Ванчева Павлова, с. Бузовград,
област Стара Загора, ул. Митко Палаузов 5,
срещу Тонка Йорданова Райчева чрез адвокат
Таня Ванкова, Хасково, ул. Васил Друмев 13,
ет. 4, ап. 5.
НА 20.10.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1411/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1399/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „ЧЕЗ Електро България“ – А Д,
София, ул. Г. С. Раковски 140, срещу Георги
Михайлов Македонски, София, ж.к. Младост,
бл. 368, вх. 5, ап. 16.
Четвърто гражданско отделение, 1555/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14877/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Иво Ангелов Гергинов чрез адвокат
Валентин Бенатов, София, ул. Цар Асен 25, срещу
Висш съдебен съвет, София, ул. Екзарх Йосиф 12.
Четвърто гражданско отделение, 2155/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3239/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Ирина Симеонова Георгиева чрез
адвокат Виолета Веселинова, София, ул. Г. С.
Раковски 149, вх. Б, ет. 2, ап. 22; Прокуратура
на Република България, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 2899/2015,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 3913/2014 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Илияна Георгиева Михалкова
чрез адвокат Димитър Димитров, Кюстендил,
ул. Неофит Рилски 4; Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2.
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Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 353/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
164/2013 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Абрит“ – ООД, чрез адвокат Гергана
Илиева Илиева, София, ул. Хан Крум 25, ет. 1,
срещу Красимир Петков Гошев чрез адвокат
Милена Златкова, Добрич, ул. Д-р Константин
Стоилов 34; Лидия Красимирова Гошева чрез
адвокат Пламен Иванов Танев, Варна, бул. Вл.
Варненчик 16Б, ет. 1, ап. 3.
Второ търговско отделение, 1834/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4713/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „АТМ 91“ – ЕООД, чрез адвокат
Александър Кацарски, София, ул. Парчевич 27,
срещу „АТМ Център“ – АД, чрез адвокат Ирена
Илкова Ванчева, София, бул. Генерал Скобелев 59, вх. Г, ет. 3, ап. 10; Тодор Атанасов Вергиев
чрез адвокат Борис Мутафчиев, София, ул. Граф
Игнатиев 7А, ет. 4.
Второ търговско отделение, 2592/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1374/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Иван Костадинов Налбантов чрез
адвокат Кирил Илиев Николов, София, бул. Македония 12, ет. 3; Йорданка Любенова Налбантова
чрез адвокат Кирил Илиев Николов, София,
бул. Македония 12, ет. 3, срещу ЗАД „Булстрад
Виена Иншурънс груп“ чрез адвокат Даниела
Ранчиска, София, ул. Позитано 5.
Второ търговско отделение, 3183/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
275/2014 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Алексей Владимирович Соловьов чрез
адвокат Димитър Петров, Варна, ул. Цар Симеон
Първи 6А, ет. 1, срещу „Градиент“ – ООД, чрез
адвокат Ваня Добрева Вълкова, Варна, ул. Двадесет и седми юли 22, ет. 2.
Второ търговско отделение, 3495/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
362/2013 по описа на Апелативен съд София, подадена от ЗАД „Алианц България“ – АД, София,
ул. Проф. Милко Бичев 2, срещу Гинка Василева
Маркова, София, район „Надежда“, кв. Илиянци,
ул. Грозден 13.
НА 20.10.2015 Г. ОТ 9,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2634/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2941/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Калин Николов Клисаров чрез адвокат Николай Ганев, София, бул. Витоша 37,
ет. 2, срещу „Креди Агрикол България“ – ЕАД,
чрез адвокат Тодор Тодоров, София, ул. Фритьоф
Нансен 37А, ет. 5.
НА 21.10.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 2781/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
305/2014 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Манастир „Св. Архангел Михаил“
чрез адвокат Рубен Николов, Бургас, ул. Индустриална 3, ет. 9, офис 905, срещу Лефтер Андонов
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Кулелиев чрез адвокат Иван Киселичков, Бургас,
ул. Сливница 21, ет. 1; Никола Андонов Кулелиев,
Поморие, ул. Захари Стоянов 13.
Трето гражданско отделение, 2892/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
145/2015 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Павлина Великова Дилова чрез адвокат Мария
Батанова, Русе, ул. Църковна независимост 35,
срещу „МБАЛ – Русе“ – АД, Русе, ул. Независимост 2.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2590/2015,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 3035/2014 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Димитър Желязков Желязков чрез адвокат Михаил Михайлов Миланов,
София, ул. Дякон Игнатий 4, ет. 2, ап. 7, срещу
Прокуратура на Република България, София,
бул. Витоша 2; Национална следствена служба,
София, пл. Света Неделя 1, АГП.
НА 21.10.2015 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3034/2015,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1797/2014 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Мая Владимирова Григорова
чрез адвокат Йорданка Георгиева Николова,
София, бул. Витоша 146, вх. Б, ет. 6; „Карина
Транс“ – ЕООД, представлявано от управителя Валери Стаменов чрез адвокат Красимир
Иванов Босев, Монтана, ул. Васил Левски 15,
ет. 2, срещ у Десислава Христова Мак улова
чрез адвокат Лилия Григорова, Монтана, ул. В.
Левски 6, ап. 2.
НА 22.10.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1277/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
919/2013 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Божидар Васков Блажев чрез адвокат
Юлия Стефанова, Плевен, ул. Бъкстон 5, ет. 2,
офис 1; Мая Иванова Кунова чрез адвокат Юлия
Маринова, София, ул. Св. св. Кирил и Методий
22, ет. 4, ап. 8; Васко Блажев Николов чрез
адвокат Юлия Стефанова, Плевен, ул. Бъкстон
5, ет. 4, офис 28; Живко Здравков Кунов чрез
адвокат Юлия Маринова, София, ул. Св. св.
Кирил и Методий 22, ет. 4, ап. 8; Емка Христова Николова, Белене, ул. Фердинанд Дечев
3; Альоша Недялков Пътов, Павликени, ул. П.
К. Яворов 16, вх. В, ет. 1, ап. 3; Ермена Свиленова Пътова, Белене, ул. България 4; Делян
Свиленов Пътов, Белене, ул. България 4, срещу
Филомена Томова Пътова, Белене, област Плевен, ул. България 4.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1463/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
282/2014 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Илия Стефанов Иванов чрез адвокат
Цветанка Дачовска, Бургас, ул. П. Евтимий 9,
срещу „Експерт Инс“ – ООД, чрез адвокат Стоян
Чапразлиев, Бургас, ул. Шейново 61.
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НА 22.10.2015 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 421/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
232/2014 по описа на Окръжен съд Кърджали,
подадена от Садберин Хасан Мюмюн чрез адвокат
Димитър Димитров, Кърджали, ул. Републиканска 26, ет. 2, срещу „Пазар на производителите – Кърджали“ – ЕАД, чрез адвокат Радко
Хаджиев, Момчилград, ул. Гюмюрджинска 52,
ет. 2, офис 2.
Трето гражданско отделение, 1012/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
799/2014 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от „АЕЦ Козлодуй“ – ЕАД, представлявано
от изпълнителен директор Димитър Ангелов,
Козлодуй, срещу Васил Петк ов Василев чрез
адвокат Светла Генова Генова, Враца, ул. Лукашов 10, ет. 3, офис 311.
Трето гражданско отделение, 1227/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
268/2014 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Милкана Борисова Македонска чрез адвокат
Йосиф Давид Герон, София, ул. Будапеща 32,
срещу „Транстрой – Русе“ – АД, чрез адвокат
Димитър Симеонов Цонев, Русе, ул. Хан Аспарух 31, ет. 5.
НА 26.10.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 2525/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3277/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Румен Ненов Йорданов чрез адвокат
Полина Гроздева Савова, София, ул. Георги Сава
Раковски 127, ет. 3, кантора 333, срещу МБАЛ
„Свети Иван Рилски“ – ЕАД, София, ул. Академик Иван Гешов 15.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1890/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
819/2013 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Андрей Андреевич Крилов чрез адвокат Татяна Трайкова-Райчева, Варна, ул. Ангел
Кънчев 19, ет. 1, срещу „Олд Тауър“ – ЕАД, с
изпълнителен директор Алексей Лвович Кирянов
чрез адвокат Иван Тосков, София, бул. Драган
Цанков 36, ет. 3, офис 337.
Първо търговско отделение, 1934/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2620/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Константин Иванов Радев чрез
адвокат Ася Иванова, Пирдоп, ул. Цар Освободител 65, срещу Държавен фонд „Земеделие“,
София, бул. Цар Борис Трети 136.
Първо търговско отделение, 2333/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1226/2013 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Янита 77“ – ООД, с управител Янка
Тенева Тонева чрез адвокат Александър Комсийски, Стара Загора, ул. Генерал Столетов 42А,
срещу „Заводски строежи Марица-изток“ – АД, с
изпълнителен директор Атанас Митев Несторов
чрез адвокат Райчо Райчев, София, ул. Панайот
Волов 31Б, ет. 1, офис 5.
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Първо търговско отделение, 2514/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
114/2014 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Шел България“ – ЕАД, с изпълнителен директор Камелия Петкова чрез адвокат
Михаела Попсавова, София, ул. Любен Каравелов 68, ет. 3, срещу Светла Дончева Пенева
чрез адвокат Красимир Михайлов, Пловдив,
бул. Дунав 51, ет. 5, офис 21.
Първо търговско отделение, 3596/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
43/2014 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Ниара“ – ЕООД, в несъстоятелност,
с управител Грозданка Славеева Генева чрез
адвокат Росен Томов, София, бул. Александър
Стамболийски 84 – 86, ет. 8, офис 43, срещу
„Българска консултантска група“ – АД, с изпълнителен директор Бисер Борисов Първулов,
София, ул. Постоянство 67Б; Тенчо Иванов Тенев
чрез адвокат Георги Стойчев, София, бул. Княз
Александър Дондуков 13, ет. 2; Грозданка Качова Тенева чрез адвокат Георги Стойчев, София,
бул. Княз Александър Дондуков 13, ет. 2.
НА 26.10.2015 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 774/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
74/2012 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от „Гейт“ – ЕООД, с управител Георги
Йорданов Тозев чрез адвокат Златомир Орсов,
София, ул. Перник 97 – 99, ап.1, срещу „Майк
трейдинг“ – ООД, с управител Мартин Петров
Петров чрез адвокат Вероника Канелова, София,
ул. Александър Жендов 1, ет. 3, ап. 3.
Първо търговско отделение, 2005/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
727/2014 по описа на Апелативен съд София, подадена от Евгени Росенов Бодуров чрез адвокат
Кирил Илиев Николов, София, бул. Македония 12, срещу ЗК „Лев Инс“ – АД, с изпълнителен директор Мария Масларова-Гъркова, София,
бул. Черни връх 51Д.
Първо търговско отделение, 3028/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1302/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от ЕТ Зоя Илиева Миланова с фирма
„Зоя – Зоя Миланова“ чрез адвокат Любомир
Цеков, София, ул. Генерал Паренсов 45, срещу
„Фьоникс Фарма“ – ЕАД, с изпълнителен директор Томислав Живанович, София, ул. Околовръстен път 199А; Анести Стефанов Господинов
чрез особен представител Станислава Райчева,
София, ул. Владайска 49, ет. 1, ап. 1.
НА 27.10.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1234/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
935/2013 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Пимк“ – ООД, гр. Съединение,
ул. Васил Левски 26, срещу ЗАД „Булстрад Виена
Иншурънс груп“, София, пл. Позитано 5.
Второ търговско отделение, 1398/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
398/2013 по описа на Апелативен съд Велико
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Търново, подадена от Светослав Антонов Савов
чрез адвокат Йордан Цветанов Йорданов, Павликени, пл. Свобода 24, ет. 1, офис 12, срещу
Застрахователна компани я „Лев Инс“ – А Д,
София, бул. Черни връх 51Д.
Второ търговско отделение, 1514/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
20/2014 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Живка Стоянова Димитрова чрез
адвокат Ваклена Кънчева, Ямбол, ул. Жорж
Папазов 9, ет. 1, срещу „Семена и посадъчен
материа л – 98“ – А Д, чрез адвокат Стоянка
Вангелова, Ямбол, ул. Жорж Папазов 9, ет. 2, и
трета страна Иван Пейчев Иванов, Ямбол, ж.к.
Възраждане 51, вх. Б, ап. 6.
Второ търговско отделение, 1711/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2508/2005 по описа на Апелативен съд София, подадена от ЕТ Василка Филипова Ванчева с фирма
„Емас – Василка Ванчева“ чрез адвокат Стилиан
Пушкаров, София, ул. Проф. Н. Михайлов 2,
ет. 3, ап. 11, срещу Иван Минчев Габеров чрез
адвокат Светозар Зафиров, София, кв. Лагера,
ул. Хризантема 18 – 20, ет. 2, ап. 6; Вакрилен Пет
ков Кильовски, Велико Търново, ул. Мизия 38;
Лена Христова Илиева, Русе, бул. Цар Освободител 32, ет. 3, ап. 10; „Елпис“ – ООД, чрез
адвокат Светозар Зафиров, София, кв. Лагера,
ул. Хризантема 18 – 20, ет. 2, ап. 6; „Е“ – ЕООД,
чрез адвокат Светозар Зафиров, София, кв. Лагера, ул. Хризантема 18 – 20, ет. 2, ап. 6; Снежана
Боянова Стефанова, Велико Търново, ул. Васил
Петлешков 36; Елена Ангелова Златанова, Русе,
ул. Велико Търново 4, вх. 1, ет. 3, ап. 8.
Второ търговско отделение, 1727/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
22/2014 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Венцислав Красимиров Петров
чрез адвокат Светлин Русев, Стара Загора,
бул. Руски 56, сутерен; Галя Василева Петрова чрез адвокат Светлин Русев, Стара Загора,
бул. Р уск и 56, су т ерен; К а л ин Красим и ров
Петров чрез адвокат Светлин Русев, Стара Загора, бул. Руски 56, сутерен, срещу „Дженерали
Животозастраховане“ – АД, София, бул. Княз
Ал. Дондуков 68, и трета страна „УниКредит
Булбанк“ – АД, София, пл. Св. Неделя 7.
Второ търговско отделение, 2483/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1295/2013 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Антъни“ – ЕООД, чрез адвокат
Иван Русчев, София, ул. Славянска 29А, ет. 4,
офис 16, срещ у „Виченцо“ – ЕООД, Софи я,
ж.к. Младост 3, бл. 323, ет. 1, ап. 1.
Второ търговско отделение, 3682/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
232/2014 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „МФМ Ко“ – ООД, чрез адвокат Вержиния Калинова Дакова, София, пл. Славейков 7,
вх. Б, ет. 2, ап. 19; Джералд Антъни Флат чрез
адвокат Вержиния Калинова Дакова, София, пл.
Славейков 7, вх. Б, ет. 2, ап. 19; Пидър Моултън
чрез адвокат Вержиния Калинова Дакова, София,
пл. Славейков 7, вх. Б, ет. 2, ап. 19, срещу „Обединена българска банка“ – АД, София, ул. Света
София 5; „Евросилекс“ – ООД, в несъстоятелност,
чрез адвокат Мариета Цветкова, съдебен адрес
Варна, бул. Съборни 17, ет. 2, ап. 8.

БРОЙ 66

ДЪРЖАВЕН

НА 28.10.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1365/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2309/2014 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Николай Петров Николов чрез адвокат
Александър Асенов, Варна, ул. Черни връх 62,
ет. 1, срещу Десислава Радкова Йорданова чрез
адвокат Светослава Петрова, Варна, ул. Ангел
Кънчев 12А, и страна „Социално подпомагане“ – Варна, Варна, ул. Георги Раковски 62.
Трето гражданско отделение, 1720/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1087/2014 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от „Нико Груп“ – ООД, чрез адвокат
Димитринка Петрунова, Стара Загора, ул. Цар
Калоян 46А, ет. 1, ап. 1, срещу Църковно настоятелство при храм „Св. Богородица“ чрез адвокат
Красимир Кънев, Стара Загора, бул. Митрополит
Методий Кусев 35, вх. А, ет. 2, ап. 5.
Трето гражданско отделение, 2042/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1165/2014 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Ж ивко Димитров Д янков чрез
адвокат Тихомир Божинов, Пловдив, бул. Цар
Борис Трети Обединител 33, ап. 9, срещу „Юробанк България“ – АД, София, бул. Околовръстен
път 260, ет. 5, ап. 9.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 163/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4218/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Бренда Маргарет Боуман чрез адвокат Божидар Дамянов, Пловдив, ул. Райко
Даскалов 63, ет. 1; Крейг Антъни Боуман чрез
адвокат Божидар Дамянов, Пловдив, ул. Райко
Даскалов 63, ет. 1; Джеймс Макмастър чрез
адвокат Божидар Дамянов, Пловдив, ул. Райко
Даскалов 63, ет. 1; Маргарет Лин Макмастър чрез
адвокат Божидар Дамянов, Пловдив, ул. Райко
Даскалов 63, ет. 1; „Макантъни Риълти Интернешънъл Кънстракшън 2“ – ЕООД, Разлог,
ул. Свети Никола 32, срещу „Макантъни Риълти
Интернешънъл Кънстракшън 2“ – ЕООД (в несъстоятелност), със синдик Ралица Пламенова
Топчиева, София, ул. Бистрица 9, офис 6.
Второ търговско отделение, 2687/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1270/2013 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от ЕТ Теньо Георгиев Топалов с фирма
„Теньо Топалов“ чрез адвокат Анелия Георгиева
Станчева, Казанлък, ул. Хаджи Димитър 12,
вх. Г, ет. 4, ап. 46, срещу „Дженерали застраховане“ – АД, София, бул. Княз Ал. Дондуков 68.
Второ търговско отделение, 3118/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
197/2014 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „МБАЛ – Шумен“ – АД, Шумен,
ул. Васил Априлов 63, срещу „Хигия“ – ЕАД,
Ихтиман, ул. Цар Освободител 113.
НА 28.10.2015 Г. ОТ 9,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 3013/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
169/2013 по описа на Апелативен съд Пловдив,
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подадена от Агенция за приватизация и следприватизационен контрол, София, ул. Врабча 23,
с рещ у „И мерис М и нера лс Бъ л гари я“ – А Д
(IMERYS MINER ALS BULGARIA), с изпълнителни директори Юлияна Марева и Йоанис
Космас чрез адвокат Константин Стамболов,
София, ул. Емил дьо Лавеле 22.
Второ търговско отделение, 1747/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1878/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Ди Рент“ – ООД, Благоевград, ул. В.
Априлов 35, срещу „Алфа Банк“ – АД, София,
бул. Цариградско шосе 99.
Второ търговско отделение, 1842/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2329/2013 по описа на Апелативен съд София, подадена от Страхил Цветанов Стоянов чрез адвокат
Атанас Иванов Андонов, София, ул. Лакатица 1,
ет. 2, ап. 7, срещу „Техем сървисис“ – ЕООД, чрез
адвокат Евгени Христов, София, бул. Христо
Ботев 59, ет. 4, ап. 11.
НА 28.10.2015 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2302/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
740/2013 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от „Петгруп – Гълъбово“ – ЕООД, Хасково,
ул. Тракийска низина 4, срещу „НЕС – Нови енергийни системи“ – ООД, Шумен, бул. Мадара 12.
НА 29.10.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1589/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
347/2014 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от Любомир Димит ров Симеонов
чрез адвокат Виолета Петкова Герова, София,
бул. България 81, вх. В, ет. 8, срещу Ивайло Боянов Кинанев, Златоград, ул. Разсечен камък 12.
Трето гражданско отделение, 1906/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
811/2014 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Цвета Димитрова Сидерова
чрез адвокат Жанета Димитрова Димова, Велико Търново, ул. Васил Левски 3, ет. 1, срещу
„Ст уден тск и столове и общеж и т и я“ – ЕА Д,
представлявано от управител Иван Йорданов
Момински, Велико Търново, ул. Теодосий Търновски 4, бл. 1.
Трето гражданско отделение, 2392/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1265/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Фетхи Амин Катран чрез адвокат
Димитър Георгиев, Враца, ул. М. Цветков 2,
ет. 4, кантора 14; Прокуратурата на Република
България, София, бул. Витоша 2.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 2535/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1228/2012 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Алфа – СОТ – Карлово“ – ООД, с
управител Надежда Иванова Николова чрез адвокат Антонина Цочева, Карлово, ул. Васил Левски
8, срещу Община Карлово, ул. Петко Събев 1.
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Първо търговско отделение, 1201/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
948/2013 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Юросол Джони Педерсен“ чрез
адвокат Божидар Дамянов, Пловдив, ул. Райко
Даскалов 63, ет. 1, срещу „Дриймвил“ – ООД, с
управител Галена Бончева Малинова чрез адвокат
Станислав Бахчеванов, Пловдив, ул. Четвърти
януари 34, офис 6.
Първо търговско отделение, 3021/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
479/2014 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД, Варна,
бул. Владислав Варненчик 258, Варна Тауърс – Г,
срещу „Хил Сити“ – АД, в несъстоятелност, със
синдик Ганка Янева Кольовска, София, бул. Климент Охридски 1а, ет. 2, ап. 2.
Първо търговско отделение, 3122/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
171/2014 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Мариана Господинова Ангелова
чрез адвокат Цветелин Игнатов, Търговище,
ул. Георги Бенковски 1, вх. Б, ет. 4, офис 14,
срещу „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, чрез
процесуален представител Симона Банкова,
Ямбол, ул. Жорж Папазов 20.
5471
Административният съд – Сливен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, а л. 1
АПК съобщава, че в съда е образувано адм.д.
№ 205/2015 г., което е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 6.10.2015 г. от
10 ч. и по което предмет на оспорване е разпоредбата на чл. 50 от Наредбата за обществения
ред на Община Сливен, приета от Общинския
съвет – гр. Сливен.
5699
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано адм.д. № 1332 по описа на съда от 2015 г.
на ІІ а.о., 35 състав, насрочено за 8.10.2015 г. от
13,30 ч., по жалба на „Напоителни системи – София-клон“ – ЕАД, София, срещу Решение № 187
по протокол № 38 от 11.04.2013 г. на Столичния
общински съвет в частта му относно ПРЗ за УПИ
V-1733, общ. – за пазар, кв. 294, и УПИ І – за озеленяване в режим на Тго, кв. 294б, ж.к. Красно
село – Плавателен канал – север, с искане за
обявяване на нищожност. Всяко заинтересувано
лице може да поиска конституирането му като
ответник по делото със заявление, подадено до
съда по номера на делото в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението, което да съдържа следната информация: 1.
трите имена и адреса, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв – за българските граждани;
2. трите имена и личния номер за чужденец и
адреса, заявен в съответната администрация,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;
3. фирмата на търговеца или наименованието на
юридическото лице, изписани и на български език,
седалището и последния посочен в съответния
регистър адрес на управление и електронния му
адрес; 4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и органа, който го е издал; 6. изявление,
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че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в производството като ответник; 7.
подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат
писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен
акт, както и за присъединяване към подадени
жалби в законоустановения срок.
5696
Административният съд – София-град, съобщава, че адм.д. № 2223/2015 г. на АССГ, ІІ
отд., 35 състав, образувано по жалба на Георги
Ангелов Зафиров срещу Заповед № РД-11-292
от 17.02.2015 г. на изпълнителния директор на
Българската агенция по безопасност на храните,
с която се утвърждава Стандартна оперативна
процедура „Съхранение, прилагане и отчитане
на ваксинацията срещу син език на говеда и
овце през 2015 г.“, е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 3.09.2015 г. от
13,30 ч. Лицата, за които оспореният акт е благоприятен, могат да встъпят като страни наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото. Ако
с процесуално действие страна, встъпила след
първото заседание, стане причина за отлагане
на делото, тя понася независимо от изхода на
делото разноските за новото заседание, по събирането на новите или повторното събиране
на събраните вече доказателства, разноските
на другата страна и на нейния представител за
явяване по делото, а също така заплаща допълнителна държавна такса в размер една трета
от първоначално платената, но не по-малко от
100 лв. Всеки, който има правен интерес, може
да се присъедини към оспорването или да встъпи
като страна наред с административния орган
до началото на устните състезания при всяко
положение на делото, без да има право да иска
повтаряне на извършени процесуални действия.
Препис от молбата за присъединяване или за
встъпване се предоставя на насрещните страни.
Решението, с което оспореният акт е обявен за
нищожен, отменен или изменен, има действие
по отношение на всички.
5697
Административният съд – Варна, ІІ състав,
на основание чл. 181 АПК съобщава, че е образувано адм. дело № 1811/2015 г. по постъпила
жалба от Димитър Петров Петров чрез адв. Анна
Петрова – ВАК, за прогласяване на нищожност на
Решение № 783-2 по протокол № 14 от 19.12.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Варна, Решение № 839-4
по протокол № 15 от 20.02.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, и Решение № 912-8 по протокол
№ 16 от 27.03.2013 г. на Общинския съвет – гр.
Варна. Заинтересованите лица могат да подадат
заявление за конституирането им като страни по
адм. дело № 1811/2015 г. в едномесечен срок от
деня на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството им на
заинтересовани лица. Производството по делото
е насрочено за 19.10.2015 г. от 9 ч., ІІ състав.
5698
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Районният съд – гр. Дулово, уведомява Сердар К ьок, граж данин на Република Ту рция,
без регистриран постоянен и настоящ адрес в
Република България, че срещу него е заведено
гр.д. № 405/2015 г. по описа на съда от Демирка Ангелова Георгиева по чл. 127а СК и че в
деловодството на съда на адрес гр. Дулово, ул.
Васил Левски 12, се намират исковата молба и
приложенията, които може да получи в двуседмичен срок от обнародването на уведомлението
в „Държавен вестник“. При неявявяне на Сердар
Кьок или упълномощено от него лице в указания
двуседмичен срок съдът ще му назначи особен
представител.
5700
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 11093/2007 г. за политическа партия „Отечество“, както следва: вписва промените в устава
на политическа партия „Отечество“, приети на
Втори (редовен) национален конгрес, проведен
на 31.03.2012 г., който устав е неразделна част от
решението; вписва нов Управителен съвет в състав: Радослав Николов Коев – председател, Цанко
Тодоров Цанков – зам.-председател, Красимир
Минков Маринов – секретар, и членове: Ваньо
Димитров Кожухаров, Борислав Василев Станчев,
Владимир Кондов Демиров, Гинка Николова
Алтова, Геновева Тодорова Митева, Димитър
Илиев Атанасов, Димитричка Неделчева Пеева,
Добринка Калудова Евтимова, Елена Тодорова
Стоянова, Иван Кръстев Жеков, Кирил Михалев
Великов, Марин Нинов Генов, Мартина Петрова
Маркова, Нели Димова Георгиева, Огнян Йорданов Жеков, Стефан Гарабедов Арзатов, Таня
Константинова Станева, Юри Данчов Василев;
вписва ново Изпълнително бюро в състав: Борислав Василев Станчев, Гинка Николова Алтова, Димитър Илиев Атанасов, Кирил Михалев
Великов, Красимир Минков Маринов, Нели
Димова Георгиева, Радослав Николов Коев, Таня
Константинова Станева, Цанко Тодоров Цанков;
вписва нов Контролен съвет в състав: Даниела
Димова Кателиева – председател, Радостин Димитров Сарандев – зам.-председател, Катя Петрова
Петрова – касиер. Партията се представлява от
председателя на Управителния съвет Радослав
Николов Коев.
5735

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
с нестопанска цел „Българска федерация по
волейбол“, София, на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
членовете на 3.10.2015 г. в 10 ч. в Пловдив, ул.
Лев Толстой 6, Парк хотел „Империал“ – зала
„Империал“, при следния дневен ред: 1. преглед
на организационното състояние и легитимността
на органите на БФВ, на решенията, взети от ОС
на сдружението на 10.10.2012 г., включително
в частта относно избор на УС; председател на
сдружението и продължителност на мандата
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на органите на управление, съответно вземане
на решения относно избор на УС и председател
на УС, и определяне на мандата им; 2. приемане на решение за изменения и допълнения
на устава на сдружението; 3. разни. Поканват
се законните представители на членовете или
техните упълномощени представители с писмено
пълномощно с нотариално заверен подпис да
вземат участие в работата на общото събрание.
При липса на кворум към обявения начален
час на общото събрание (10 ч.) на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
от 11 ч. на 3.10.2015 г., на същото място и при
същия дневен ред.
5729
12. – Управителният съвет на сдружение
„Асоциация на студентите по медицина в България – Софийски университет“ (АСМБ – СУ),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава на
сдружението свиква общо събрание на асоциацията на 21.10.2015 г. в 17 ч. в София, ул. Козяк 1,
Аула на УБ „Лозенец“, при следния дневен ред:
1. промени в устава на АСМБ – СУ; 2. отчет за
дейността на управителния съвет и контролния съвет на АСМБ – СУ; 3. освобождаване от
длъжността на членове на управителния съвет и
контролния съвет на АСМБ – СУ; 4. избиране на
нов управителен съвет на АСМБ – СУ; 5. избиране
на нов контролен съвет на АСМБ – СУ; 6. разни.
Поканват се всички членове на АСМБ – СУ,
да участват в общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 19.7 от устава и чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието се отлага за половин час
по-късно на същото място и при същия дневен
ред и може да се проведе при 1/3 от броя на
явилите се делегати.
5731
25. – Ивайло Боянов Знеполски – ликвидатор на сдружение „Югоизточноевропейски
медиен център“, София, на основание чл. 26,
ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 17 от устава на сдружението
по своя инициатива свиква общо събрание на
членовете на сдружение „Югоизточноевропейски
медиен център“ на 27.10.2015 г. в 10 ч. в София,
район „Слатина“, бул. Цариградско шосе 125,
бл. 1, ет. 5, ап. 506, при следния дневен ред: 1.
приемане на начален баланс; проект за решение:
общото събрание на сдружение „Югоизточноевропейски медиен център“ приема началния баланс;
2. приемане на окончателен счетоводен баланс и
доклад на ликвидатора към датата на приключване на ликвидацията; проект за решение: общото
събрание на сдружение „Югоизточноевропейски
медиен център“ приема окончателния счетоводен
баланс и доклада на ликвидатора към датата на
приключване на ликвидацията; 3. приемане на
годишното приключване, ГФО и годишен доклад за дейността; проект за решение: общото
събрание на сдружение „Югоизточноевропейски
медиен център“ приема годишното приключване
за 2014 г., ГФО за 2014 г. и годишен доклад за
дейността за 2014 г.; 4. приемане на извършеното
от ликвидатора разпределение на имуществото
съгласно чл. 24 от устава на сдружението; проект за решение: общото събрание на сдружение
„Югоизточноевропейски медиен център“ приема
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извършеното от ликвидатора разпределение на
имуществото съгласно чл. 24 от устава на сдружението; общото събрание констатира, че са уредени
всички задължения на сдружението; 5. отчет за
дейността на ликвидатора и освобождаването
му от отговорност; проект за решение: общото
събрание на сдружение „Югоизточноевропейски
медиен център“ приема отчет за дейността на
ликвидатора и го освобождава от отговорност;
6. приемане на решение за заличаване на сдружението; проект за решение: общото събрание
на сдружение „Югоизточноевропейски медиен
цен т ър“ п риема решение за за ли ча ва не на
сдружението. При липса на кворум най-малко
половината от всички членове с право на глас
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се отложи с един час по-късно при същия
дневен ред и ще се счита за законно, колкото и
членове с право на глас да се явят.
5758
4. – Управителният съвет на СНЦ „УЛУС“,
Разград, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на
сдружението на 20.10.2015 г. в 10 ч. в Разград, ул.
Венелин 38, при следния дневен ред: промяна на
седалището и адреса на управление на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
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ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
на същото място в 11 ч. при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите.
5759
15. – Управителният съвет на Спортен клуб
„Хокей на трева Чепинци“, с. Чепинци, област
Смолян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 19.10.2015 г. в 10 ч.
в седалището на сдружението на адрес: с. Чепинци, ул. Просвета 17, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството за периода
2010 – 2015 г.; 2. избор на нов управителен съвет;
3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден и
на същото място в 11 ч. при същия дневен ред.
5730
Димитър Михайлов Петров – ликвидатор на
сдружение „МИГ Генерал Тошево – Шабла 2010“,
в ликвидация по ф.д. № 15/2010 г. на Окръжния
съд – Добрич, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на същото да предявят своите
вземания в едномесечен срок от обнародването
на поканата към кредиторите в „Държавен вестник“. Вземанията могат да бъдат предявени на
адрес: гр. Генерал Тошево, област Добрич, ул.
Васил Априлов 5.
5732

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 450-05-147 от 22.07.2014 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 63
от 2014 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2015 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация на
обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2015 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2015 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен
вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2015 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „ Доби прес“ – ЕООД, Софи я 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-74, 981-17-11
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