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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по кул
турата и медиите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по окол
ната среда и водите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:

Освобождава Салиха Хакиф Емин като
член на Комисията по културата и медиите.

1. Освобождава Дурхан Мехмед Мустафа
като член на Комисията по околната среда
и водите.
2. Избира Невин Халил Хасан за член на
Комисията по околната среда и водите.

Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 20 януари 2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.

Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 20 януари 2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

РЕШИ:
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РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по евро
пейските въпроси и контрол на европейските
фондове
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Освобождава Петър Пандушев Чобанов
като член на Комисията по европейските
въпроси и контрол на европейските фондове.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 20 януари 2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
544

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по външ
на политика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 във връзка с
чл. 14, ал. 4 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Айдоан Муталиб Али като
член на Комисията по външна политика.
2. Избира Салиха Хакиф Емин за член на
Комисията по външна политика.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 20 януари 2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
547

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по вза
имодействието с неправителствените органи
зации и жалбите на гражданите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Освобождава Невин Халил Хасан като
член на Комисията по взаимодействието с
неправителствените организации и жалбите
на гражданите.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 20 януари 2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
545

Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Освобождава Рушен Мехмед Риза като член
на Комисията по политиките за българите в
чужбина.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 20 януари 2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
548

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по въп
росите на децата, младежта и спорта
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 във връзка с
чл. 14, ал. 4 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Освобождава Мариана Василева ГеоргиеваБенчева като член на Комисията по въпросите
на децата, младежта и спорта.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 20 януари 2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
546

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по по
литиките за българите в чужбина

РЕШЕНИЕ

за промени в състава и ръководството на
Комисията по образованието и науката
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 във връзка с
чл. 14, ал. 4 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Мариана Василева Георгиева-Бенчева като член на Комисията по
образованието и науката.
2. Освобождава Лютви Ахмед Местан като
член на Комисията по образованието и науката.
3. Избира Бюнямин Хюсеин Хасан за
заместник-председател на Комисията по образованието и науката.
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4. Избира Петър Пандушев Чобанов за член
на Комисията по образованието и науката.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 20 януари 2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
549

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по веро
изповеданията и правата на човека
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 във връзка с
чл. 14, ал. 4 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Хюсеин Хасан Хафъзов
и Шабанали Ахмед Дурмуш като членове на
Комисията по вероизповеданията и правата
на човека.
2. Избира Александър Христов Методиев
и Джейхан Хасанов Ибрямов за членове на
Комисията по вероизповеданията и правата
на човека.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 20 януари 2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
550

РЕШЕНИЕ

за пром яна в състава на Комиси ята по
транспорт, информационни технологии и
съобщения
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 във връзка с
чл. 14, ал. 4 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Айдоан Муталиб Али като
член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
2. Избира Рушен Мехмед Риза за член на
Комисията по транспорт, информационни
технологии и съобщения.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 20 януари 2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
551
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РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията за наблю
дение на дейността на Държавната комисия
по енергийно и водно регулиране
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Освобож да ва М и т хат С абри Ме т и н и
Джейхан Хасанов Ибрямов като членове на
Комисията за наблюдение на дейността на
Държавната комисия по енергийно и водно
регулиране.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 20 януари 2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
552

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по енер
гетика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 във връзка с
чл. 14, ал. 4 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Осво б ож да ва Вен ц ис ла в Йорда нов
Каймаканов като член на Комиси ята по
енергетика.
2. Избира Митхат Сабри Метин за член на
Комисията по енергетика.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 20 януари 2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
553

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по земе
делието и храните
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 във връзка с
чл. 14, ал. 4 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Венцислав Йорданов Каймаканов като член на Комисията по земеделието и храните.
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2. Избира Дурхан Мехмед Мустафа за член
на Комисията по земеделието и храните.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 20 януари 2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
554

РЕШЕНИЕ

за прекратяване на пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Димитър
Христов Желев като народен представител
от 27. изборен район – Старозагорски.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 20 януари 2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
555

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по кул
турата и медиите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 във връзка с
чл. 14, ал. 4 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Освобождава Хюсеин Хасан Хафъзов като
член на Комисията по културата и медиите.
Решението е прието от 43-то Народно съб 
рание на 21 януари 2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
556

РЕШЕНИЕ

относно проведения на 25 октомври 2015 г.
национален референдум
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 23, ал. 3 във връзка с чл. 52 от Закона
за пряко участие на гражданите в държавната
власт и местното самоуправление

ВЕСТНИК
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РЕШИ:
1. Подкрепя възможността да се гласува и
дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите и при
разписани законови гаранции за тайната на
вота, гражданския контрол върху изборния
процес и сигурността на информационните
системи.
2. В срок до 29 февруари 2016 г. Комисията по правни въпроси да обсъди на първо
гласуване всички постъпили и новопостъпили
законопроекти, касаещи Изборния кодекс,
включително законопроекти, предвиждащи
въвеждането и на дистанционно гласуване
по електронен път, както и да разгледа и
анализира всички възможности и процедури за дистанционно електронно гласуване в
приложните системи на европейското законодателство.
3. До края на месец април 2016 г. Комисията
по правни въпроси да внесе доклад за второ
гласуване на приетите на първо гласуване
законопроекти, касаещи Изборния кодекс.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 21 януари 2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1
от 19 януари 2016 г.

по конституционно дело № 5 от 2015 г.
Конституционният съд в състав: председател: Борис Велчев, членове: Цанка Цанкова,
Румен Ненков, Кети Маркова, Георги Ангелов,
Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Марияна
Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев,
Филип Димитров, Таня Райковска, при участието на секретар-протоколиста Росица Симова
разгледа в закрито заседание на 19 януари
2016 г. конституционно дело № 5/2015 г., докладвано от съдията Цанка Цанкова.
Делото е образувано на 6.07.2015 г. на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцият а на
Република България по искане на 74 народни
представители от състава на 43-ото Народно
събрание.
Искането е да се обяви противоконституционността на точка І, подточка 1 от Решението
на Народното събрание от 10.06.2015 г. за приемане на Процедурни правила за условията и
реда за предлагане на кандидати за управител
на Българската народна банка, представяне
и публично оповестяване на документите и
изслушването на кандидатите в Комисията
по бюджет и финанси, както и процедурата
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за избор от Народното събрание (за краткост
„Процедурните правила“). Решението е обнародвано в ДВ, бр. 44 от 16 юни 2015 г.
В искането се твърди, че точка І, подточ
ка 1 от Процедурните правила, приети с
посоченото решение на Народното събрание,
противоречи на чл. 67, чл. 73 и чл. 87, ал. 1
от Конституцията на Република България и
се излагат съображения за противоконституционност.
Конст и т у ц ионни я т съд установява, че
производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от
Конституцията на Република България. То
е във фазата по допустимостта на искането,
направено от субект, оправомощен с инициатива да сезира Конституционния съд съгласно
чл. 150, ал. 1 от Конституцията. Искането
е подписано от 74 народни представители
и отговаря на изискването най-малко една
пета от народните представители да го подпишат. Решението на Народното събрание
е обнародвано. Съобразени са изискванията
на чл. 17 от Закона за Конституционен съд
(ЗКС) и чл. 18 на Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд
(ПОДКС). Няма основание за недопустимост
по чл. 21, ал. 6 ЗКС. Особеното е в предмета
на искането – установяване на противоконституционност на разпоредба в Процедурните
правила, приети с посоченото решение. Това
поставя въпроса за компетентността на Конституционния съд да се произнесе относно
конституционността на правилото, атакувано
в искането, въпрос, по който Конституционният съд трябва да се произнесе на основание
чл. 13 ЗКС в първата фаза на производството
съгласно чл. 25, ал. 1 ПОДКС.
За да се произнесе, Конституционният съд
взе предвид следното:
Атакуваното от групата народни представители като противоконституционно Решение
от 10.06.2015 г. в неговата точка І, подточка 1
от Процедурните правила не попада и е извън
компетентността на Конституционния съд,
установена в чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията. Целта на Процедурните правила и
тяхното предназначение е да установят реда
и условията за създаване на конкретен правен акт – избор на управител на Българската
народна банка.
Решението за избор е индивидуален правен
акт, с който се осъществява едно изрично
установено конституционно правомощие на
Народното събрание, посочено в чл. 84, т. 8 от
Конституцията. То е резултат на положителния
вот на мнозинството на Народното събрание и
подлежи на контрол за конституционосъобразност от Конституционния съд. До приемането
на този акт се следва процедура, която се
осъществява при условия и по ред, определени в Процедурните правила. Тези правила
представляват прилагане на разпоредбите на
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Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание (ПОДНС). Тези правила
отразяват виждането на Народното събрание
за целесъобразност и оперативност и осигуряване на организационните и техническите
условия, за да се достигне до избора, който
трябва да се извърши съгласно установената
компетентност от Конституцията. Тяхната
последователност и тяхното съдържание се
определят от самото Народно събрание по
целесъобразност и съгласно ПОДНС. То е
свободно съобразно конкретната фактическа
и правна обстановка с оглед постигането на
бързина и ефективност да определи какви ще
са елементите на процедурата, как те ще се
разположат, какво ще е тяхното съдържание
и релевантност, включително съобразяването
с изискването за откритост и яснота, реда, по
който се постига съгласие. Няма конституционно изискване Процедурните правила за
избор във всички случаи да бъдат еднакви
и още по-малко може да се приеме, че нарушаването на установена практика за тези
случаи е основание за неконституционосъоб
разност. Народното събрание определя значението и тежестта на елементите в цялостния
процес до осъществяване на решаващия акт,
закрепен в чл. 84, т. 8 на Конституцията за
избор от Народното събрание – Решението
за избор на управител на Българската народна
банка от 14.07.2015 г., обнародвано в ДВ, бр. 55
от 21 юли 2015 г. Именно този акт подлежи
на контрол за конституционосъобразност по
смисъла на чл. 149, ал. 2 от Конституцията,
когато той определя, че освен по конституционността на законите Конституционният съд
се произнася и по искане за установяване на
противоконституционност „и на другите актове
на Народното събрание“. На конституционен
контрол подлежат актовете (решенията) за
избор по чл. 84, т. 8 от Конституцията и невинаги и решенията от организационен и технически характер, които Народното събрание
и неговите органи приемат за създаване на
процедурни правила за фазата на обсъждане
и подготовка на правния акт за избор.
Процедурните правила нямат самостоятелно значение, а представляват прилагане
на Правилника за организация и дейността
на Народното събрание. Това е важно за
формиране на окончателната воля, изразена
в решението за избор, както и за политичес
ката отговорност, свързана с това решение.
Подготвящите избора решения на Народното
събрание по отделните фази на процедурата
не са конституционно определена форма по
чл. 84, т. 8 от Конституцията за изразяване
на волята на Народното събрание и невинаги
подлежат на конституционен контрол. Те имат
ограничено еднократно вътрешно действие,
макар да са оформени от външна страна като
решения. Те могат да бъдат преразглеждани и
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променяни. Конститутивният акт, какъвто е
актът за избор на управител на БНБ, не е и не
може да бъде ограничаван в своето действие
и последици от предхождащите гласуването
му актове. Нередовността в процедурата и
недостатъците в подготвителните актове сами
по себе си са неотносими към конституционността на решаващия акт за избор.
Поставените в искането въпроси са свързани с конституционосъобразността на решението за избор на управител на Българската
народна банка и след като Конституционният
съд не може да преценява процедурата като
самостоятелен акт, то изложените в искането
аргументи не могат да се разглеждат вън от
случая на атакуване на крайния акт – решението за избор на управител на БНБ.
По тези съображения и на основание чл. 149,
ал. 1, т. 2 от Конституцията, чл. 12, ал. 1, т. 2,
чл. 13 и чл. 19 от Закона за Конституционен
съд и чл. 26 от Правилника за организацията
на дейността на Конституционния съд Конституционният съд
ОПРЕДЕЛИ:
Отклонява искането на групата народни
представители от 43-ото Народно събрание за
обявяване на противоконституционността на
точка І, подточка 1 от Решение на Народното
събрание за приемане на Процедурни правила
за условията и реда за предлагане на кандидати
за управител на Българската народна банка,
представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите
в Комисията по бюджет и финанси, както и
процедурата за избор от Народното събрание
(ДВ, бр. 44 от 16 юни 2015 г.).
Връща искането на подателите.
Председател:
Борис Велчев
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9
ОТ 21 ЯНУАРИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на икономиката
за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 6 197 638 лв. по бюджета на Министерството на икономиката за 2016 г. за
дейността на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за осъществяване
на контролните функции по изпълнението на
мерките за поддържане на язовирните стени
и съоръженията към тях.
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(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2016 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „политика в областта
на устойчивото икономическо развитие и
конкурентоспособност“, бюджетна програма
„Инфраструктура по качеството в подкрепа
развитието на икономиката“, в т.ч. показател
„персонал“, с 2 889 000 лв.
(2) Показателите по чл. 19, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2016 г. се увеличават със сумата 3 308 638 лв.
Чл. 3. (1) Министърът на икономиката да
извърши налагащите се от чл. 1 промени по
бюджета на Министерството на икономиката за 2016 г., като уведоми министъра на
финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на икономиката.
§ 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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10
ОТ 21 ЯНУАРИ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Тарифата за
таксите, които се събират от Комисията за
регулиране на съобщенията по Закона за
електронните съобщения, приета с Постанов
ление № 374 на Министерския съвет от 2011 г.
(обн., ДВ, бр. 107 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 103
от 2012 г., бр. 27 от 2014 г. и бр. 27 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 1 в таблицата се правят
следните изменения и допълнения:
1. В т. 4.2, в колона „Такса (в лв.)“ числото
„100“ се заменя с „50“.
2. Създава се т. 14:
„
14. Електронна съобщителна мрежа,
използващa индивидуално oпределен ограничен ресурс – радио
честотен спектър за производствени нужди
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§ 2. В чл. 4, ал. 1 в таблицата се създава т. 8:
„
8.

В ра диочестот на лен та 1452 –
1492 MHz – за всеки 1 Hz за всяка
една година, за която ще се ползва,
от срока на разрешението

0,12

“
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, в таблицата:
а) създава се нова т. 2.6:
„
2.6. в ра д иочес т о т на лен та 1452 –
100 000
1492 MHz

“
б) досегашната т. 2.6 става т. 2.7.
2. В ал. 6 числото „200“ се заменя със „100“.
3. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Годишната такса за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радио
честотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения от интегрирана мобилна
спътникова система за 2х15 MHz в обхват
2 GHz е в размер на:
1. 100 000 лв. за спътниковата компонента;
2. 400 000 лв. за допълнителната наземна
компонента.“
4. Създава се ал. 9:
„(9) Годишната такса за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радио
честотен спектър, за производствени нужди
е в размер 100 лв.“
§ 4. Създава се чл. 13а:
„Чл. 13а. (1) При системно неплащане на
таксите, определени по реда на тази тарифа,
Комисията за регулиране на съобщенията
предприема действия по отнемане на издаденото разрешение на основание чл. 117, ал. 1,
т. 3 от Закона за електронните съобщения.
(2) Системно неплащане на таксите е налице, когато не са заплатени:
1. годишна такса за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за период
повече от две тримесечия;
2. еднократна такса за издаване и/или такса
за изменение и допълнение на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс повече от 3 месеца от датата на
издаване и/или изменение и допълнение на
разрешението.“
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11
ОТ 21 ЯНУАРИ 2016 Г.

за приемане на Наредба за държавните изис
квания за придобиване на висше образование
по специалността „Архитектура“ на образо
вателно-квалификационна степен „магистър“
с професионална квалификация „архитект“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше
образование по специалността „Архитектура“
на образователно-квалификационна степен
„магистър“ с професионална квалификация
„архитект“.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Отменя се Наредбата
за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността
„Архитектура“ на образователно-квалификационна степен „магистър“ с професионална
квалификация „архитект“, приета с Постановление № 109 на Министерския съвет от
2003 г. (ДВ, бр. 49 от 2003 г.).
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за държавните изисквания за придобиване
на висше образование по специа лност та
„Архитектура“ на образователно-квалифика
ционна степен „магистър“ с професионална
квалификация „архитект“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се определят държавните изисквания за придобиване на висше
образование по специалността „Архитектура“
на образователно-квалификационна степен
„магистър“ с професионална квалификация
„архитект“.
Чл. 2. (1) Висше образование по специа лност та „Арх и т ек т у ра“ на образоват елно-квалификационна степен „магистър“ с
професионална к валификаци я „архитект“
се придобива във висше училище, получило акредитация и създадено при условия и
по ред, определени със Закона за висшето
образование.
(2) Обучението по специалността по ал. 1
и резултатите от него съответстват на ниво
7 „магистър“ от Националната квалификационна рамка.
Чл. 3. (1) Приемането на ст уден т и за
обучение по специалността „Архитектура“
се извършва чрез писмен конкурсен изпит
по математика и конкурсен изпит по рисуване. С решение на академичния съвет на
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висшето училище резултатът от конкурсния
изпит по математика може да бъде заменен
с резултата от държавния зрелостен изпит по
математика, както и да се определят други
допълнителни условия за прием.
(2) Лицата, придобили висше образование
на образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ или „магистър“ по друга специалност, се приемат при условия и по ред,
утвърдени от висшето училище.
(3) Конкурсните изпити са анонимни и
се провеж дат по програми, у твърдени от
ректора на висшето училище.
Чл. 4. (1) Обучението по специалността
„Архитектура“ е в редовна форма и е със
срок, не по-малък от пет и половина учебни
години, или единадесет семестъра, от които
един семестър за разработване на дипломна
работа (дипломен проект), и придобиване на
не по-малко от 330 кредита по Системата
за натрупване и трансфер на кредити във
висшите училища.
(2) Диплома за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ с
професионална к ва лификаци я „архитект“
може да се присъди преди срока по ал. 1 след
успешно изпълнение на всички задължения,
предвидени по учебния план на специалността, придобиване на определените кредити и
при определени от висшето училище условия.
Раздел II
Съдържание на обучението
Чл. 5. (1) Обучението за придобиване на
висше образование по специалността „Архитектура“ на образователно-квалификационната степен „магистър“ осигурява знания,
практически умения и компетентности, необходими за получаване на професионална
квалификация „архитект“.
(2) Арх и т ек т у рата е основен елемен т
на обу чението, което чрез баланс меж ду
теоретичните и практическите му аспекти
о си г у ря ва п ри до би ва не т о на й-ма л ко на
следни те знани я, п рак т и ческ и у мени я и
компетентности:
1. способност за създаване и реализиране
на архитектурни проекти, които да отговарят
едновременно на естетическите и техничес
ките изисквания;
2. знания по история и теория на архитектурата, както и на свързаните с нея изкуства,
технологии и хуманитарни науки;
3. знания за изкуството като фактор, който влияе върху качеството на архитектурния
проект;
4. знания по териториално и ландшафт
но устройство и градоустройство, както и
практически умения, използвани в процеса
на планиране;
5. разбиране на връзките между човека и
архитектурните творби – от една страна, и
от друга – между архитектурните творби и
заобикалящата ги среда, както и разбиране

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

на необходимостта архитектурните творби и
пространствата между тях да бъдат в съответствие с човешките потребности и мащаб;
6. разбиране на професията на архитекта и
на ролята на архитекта в обществото, и поспециално при създаването на архитектурни
проекти, които отчитат социалните фактори;
7. разбиране на методите на проучване и
на подготовка на проектна документация за
архитектурен обект;
8. разбиране на структурната концепция,
на с т рои т ел но -конс т ру к т ивни т е и ин женерно-техническите проблеми, свързани с
проектирането на сградите и съоръженията;
9. адекватни знания за физическите и
технологичните проблеми, както и знания за
функцията на сградите и съоръженията – с
оглед осигуряването им с вътрешни условия за комфорт на обитаване, здравословна
жизнена среда и за защита от климатични
въздействия;
10. необходимите проектантски умения,
за да бъдат удовлетворени изискванията на
ползвателите на сградите в рамките на ограниченията, наложени от бюджетни фактори
и строителни предписания;
11. подходящи знания за отраслите, организациите, нормативната уредба и процедурите за превръщане на идейните проекти в
сгради и вписването на плановете в общото
планиране;
12. знания за професионалната практика,
отнасящи се до производствените отрасли,
до организациите, правната уредба и процедурите, свързани с инвестиционното проектиране и устройственото планиране, с цел
придобиване в рамките на университетското
образование на практически умения и компетентности по правната уредба в областта
на инвестиционния процес и мениджмънта
на проектантската дейност, регулиращи упражняването на професията в съответствие
с правото на Европейския съюз и с националното законодателство.
Чл. 6. (1) Обучението на студентите за придобиване на висше образование по специалността
„Архитектура“ на образователно-квалификационна степен „магистър“ с професионална
квалификация „архитект“ е с продължителност
не по-малко от 11 (единадесет) семестъра – редовно аудиторно обучение – с минимален общ
хорариум 4800 учебни часа (разпределени в
съотношение – 4200 часа аудиторно обучение,
300 часа учебни и професионални практики и
300 часа дипломна работа).
(2) Обучението на студентите за придобиване на висше образование по специалността
„Архитектура“ на образователно-квалификационна степен „магистър“ с професионална
квалификация „архитект“ включва учебни
практики по специализирани дисциплини
с минимален хорариум 120 учебни часа и
професионална преддипломна практика по
специалността, свързана с усвояване на професията, с минимален общ хорариум 180 часа.
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(3) Обучението на студентите за придобиване на висше образование по специалността
„Архитектура“ на образователно-квалификационна степен „магистър“ с професионална
квалификация „архитект“ включва минимум
един дипломен семест ър – редовно аудиторно обучение за разработване и защита
на дипломна работа (дипломен проект) – с
минимален общ хорариум 300 учебни часа.
(4) Обучението на студентите за придобиване на висше образование по специалността
„Архитектура“ на образователно-квалификационна степен „магистър“ с професионална
квалификация „архитект“ изисква в съответствие с ал. 1 – 3 и придобиване на:
1. минимум 330 кредита по Системата
за натрупване и трансфер на кредити във
висшите училища – в периода на редовното
семестриално аудиторно обучение (включително 10 кредита по Системата за натрупване
и трансфер на кредити във висшите училища
за специализирани учебни практики);
2. минимум 30 кредита по Системата за
натрупване и трансфер на кредити във висшите училища – в периода на разработването
и защитата на дипломната работа;
3. минимум 4 кредита по Системата за
натрупване и трансфер на кредити във висшите у чилища – за у чебни практики по
специализирани дисциплини;
4. минимум 6 кредита по Системата за натрупване и трансфер на кредити във висшите
училища – за професионална (преддипломна) практика по специалността, свързана с
усвояване на професията.
Чл. 7. (1) Обучението на студентите за
придобиване на висше образование по специалността „Архитектура“ на образователно-квалификационна степен „магистър“ с
професионална к ва лификаци я „архитект“
се извършва по задължителни, избираеми и
факултативни дисциплини.
(2) Учебното съдържание на задължителните учебни дисциплини от учебния план и
техният минимален аудиторен хорариум се
разпределят в следните обособени области:
№
по
ред

Области

Минимален
хорариум
(в академични часове)

1.

Теория и история на архитектурата и изкуството

300

2.

Хуманитарни, социални, стопански и правни науки

180

3.

Природни науки и математика

240

4.

Архитектурна типология и
архитектурно проектиране

1080

5.

Интериор и дизайн

240
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№
по
ред

Области

Минимален
хорариум
(в академични часове)

6.

Териториално и ландшафтно
устройство и градоустройство

420

7.

Архитектурна технология и
контрол на средата

420

8.

Строителни материали, конструкции и технологии

240

9.

Изкуство

180

10. Информационни технологии
за проектиране

180

11. Професиона лна п рак т ика
за усвояване на професията

180

ОБЩО:

3660

(3) Учебното съдържание на избираемите и
факултативните учебни дисциплини и техният
хорариум се определят от висшето училище,
като хорариумът на факултативните учебни
дисциплини не може да надхвърля 10 на сто
от общата аудиторна заетост.
Раздел III
Завършване на обучението
Чл. 8. (1) Обучението по специалността
„Архитектура“ на образователно-квалификационна степен „магистър“ с професионална
квалификация „архитект“ завършва с разработване и защита на дипломна работа.
(2) Защитата на дипломната работа се провежда пред изпитна комисия, в състава на която
влизат не по-малко от трима преподаватели,
хабилитирани в професионално направление
„Архитектура, строителство и геодезия“ и с
професионална квалификация „архитект“ от
висшето училище. В комисията могат да се
включат и външни за висшето училище лица,
хабилитирани в професионално направление
„Архитектура, строителство и геодезия“ и с
професионална квалификация „архитект“.
(3) Съставът на комисията по ал. 2 се
определя със заповед на ректора на висшето
училище.
Чл. 9. Студентите, изпълнили задълженията си по учебен план, разработили и защитили
успешно дипломна работа, получават диплома
за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“
и професионална квалификация „архитект“.
Допълнителна разпоредба
§ 1. Наредбата въвежда изискванията на
Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г.
относно признаването на професионалните
квалификации (ОВ, L 55, 30.09.2005 г.), на
Директива 2013/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. за
изменение на Директива 2005/36/ЕО относно
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признаването на професионалните квалификации и на Регламент (ЕС) № 1024/2012
относно административно сътрудничество
посредством Информационната система за
вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“)
(ОВ, L 354, 28.12.2013 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Студентите, приети преди влизането в
сила на наредбата, продължават и завършват
обучението си по учебните планове и условия,
при които са приети.
§ 3. Висши училища, които не изпълняват изискванията на наредбата, не могат
да издават дипломи за висше образование
на образователно-квалификационна степен
„магистър“ по специалността „Архитектура“
и професионална квалификация „архитект“
по смисъла на § 4в от допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование.
§ 4. Наредбата се приема на основание чл. 9,
ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование и
влиза в сила от учебната 2016 – 2017 година.
580

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12
ОТ 21 ЯНУАРИ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Устройст
вения правилник на Държавната агенция
за закрила на детето, приет с Постановле
ние № 38 на Министерския съвет от 2001 г.
(обн., ДВ, бр. 17 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 62
и 87 от 2001 г., бр. 102 от 2003 г., бр. 14, 47 и 89
от 2005 г., бр. 106 от 2006 г., бр. 32 от 2008 г.,
бр. 79 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 22, 49 и 58
от 2012 г., бр. 62 от 2013 г. и бр. 21 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
§ 1. В чл. 7 т. 2 се изменя така:
„2. разработва правилник за структурата,
организацията и дейността на Националния
съвет за закрила на детето и го внася чрез
министъра на труда и социалната политика
за приемане от Министерския съвет.“
§ 2. В чл. 8, ал. 1 думите „финансов контрольор“ и запетаята пред тях се заличават.
§ 3. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) Служителите и лицата, привлечени към дейност та на агенци ята, са
длъжни да не разгласяват служебна информация, станала им известна при или по повод
изпълнение на служебните им задължения.
(2) При встъпването си в длъжност служителите на агенцията подписват декларация
за съхран яване и неразпростран яване на
информацията и данните по ал. 1.“
§ 4. В глава трета в наименованието на
раздел ІІ думите „и финансов контрольор“
се заличават.
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§ 5. В чл. 11, ал. 2, т. 10 думите „организира и отговаря за“ се заменят с „отговаря
и контролира“.
§ 6. Член 12 се отменя.
§ 7. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 6 думата „организира“ се заменя с
„планира, организира и координира“.
2. Точка 7 се изменя така:
„7. поддържа и актуализира страницата
на агенцията в интернет и поддържа административния регистър по чл. 61, ал. 1 от
Закона за администрацията;“.
3. Създава се т. 21:
„21. организира, осиг у рява и следи за
спазване на изискванията за здравословни
и безопасни условия на труд.“
§ 8. В чл. 16 ал. 2 се изменя така:
„(2) Специализираната администрация е
организирана във:
1. Главна дирекция „Контрол по правата на
детето“, която включва териториални отдели
в областните центрове София, Бургас и Русе.
2. Дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“.“
§ 9. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „Държавна
политика за детето“ се заменят с „Политики
и програми за детето, стратегическо развитие
и координация“.
2. В т. 17 думите „осъществява мониторинг“ се заменят с „координира, организира“.
3. Създават се т. 18 – 21:
„18. взаимодейства с българските представителства в чужбина чрез Министерството на
външните работи при случаи на деца с международен елемент, като осъществява обмен
на информация със съответните ведомства,
институции и организации на други държави, отговарящи за закрилата на детето, при
спазване на условията и реда по Закона за
защита на личните данни във взаимодействие
с Комисията за защита на личните данни;
19. осъществява връзка с Министерството
на правосъдието в качеството му на централен орган по прилагане на европейските
регламенти и Хагските конвенции, свързани
с родителската отговорност и мерките за защита на децата, при спазване на условията и
реда по Закона за защита на личните данни
във взаимодействие с Комисията за защита
на личните данни;
20. взаимодейства с органите на полицията
и с дирекциите „Социално подпомагане“ за
проучване и предприемане на мерки за закрила
на децата при случаи с международен елемент
и по запитвания от други държави за установяване социалното положение на деца в рамките
на международния обмен на информация,
извън обхвата по Регламент № 2201/2003 г.,
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при спазване на условията и реда по Закона за
защита на личните данни във взаимодействие
с Комисията за защита на личните данни;
21. координира взаимодействието между
отговорните институции по различните координационни механизми, по които Държавната
агенция за закрила на детето участва и има
такова задължение, при спазване на условията
и реда по Закона за защита на личните данни
във взаимодействие с Комисията за защита
на личните данни.“
§ 10. В чл. 17а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 след думата „детето“ се поставя
запетая и се добавя „придружени с методически указания за изпълнението им и механизъм за взаимодействие между отговорните
институции“;
б) в т. 5 след думите „правата на детето“
се добавя „в резултат на осъществяваната
контролна дейност“;
в) в т. 8 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 2,
ал. 3, т. 2 и ал. 4, т. 2“;
г) създават се т. 9 – 12:
„9. разглежда и решава жалби и сигнали
на гражданите и организациите, свързани с
нарушени права на детето в страната или в
чужбина или с неспазване на стандартите за
социални услуги за деца, регламентирани в
Наредбата за критериите и стандартите за
социални услуги за деца;
10. организира кризисни интервенции;
11. изготвя предложения до председателя
за даване на препоръки на ръководителите
на проверяваното лице за налагане на дисциплинарно наказание на лицата, нарушили
служебните си задължения, с което са причинили нарушаване на правата на дете;
12. осъществява наблюдение на работата
по сигналите, постъпващи на Националната
телефонна линия за деца с единен номер
116 111, както и по международни случаи.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Териториалните отдели осъществяват
функциите по ал. 1 на територията на страната, както следва:
1. отдел „Мониторинг и контрол – западен“
с център в гр. София и с изнесени работни
места в гр. Враца за областите София-град,
Софийска, Благоевград, Перник, Кюстендил,
Враца, Видин, Монтана и Плевен;
2. отдел „Мониторинг и контрол – южен“
с център в гр. Бургас и с изнесени работни
места в гр. Пловдив за областите Пловдив,
Пазарджик, Хасково, Кърджали, Смолян,
Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол;
3. отдел „Мониторинг и контрол – северен“
с център в гр. Русе и с изнесени работни
места в гр. Варна за областите Русе, Велико
Търново, Габрово, Ловеч, Търговище, Варна,
Шумен, Добрич, Разград и Силистра.“
3. Алинея 3 се отменя.
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§ 11. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Работното време на служителите в
агенцията при 5-дневна работна седмица е
8 часа дневно и 40 часа седмично.
(2) Работното време на служителите по ал. 1
е с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч. със
задължително присъствие в периода от 10,00 до
16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между
12,00 и 14,00 ч. В тези случаи извън времето
на задължителното присъствие служителите
могат да отработват дневното работно време
през определени дни в следващия или в друг
ден от същата работна седмица.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Работното време по ал. 2 се отчита чрез
електронна система за контрол на достъпа в
сградите на агенцията или по друг подходящ
начин. Конкретната организация на работа и
контролът по спазване на установеното работно време се уреждат с акт на председателя.“
§ 12. Приложението към чл. 8, ал. 3 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 8, ал. 3
Численост на персонала в административните
звена на Държавната агенция за закрила на
детето – 66 щатни бройки
Председател
1
Политически кабинет
2
в т.ч.:
заместник-председател
1
експерт по връзки с обществеността
1
Главен секретар
1
Обща администрация
14
в т.ч.:
дирекция „Административно-правно и
финансово-стопанско обслужване“
14
Специализирана администрация
48
в т.ч.:
Главна дирекция „Контрол по правата
на детето“
31
дирекция „Политики и програми за
детето, стратегическо развитие и
координация“
17 “

Заключителна разпоредба
§ 13. Постановлението влиза в сила пет
дни след датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
581

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13
ОТ 21 ЯНУАРИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. (1) одобрява допълнителни трансфери за 2016 г. в общ размер 1 040 000 лв.,
разпределени, както следва:
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1. по бюджета на Община Казанлък – в
размер 500 000 лв. за изграждане на Музей
на розата – гр. Казанлък;
2. по бюджета на Община Кърджали – в
размер 40 000 лв. за археологически разкопки на Комплекс „Перперикон – Кърджали“;
3. по бюд жета на Община Шу мен – в
размер 500 000 лв. за изграждане на многофункционална спортна зала в гр. Шумен.
(2) Средствата по чл. 1, ал. 1 да се осигурят
за сметка на преструктуриране на разходи
по централния бюджет за 2016 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 90, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на кметовете на общините по чл. 1,
ал. 1, т. 1 – 3.
§ 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
582

РЕШЕНИЕ № 21
ОТ 19 ЯНУАРИ 2016 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – мергелни глини, от находище
„Александра“, разположено в землището на
с. Ловец, община Търговище, област Търгови
ще, на „Тайфун – БГ“ – ООД, гр. Търговище
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. 5 ЗПБ – строителни материали – мергелни глини, представляващи изклю-
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чителна държавна собственост, от находище
„Александра“, разположено в землището на
с. Ловец, община Търговище, област Търговище, който се извършва със средства на
концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
22,2 дка, която съвпада с площта на запасите
в находище „Александра“ и е индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до
№ 9 в координатна система „1970 г.“ съгласно
приложението.
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 предоставянето на банковата
гаранция по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „Тайфун – БГ“ – ООД, гр. Търговище – титуляр на
Удостоверение за търговско откритие № 487 от
24 септември 2014 г., издадено от министъра
на икономиката и енергетиката.
6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство
по т. 1 се осъществява след съгласуване от
министъра на енергетиката на проектите и
плановете по т. 7.2.3, изготвени въз основа
на мерките и условията на Решение № ШУ22-ПР/2014 г. на РИОСВ – Шумен. Решението
е приложение – неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изиск
вания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура.
6.3. Правата и задълженията по концесия
та 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 не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.4. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на
проектите;
6.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
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6.4.6. 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.
6.5. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
концесионна дейност само върху земя от
концесионната площ, върху която е придобил съответни права и след приключване
на необходимите процедури за промяна на
предназначението є при условията и по реда
на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната площ
и пътните връзки между обекта на концесията
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 – мергелни глини, от находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – мергелни глини;
7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Александра“, 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;
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7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. опазва компонентите на околната
среда;
7.2.1.5. не допуска наднормено натоварване
със замърсители на околната среда на 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.);
7.2.1.6. не нарушава режима на 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, 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.);
7.2.1.7. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление на
минните отпадъци, съгласуван с министъра
на енергетиката;
7.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
7.2.3. да изработи 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
за първична преработка; след съгласуването му
цялостният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това, като уведоми РИОСВ – Шумен, за
уточняване на необходимостта от провеждане
на процедури по реда на нормативната уредба
по опазване на околната среда преди съгласуването му с министъра на енергетиката;
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7.2.3.3. годишен работен проект за добив
и за първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на
министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация на
проекта за ликвидация или консервация на
миннодобивния обект и за рекултивация на
засегнатите земи;
7.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от съответния
проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряване от министъра
на енергетиката планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура;
7.2.5. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото
законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадени количества мергелни
глини и среднопретеглената им продажна
цена за отчетния период, както и отчети за
дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие – до 15 дни след изтичане
на отчетния период;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
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7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодично наблюдение на територията на добивните
работи от археолог от Регионалния исторически музей – Търговище;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.10. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка при условия и в
срокове, определени в съгласувания проект
по т. 7.2.3.4;
7.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по
т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост, върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 8.1;
7.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е
от задълженията по това решение и по договора и/или при нарушаване на условие за
осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
условията по концесията и изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
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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:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния
договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението
по т. 8.2, данък върху добавената стойност
(ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, както
и неустойки при неизпълнение на непарични
задължения:
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е 929 лв. и се предоставя не
по-късно от 7 дни след датата на сключване
на договора;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС и се предоставя на
концедента до 31 ян уари на съответната
година;
8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2
следва да са валидни до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване, изцяло или на част от
гаранциите по т. 8.1, концесионерът е длъжен
да възстанови техния размер в 10-дневен срок
от уведомлението на концедента за усвояването им.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при 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
санк циите се определ я т в концесионни я
договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като
срокът на плащане е 30-о число на месеца,
следващ отчетния период.
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9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя конкретно за всяка 6-месечна вноска,
като 7 на сто от базата за изчисляване на
концесионното възнаграждение се умножи
по добитото количество подземно богатство
за съответния отчетен период, съгласно чл. 1,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното
възнаграждение за добив на строителни и
скалнооблицовъчни материали – приложение
№ 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите
и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни
богатства по реда на Закона за подземните
богатства, приета с Постановление № 127
на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ,
бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Размерът на концесионното плащане
за единица добито подземно богатство по
т. 9.3 не може да бъде по-нисък от стойността, получена съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква
„б“ – мергелни глини, ал. 4 от Методиката по
т. 9.3 – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата, и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета
от 19 май 1998 г. относно краткосрочната
статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г.
на Европейския парламент и на Съвета от
6 юли 2005 г. за изменение на Регламент (ЕО)
№ 1165/98 на Съвета.
9.5. Минималният размер на дължимото
концесионно плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията
не може да бъде по-нисък от сумата, определена на базата на 30 на сто от предвидения
средногодишен добив на мергелни глини за
срока на концесията – 3773 тона/шестмесечие
и предвидените стойности за единица добито
подземно богатство съгласно т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за неговото определяне.
9.7. Министърът на енергетиката превежда
по бюджета на Община Търговище извършеното концесионно плащане в размер 100 на
сто, определено, при условията и по реда на
чл. 81, ал. 2 от Закона за концесиите, без ДДС.
10. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на
дейностите, предвидени в съгласуван проект
за техническа ликвидация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите
земи, при условие че не се извършва добив
на подземни богатства, при условия и по ред,
определени в концесионния договор.
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11. Оправомощава министъра на енергетиката:
11.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Тайфун – БГ“ – ООД,
гр. Търговище, в тримесечен срок от влизането в сила на решението за предоставяне
на концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър
на граничните точки на концесионната площ
на находище „Александра“
Координатна система „1970 г.“
Точка
№
по ред

Координати
X (север), м

Y (изток), м

1.

4690622,6

9542351,7

2.

4690622,0

9542360,0

3.

4690619,0

9542509,0

4.

4690618,0

9542550,0

5.

4690608,0

9542648,0

6.

4690518,3

9542615,1

7.

4690536,0

9542490,0

8.

4690552,2

9542414,5

9.

4690564,5

9542357,3

361

РЕШЕНИЕ № 22
ОТ 19 ЯНУАРИ 2016 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства – скално
облицовъчни материали – мрамори, от нахо
дище „Илинденци“, участък „Централен-1“,
разположено в землището на с. Илинденци,
община Струмяни, област Благоевград, на
„Илинденски мрамор“ – ООД, гр. Сандански
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за
подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от Закона
за концесиите във връзка с чл. 71 от Закона
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за подземните богатства, § 63 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение на Закона за забрана на химичес
кото 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. 6 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) – ска лнооблицовъчни
материа ли – мрамори, представляващи изключителна държавна собственост, от находище „Илинденци“, участък „Централен-1“,
разположено в землището на с. Илинденци,
община Струмяни, област Благоевград, който
се извършва със средства на концесионера и
на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
238,5 дка, съвпадаща с площта на утвърдените
запаси и ресурси от находище „Илинденци“,
участък „Централен-1“, при граници с координати на точките от № 1 до № 24 в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 35 години. Началният срок на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила
от датата на предоставянето на банковата
гаранция по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „Илинденски мрамор“ – ООД, гр. Сандански – титуляр на Удостоверение за търговско откритие
№ 0481 от 7 май 2014 г., издадено от министъра
на икономиката и енергетиката.
6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изиск
вания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, включително на горите и земите в
националните паркове и резервати, правата
върху горските територии и земеделските земи,
културните ценности, националната сигурност,
отбраната на страната и обществения ред,
пътищата и пътната инфраструктура.
6.2. Добивът на подземното богатство по т. 1
се осъществява след съгласуване от министъра
на енергетиката на проектите и плановете
по т. 7.2.3, изготвени въз основа на мерките
и условията в Решение № БД-01/2013 г. на
директора на Регионалната инспекция по
околната среда и водите – Благоевград. Решението е приложение – неразделна част от
концесионния договор.
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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 не допуска наднормено натоварване
със замърсители на околната среда на 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.);
6.4.3. да не нарушава режима на 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, 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.);
6.4.4. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;
6.4.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.6. да спазва указани ята, давани от
министъра на енергетиката, при съгласуване
на проектите;
6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващите се рекултивационни мероприятия;
6.4.8. 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.
6.5. Добивът се извършва със средства,
осигурени от концесионера и на негов риск.
6.6. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6.7. Концесионерът може да упражнява
концесионна дейност само върху земя от
концесионната площ, върху която е придобил съответни права, и след приключване
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на необходимите 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 концесионната площ
и пътните връзки между обекта на конц есията
и местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива мрамори от находището
по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – мрамори;
7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Илинденци“, участък „Централен-1“, складиране, преработка, транспорт и
продажба на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. опазва компонентите на околната
среда;
7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богат-
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ства в съответствие с плана за управление на
минните отпадъци, съгласуван с министъра
на енергетиката;
7.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и да 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; след съгласуването му
цялостният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това; при необходимост от изменения и
допълнения на цялостния проект да се уведоми Регионалната инспекция по околната
среда и водите – Благоевград, за уточняване
на необходимостта от провеждане на процедури по реда на нормативната уредба по
опазване на околната среда преди съгласуването по т. 7.2.3;
7.2.3.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен проект за ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи, представляващ неразделна част от проекта по
т. 7.2.3.1; концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки пет години
от срока на концесията акт уализация на
проекта за ликвидация или консервация на
миннодобивния обект и за рекултивация на
засегнатите земи;
7.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от съответния
проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряване от министъра
на енергетиката планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
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,
включително горите и земите в националните
паркове и резервати, правата върху горските
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територии и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред, пътищата и
пътната инфраструктура;
7.2.5. да съставя и да води геоложка и
техническа документация за дейностите по
концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадените количества мрамори и среднопретеглената им продажна цена
за отчетния период, както и отчети за дължимото концесионно плащане за съответното
шестмесечие до 15 дни след изтичането на
отчетния период;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва стриктно изискванията на
Закона за културното наследство и да осигури
периодично наблюдение на територията на
добивните работи от археолог от регионален
исторически музей по местонахождение на
концесионната площ;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.10. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията по
т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане в срокове и при условия, 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;
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7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 8.1;
7.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е
от задълженията по това решение 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
на условията по концесията и за 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:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението
за концесионно плащане, както и неустойки
при неизпълнение на непарични задължения:
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е 4994 лв. и се предоставя
не по-късно от седем дни след датата на подписване на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС и се предоставя на
концедента до 31 януари на съответната година;
8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2
са валидни до 28 февруари на следващата
година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранциите по т. 8.1 концесионерът е длъжен
да възстанови техния размер в 10-дневен срок
от уведомлението на концедента за усвояването им.
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8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при 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
санк циите се определ ят в концесионни я
договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като
4 на сто от базата за изчисляване на концесионното плащане се умножи по добитото
количество подземно богатство (мрамори
за добив на блокове) за съответния отчетен
период и 7 на сто от базата за изчисляване
на концесионното плащане се умножи по
добитото количество подземно богатство
(мрамори за трошени фракции) за съответния
отчетен период, съгласно чл. 1, ал. 1 и чл. 2
от Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета с
Постановление № 127 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Концесионното плащане по т. 9.3 за
единица добито подземно богатство съгласно чл. 1, ал. 3, т. 2, буква „а“ от методиката
по т. 9.3 – мрамори за добив на блокове, не
може да бъде по-ниско от 10,00 лв./куб. м и
по чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ – мрамори за
трошени фракции, не може да бъде по-ниско
от 0,30 лв./тон. Тази стойност се индексира
ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните
материали по информация, предоставена от
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Националния статистически институт, при
базова статистическа информация за цените
за 2005 г. От началото на 2013 г. в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО)
№ 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно
краткосрочната статистика и Регламент (ЕО)
№ 1158/2005 г. на Европейския парламент и
на Съвета от 6 юли 2005 г. за изменение на
Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета относно
краткосрочната статистика е сменена базисната
година за Краткосрочната бизнес статистика,
която е 2010 г. Съгласно чл. 11, ал. 2 от Рег
ламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май
1998 г. относно краткосрочната статистика „на
всеки пет години държавите членки пребазират
показателите, като използват за базови години
годините, които завършват на 0 или на 5. Всички показатели трябва да бъдат пребазирани на
новата базова година до три години след края
на настоящата нова базова година“.
9.5. Минималният размер на дължимото
концесионно плащане за всеки отчетен период
(шестмесечие) не може да бъде по-нисък от
сумата 6080 лв. (без ДДС), определен на базата
на 30 на сто от предвидения средногодишен
добив за срока на концесията и предвидената
стойност за единица добито подземно богатство съгласно т. 9.4, както следва:
а) 4500 лв. – за добив на 450 куб. м мрамори
за блокове и концесионно плащане за единица
добито подземно богатство – 10,00 лв./куб. м;
б) 1580 лв. – за оставащи те 5267 тона
(1980 куб. м) мрамори за трошени фракции
и концесионно плащане за единица добито
подземно богатство – 0,30 лв./тон.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променя с допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за неговото определяне.
9.7. Министърът на енергетиката превежда
по бюджета на Община Струмяни част от извършеното концесионно плащане в размер 50
на сто, определена при условията и по реда на
чл. 81, ал. 2 от Закона за концесиите, без ДДС.
10. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи, при
условие че не се извършва добив на подземни
богатства, при условия и по ред, определени
в концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на енергетиката:
11.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Илинденски мрамор“ – ООД, гр. Сандански, в тримесечен
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срок от влизането в сила на решението за
предоставяне на концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър
на граничните точки на концесионната
площ на находище „Илинденци“, участък
„Центр ален-1“
Координатна система „1970 г.“
№
по ред

Координати
X (север), м

Y (изток), м

1.

4 492 174.0

8 497 303.0

2.

4 492 074.5

8 497 643.3

3.

4 492 050.0

8 497 727.1

4.

4 492 018.9

8 497 834.1

5.

4 491 878.0

8 497 912.0

6.

4 491 822.8

8 497 814.3

7.

4 491 819.0

8 497 808.0

8.

4 491 714.9

8 497 797.4

9.

4 491 604.0

8 497 786.0

10.

4 491 630.0

8 497 732.9

11.

4 491 655.2

8 497 684.7

12.

4 491 599.1

8 497 683.9

13.

4 491 597.0

8 497 553.0

14.

4 491 614.1

8 497 517.1

15.

4 491 614.7

8 497 515.8

16.

4 491 640.5

8 497 460.5

17.

4 491 686.9

8 497 362.1

18.

4 491 711.7

8 497 334.8

19.

4 491 727.5

8 497 273.8

20.

4 491 756.5

8 497 241.0

21.

4 491 769.0

8 497 183.0

22.

4 491 797.0

8 497 161.0

23.

4 491 812.7

8 497 290.2

24.

4 492 050.7

8 497 390.7
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РЕШЕНИЕ № 24
ОТ 20 ЯНУАРИ 2016 Г.

за прекратяване на процедури за предоставя
не на концесии за услуги за морски плажове
На основание чл. 60, ал. 1, т. 3 от Закона
за концесиите във връзка с чл. 46, ал. 2 от
Закона за нормативните актове, чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс и
мотивиран доклад на министъра на регионалното развитие и благоустройството
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Прекратява процедурите за предоставяне
на концесии за услуги на морски плажове
поради наличие на обстоятелства, непредвидени при приемане на решенията за тяхното
откриване, както следва:
1.1. „Приморско-юг“, община Приморско,
област Бургас, открита с Решение № 998 на
Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 103
от 2015 г.);
1.2. „Бяла – централен 5“, община Бяла,
област Варна, открита с Решение № 999 на
Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 103
от 2015 г.);
1.3. „Градина – централен“, община Созопол, област Бургас, открита с Решение № 1000
на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 103
от 2015 г.);
1.4. „Бургас – централен“, община Бургас,
област Бургас, открита с Решение № 1001 на
Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 103
от 2015 г.);
1.5. „Черноморец-юг“, община Созопол,
област Бургас, открита с Решение № 1002 на
Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 103
от 2015 г.);
1.6. „Нестинарка“, община Царево, област
Бургас, открита с Решение № 1003 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 103 от 2015 г.);
1.7. „Св. Влас – централен“, община Несебър, област Бургас, открита с Решение № 1005
на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 1
от 2016 г.);
1.8. „Градина-запад“, община Созопол,
област Бургас, открита с Решение № 1006 на
Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 1 от
2016 г.);
1.9. „Лозенец“, община Царево, област
Бургас, открита с Решение № 1007 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 1 от 2016 г.);
1.10. „Червенка“, община Созопол, област
Бургас, открита с Решение № 1008 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 1 от 2016 г.);
1.11. „Бургас-север“, община Бургас, област
Бургас, открита с Решение № 1009 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 1 от 2016 г.);
1.12. „Нов плаж – Св. Влас“, община Несебър, област Бургас, открита с Решение № 1010
на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 1
от 2016 г.);
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1.13. „Св. Влас-запад“, община Несебър,
област Бургас, открита с Решение № 1011 на
Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 1 от
2016 г.);
1.14. „Китен-юг“, община Приморско, област
Бургас, открита с Решение № 1012 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 1 от 2016 г.);
1.15. „Росенец-север“, община Бургас, област
Бургас, открита с Решение № 1013 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 1 от 2016 г.).
2. Решението се обнародва в „Държавен
вестник“.
3. 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.
4. Като се взеха предвид съображенията,
изложени в мотивирания доклад на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
във връзка с внесения на 30 декември 2015 г.
от Министерския съвет за разглеждане и
приемане в Народното събрание проект на
Закон за изменение и допълнение на Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
с оглед на защита на особено важни държавни и обществени интереси, при опасност, че
може да бъде затруднено изпълнението на
акта, се допуска предварително изпълнение
на решението.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
583

РЕШЕНИЕ № 28
ОТ 21 ЯНУАРИ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Решение № 619
на Министерския съвет от 2009 г. за приемане
Списък на регулираните професии в Република
България (обн., ДВ, бр. 61 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 30 от 2012 г. и бр. 2 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
В приложение № 1 към т. 1 „Списък на
регулираните професии в Република България“ след ред 16 „Кинезитерапевт“ се добавя
нов ред 17:
„
17. Лекарски Закон за
асистент здравето

Министърът на
здравеопазването

“
и досегашните редове 17 – 76 стават съответно редове 18 – 77.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
584
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА

3. копие от акт за сключен граждански
брак;“.
2. Досегашните т. 2 и 3 стават т. 4 и 5.

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА

Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Ненчев

Наредба за изменение и допълнение на На
редба № Н-7 от 2013 г. за условията и реда за
изплащане на пътни пари на военнослуже
щите и цивилните служители от Министер
ството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия при отиване и връщане от
платен годишен отпуск (ДВ, бр. 49 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 1 в края на изречението
се поставя запетая и се добавя „включително
за съпруг/съпруга“.
§ 2. Създава се чл. 3а със следното съдържание:
„Чл. 3а. (1) Когато и двамата съпрузи са
военнослужещи и единият не може да ползва
платен годишен отпуск в рамките на календарната година поради ползване на друг
законоустановен отпуск, при заявено негово
съгласие другият получава пътни пари за
съпруг/съпруга. В този случай първият военнослужещ няма право на пътни пари за себе
си за съответната календарна година.
(2) За изплащането на пътни пари за
съпруг/съпруга по ал. 1 военнослужещият
представя писмено съгласие от съпру га/
съпругата си, както и служебна бележка от
местослуженето му/є, от която да е вид
но, че последният/последната ползва друг
законоустановен отпуск и че не е ползвал/
ползвала право на пътни пари за себе си.
Когато съпру г ът/съпру гата е променил/а
местос луженето си в рамките на календарната
година, служебната бележка се представя и
от предходното местослужене.“
§ 3. В чл. 5, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови т. 2 и 3:
„2. писмено съгласие и служебна бележка
по чл. 3а, ал. 2;

„Общо заболяване и
майчинство“

„Пенсии“

„Пенсии, не
свързани с трудова дейност“

138

НАЦИОНАЛЕН
ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2007 г. за ползване и изплащане на
паричните помощи за профилактика и реха
билитация (обн., ДВ, бр. 17 от 2007 г.; изм.,
бр. 6 от 2009 г. и бр. 2 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 14 от 2012 г., бр. 23 от 2014 г.; изм., бр. 94
от 2014 г.; доп., бр. 4 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 1, т. 1 се създава буква „д“:
„д) фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“.“
§ 2. В чл. 2, ал. 4 думите „ , не са осигурени“ се заличават.
§ 3. В чл. 7, ал. 2 думите „ , както и декларация по образец (приложение № 2), че
не са осигурени“ се заличават.
§ 4. В чл. 8, ал. 3 думите „и декларацията
по чл. 7, ал. 2“ се заличават.
§ 5. В чл. 19 ал. 2 се изменя така:
„(2) До участие в процедурата не се допускат
лица, за които са влезли в сила разпореждания
за събиране на суми по ревизионни актове
за начет за причинени от тях в резултат на
допуснати нарушения на дейността по профилактика и рехабилитация щети на държавното
обществено осигуряване в размер над 1 на
сто от общия размер на получените средства
за тази дейност през предходната година.“
§ 6. В § 1 т. 2 и 3 се отменят.
§ 7. Приложение № 2 към чл. 7, ал. 2 се
отменя.
§ 8. В приложение № 3 към чл. 8, ал. 1
т. 5 се изменя така:
„5. Право на парична помощ за профилактика и рехабилитация от фонд:

„Пенсии за
лицата по
чл. 69“

Заключителна разпоредба
§ 9. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2016 г.
517

С Т Р. 2 3

„Трудова злополука и
професионална болест“
по чл. 55,
по чл. 55, по чл. 56
ал. 1 КСО ал. 2 КСО
КСО

“
Председател на Надзорния съвет:
Ивайло Калфин

С Т Р.
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 12997
от 2 декември 2015 г.
по административно дело № 13261 от 2014 г.
Върховн и я т а д м и н ис т рат и в ен с ъ д н а
Реп убл ика Бъ лгари я – пето о тделение, в
съдебно заседание на тридесети септември
две хиляди и петнадесета година в състав:
председател: Виолета Главинова, членове:
Еманоил Митев, Сибила Симеонова, при
секретар Жулиета Славова и с участието на
прокурора Цветко Главеев изслуша доклад
ваното от председателя Виолета Главинова
по адм. дело № 13261/2014.
Производството е по реда на чл. 185 и
следващите от АПК.
Образувано е по жалба на Снежана Ивайлова Петрова в качеството є на директор на
дирекция на Природен парк „Витоша“ със
седалище гр. София против чл. 7, ал. 4 от
Устройствения правилник на дирекция на
Природен парк „Витоша“, издаден от директора на Изпълнителната агенция по горите
(обн., ДВ, бр. 12 от 10.02.2012 г.; изм., бр. 28 от
2013 г. и бр. 77 от 2014 г.). По изложени доводи
за липса на материална компетентност на
органа, издал нормативния административен
акт, да определя изискванията за заемане на
длъжността директор на природен парк, за
съществени нарушения на административнопроизводствените правила и материалноправните норми се иска прогласяването на
оспорената норма за нищожна, алтернативно
се твърди незаконосъобразността є.
Ответната страна – директорът на Изпълнителната агенция по горите, представляван
от юрисконсулт, оспорва жалбата. Твърди,
че Устройственият правилник на дирекция
Природен парк „Витоша“ не е нормативен административен акт, поради което Върховният
административен съд не е компетентен да го
разгледа по същество, и излага съображения
за неоснователност на жалбата.
Представителят на Върховната админист рат ивна п рок у рат у ра дава мо т иви рано
заключение за допустимост и основателност
на жалбата.
Върховният административен съд, пето
отделение, счита жалбата за допустима като
подадена от надлежна страна и срещу подлежащ на съдебно оспорване административен
акт. Съгласно чл. 186, ал. 1 АПК право да
оспорват нормативен административен акт
имат гражданите, организациите и органите,
чиито права, свободи или законни интереси
са засегнати или могат да бъдат засегнати от
него или за които той поражда задължения.
Жалбоподателката е директор на дирекция
на Природен парк „Витоша“ и изпълнението
на Устройствения правилник на дирекцията
є е възложено, поради което тя има правен
интерес от оспорването.
В § 1 от преходните и заключителните
разпоредби на Устройствения правилник на
Природен парк „Витоша“ е посочено, че той
се приема на основание чл. 161 от Закона
за горите (ЗГ) и във връзка с чл. 52, ал. 3
от Закона за защитените територии (ЗЗТ).
От своя страна в чл. 161 ЗГ е посочено,
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че функциите и задачите на структу рите
и спец иа лизи рани те тери ториа лни звена
на Изпълнителната агенция по горите се
определят с устройствени правилници. Те
се утвърждават от изпълнителния директор
на агенцията и се обнародват в „Държавен
вестник“. В разпоредбата на чл. 52, ал. 3 ЗЗТ
е посочено, че Изпълнителната агенция по
горите създава специализирани дирекции на
природни паркове за изпълнение на плановете за управление на природните паркове.
Правилникът съдържа административноправни норми, които регламентират функциите,
дейността и организацията на работа на дирекция на Природен парк „Витоша“ (ДПП)
като специализирано териториално звено на
Изпълнителната агенция по горите (ИАГ),
създадена със заповед на изпълнителни я
директор на ИАГ на основание чл. 159 от
Закона за горите. Дирекцията е създадена
за изпълнение на заповедта за обявяване и
плана за управление на Природен парк „Витоша“, защитена зона по Директива на ЕС
за опазване на дивите птици – BG0000113
„Витоша“ (Заповед № РД-763 от 28.10.2008 г.
на министъра на околната среда и водите) и
защитена зона по Директива за запазването
на природните местообитания и на дивата
флора и фауна BG0000113 „Витоша“ (РМС
№ 122 от 2 март 2007 г.), където защитените
зони се припокриват с територията на парка. Нормите се отнасят за неопределен и
неограничен брой адресати – на първо място – служителите и органите в структурата
на дирекцията, на второ – собственици и
ползватели на поземлени имоти в горската
територия на парка при осъществяване на
позволените за територията на природния
парк дейности. Нормите имат многократно
правно действие – прилагат се винаги когато
възникнат предпоставките за това, докато
бъдат изрично отменени.
Разгледана по същество, жалбата е основателна. Съображенията за този извод са
следните:
Оспорената разпоредба на чл. 7, а л. 4
регламентира изискванията за заемане на
д л ъ ж нос т та „ д и рек т ор“ на д и рек ц и я на
Природен парк „Витоша“, които са – лицето да е с висше лесовъдско образование
по смисъла на § 1, т. 32 от допълнителните
разпоредби на Закона за горите или с висше
образование по специалност „Екология и
опазване на околната среда“ с образователно-квалификационна степен „магистър“, с
трудов стаж по специалността не по-малко
от 7 години, придобит след завършване на
висшето образование.
Устройственият правилник на дирекция
на Природен парк „Витоша“ (обн., ДВ, бр. 12
от 2012 г.; изм., бр. 28 от 2013 г. и бр. 77 от
2014 г.) е издаден от компетентен орган съгласно разпоредбата на чл. 161 от Закона за
горите и в предписаната от закона форма,
но в нарушение на процедурните изисквания
за издаването, установени в разпоредбите на
чл. 26 и 28 от Закона за нормативните актове
(ЗНА), поради което е основателно възражението на Снежана Петрова за съществено
нарушение на административнопроизводствените правила. Ответната страна – издател
на нормативния административен акт, не
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представя доказателства за изработването
на проекта при зачитане на принципите
на обоснованост, стабилност, откритост и
съгласуваност, постижими чрез задължението за публикуване на проекта на интернет
страницата на Изпълнителната агенция по
горите. Липсват и мотиви относно причините,
които налагат приемането му, целите, които
се поставят, финансовите и други средства,
необходими за прилагането на новата уредба,
очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива, анализ
за съответствие с правото на Европейския
съюз. По този начин е нарушено правото на
заинтересованите лица за предложения и
изразяване на становища по проекта.
Посоченото нарушение на административната процедура е съществено и води до
незаконосъобразност на оспорената разпоредба по смисъла на чл. 146, т. 3 АПК и налага
отмяната на нормата.
Неоснователно е възражението на жалбоподателката за материална незаконосъобразност на оспорената разпоредба поради
твърдяно противоречие с нормата на чл. 160,
ал. 3 от Закона за горите. Съгласно цитираната разпоредба в редакция ДВ, бр. 60 от
2015 г., в сила от 7.08.2015 г., директор на
специализирано териториално звено може да
бъде лице с висше образование, съответстващо
на предмета на дейност на специализираното
териториално звено, със специалност съгласно устройствения правилник на звеното, с
образователно-квалификационна степен „магистър“, с трудов стаж по специалността не
по-малко от 7 години, придобит след завършване на висшето образование. Действително
допълнението на цитираната норма в частта – съответстващо на предмета на дейност
на специализираното териториално звено,
е след подаване на жалбата, но настоящата
инстанция намира, че съпоставката следва
да се извърши по отношение на законовата
разпоредба, която е в сила и поражда правни
последици и има действие към момента на
постановяване на решението.
В оспорената разпоредба от устройствения
правилник са посочени специалностите, които
са включени в понятието „висше лесовъдско
образование“ по смисъла на § 1, т. 32 от
допълнителните разпоредби на Закона за
горите, и изрично посочената специалност
„Екология и опазване на околната среда“, които общо определят едно от задължителните
изисквания за заемане на длъжността „директор“ на специализираното звено, каквото
е дирекцията на Природен парк „Витоша“.
В разпоредбата на чл. 160, ал. 3 във връзка
с чл. 161 от Закона за горите, която овластява
изпълнителния директор на ИАГ да издаде
нормативния акт – Устройствения правилник
на дирекция на Природен парк „Витоша“, е
посочена изрично част от законовата материя,
която следва да бъде предмет на подзаконова
регламентация, и това са изискванията за
заемане на длъжността „директор“ на дирекцията, като за определянето на специалността законът препраща към Устройствения
правилник. Следователно правната уредба
на изискванията за заемане на длъжността
директор на специализираното звено, включително чрез лимитативното изброяване на
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специалностите и техните характеристики в
Устройствения правилник, кореспондира на
законовата норма, включително и в частта
относно изискването те да съответстват на
предмета на дейност на специализираното
звено, тоест на специфичните, функционалните характеристики на дирекцията с цел
осигуряване на ефективното є функциониране
(чл. 160, ал. 3 ЗГ). Съгласно чл. 2, ал. 3 от
Устройствения правилник дирекцията подпомага изпълнителния директор на ИАГ при
провеждане на държавната политика в областта на опазването, устойчивото използване
и възстановяване на горите, биологичното
и ландшафтното разнообразие, както и при
прилагането на политиката на Европейската
общност и поетите международни ангажименти в тази насока в териториалния є обхват
на дейност.
По изложените съображения твърдението за незаконосъобразност на оспорената
разпоредба на чл. 7, ал. 4 от Устройствения
правилник на Природен парк „Витоша“ поради противоречието є с материалния закон
е неоснователно.
С оглед обаче на допуснатото съществено
нарушение на административната процедура
по издаването на нормативния административен акт следва да бъде постановено решение
за отмяна на оспорената разпоредба.
Воден от горното, ВАС, пето отделение,
РЕШИ:
Отменя чл. 7, ал. 4 от Устройствения правилник на дирекция на Природен парк „Витоша“, издаден от директора на Изпълнителната
агенция по горите (обн., ДВ, бр. 12 от 2012 г.;
изм., бр. 28 от 2013 г. и бр. 77 от 2014 г.).
Решението подлежи на обжалване пред
петчленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението,
че е изготвено.
Председател:
Георги Колев
65

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 3008-ПВР
от 12 януари 2016 г.
относно утвърждаване образци на изборните
книжа за произвеждане на избори за прези
дент и вецепрезидент на Република България
На основание чл. 6, ал. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Утвърждава образците на изборните книжа
за произвеждане на избори за президент и
вицепрезидент на Република България – 101
на брой, с номера от 1-ПВР до 98-ПВР, съг
ласно приложението.
Решението се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
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Приложение № 1-ПВР
ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №
РАЙОН № .............- .....................
ОБЩИНА .......................................................

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

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

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

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на ………… г.
(по чл. 25, ал. 1, 3 и ал. 5 и чл. 307, чл. 314 и чл. 315 от Изборния кодекс)
№

Собствено, бащино,
фамилно име

1

2

ЕГН

(попълва
СИК)

3

Документ за
самоличност –

Адрес

Подпис на
избирателя

Забележки

4

5

6

7

(попълва СИК)

Кмет/Кметски наместник: ......................................
Секретар на община/район: .................................
Избирателните списъци се съставят от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК на български
език. Всеки избирател се вписва в един избирателен списък.
Списъците се съставят поотделно за всяка избирателна секция по постоянния адрес на
избирателите и включват българските граждани, които:
- са навършили 18 години към изборния ден включително;
- не са поставени под запрещение;
- не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
- имат постоянен адрес в района на съответната избирателна секция или
- имат настоящ адрес в района на съответната избирателна секция и постоянен адрес
в района на друга избирателна секция, но са поискали вписване по реда и в срока по чл. 36, ал. 1 от
ИК в избирателния списък на секцията, в чийто район е настоящият им адрес. За тези лица в
графа „Забележки“ се вписва „н.а.“.
Избирателите, които не са подменили личните си документи при условията на §9а от
ПЗР на Закона за българските лични документи се включват в избирателния списък по адреса,
отразен в зеления им паспорт.
Преди предаване на СИК, от избирателните списъци се заличават имената на
гражданите, които до изборния ден са изгубили правото си да избират или са починали, както и
имената на лицата, за които това изрично е предвидено в Изборния кодекс. Заличаването преди
отпечатването им се извършва автоматизирано, а след отпечатването им – с хоризонтална
черта, така че заличеното име да се чете.
При произвеждане на нов избор в срока по чл. 93, ал. 4 от Конституцията в
избирателните списъци се вписват и имената на гражданите, които между двата избора са
придобили избирателно право.
В избирателния списък в отделни графи се вписват:
- имената на избирателите по азбучен ред (подреждането започва според буквите в
собственото им име);
- единният граждански номер (ЕГН): при отпечатването тази графа се оставя празна
и се попълва в деня на изборите от СИК при гласуването на избирателя;
- вид и номера на документа за самоличност: при отпечатването тази графа се оставя
празна и се попълва в деня на изборите от СИК при гласуването на избирателя;
- адрес на избирателя – постоянен адрес, а в случаите по чл. 36, ал. 1 от ИК – настоящ
адрес;
- обособяват се графи „Подпис на избирателя” и „Забележки”.

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

Избирателните списъци се отпечатват въз основа на националния регистър на
населението от ГД „ГРАО“. След последното име на избирателя органите по чл. 23, ал. 1 от ИК
поставят хоризонтална черта и полагат подпис и печат под чертата.
До предаването на списъците на СИК вписването на избирателите, които имат право
да гласуват, но са пропуснати, както и на тези, за които е отпаднало основанието, въз основа
на което са били заличени се извършва от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК по искане на
избирателя.
В изборния ден СИК дописва под чертата на избирателния списък – в
допълнителната страница:
- лицата, които имат право да гласуват, но са пропуснати и не фигурират в списъка на
заличените лица по чл. 38 от ИК;
- лицата, които са включени в списъка на заличените лица на основание чл. 38, ал. 2, т. 1,
2 и 3, но са представили удостоверение по чл. 40, ал. 1, предложение първо от ИК, че
основанието за включването им в списъка е отпаднало или не е налице и декларация по образец,
че не са гласували и няма да гласуват на друго място;
- лицата, включени в списъка на заличените лица на основание чл. 38, ал. 2, т. 4, 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;
- членовете на СИК и охраната на съответната секция, които обслужват секция,
различна от тази по постоянния им адрес – ако имат право да гласуват и след като представят
декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място;
- избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването, които гласуват в
избрана от тях секция или в секция по чл. 10, ал. 1 от ИК, след представяне на декларация по
образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място;
- избиратели с удостоверение за гласуване на друго място, които гласуват в секцията
по местопребиваването им и след представяне и прилагане към избирателния списък на
удостоверението за гласуване на друго място;
- избиратели вписани в избирателни списъци в лечебни заведения, домове за стари хора и
други специализирани институции, които в изборния ден се намират извън тях се дописват по
постоянния им адрес и представят декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват
на друго място;
- избиратели вписани в избирателни списъци в местата за изтърпяване на наказание
лишаване от свобода и за задържане, които в изборния ден се намират извън тях се дописват по
постоянния им адрес и представят декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват
на друго място;
- избиратели вписани в избирателни списъци на плавателни съдове под българско знаме,
които в изборния ден се намират извън тях се дописват по постоянния им адрес и представят
декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място;
- ученици или студенти - редовно обучение се дописват в секция по техен избор в
населеното място, където се обучават, когато то е различно от населеното място по
постоянния им адрес, след представяне на документ за самоличност и:
1. надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за
съответната учебна година ученическа книжка или за съответния семестър студентска
книжка;
2. декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.
Представените удостоверения (по чл. 40, ал. 1 за изключване от списъка по чл. 38, ал. 2,
т. 1, 2 и 3 и по чл. 240, ал. 1 от ИК) се прилагат към избирателния списък, като в графа
„Забележки“ се отбелязва основанието за вписване – „издадено удостоверение“.
Представените декларации се прилагат към избирателния списък и стават неразделна
част от него.
При дописването в допълнителната страница председателят на СИК попълва
последователно собственото, бащиното и фамилното име на избирателя по документа за
самоличност, и графите „ЕГН”, „Документ за самоличност” и „Адрес”.
Допълнителната страница на избирателния списък се подписва от председателя и
секретаря на СИК.
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ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ОБЯВЯВАНЕ)
за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на ….........
г.
(по чл. 41, ал. 1 от Изборния кодекс)

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

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

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

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

Име

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

Списъкът се обявява от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК не по-късно от 40 дни преди
изборния ден на видно място в района на съответната избирателна секция.
В графата „Име” се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име
на избирателя. В графа „Адрес“ се вписва адресът (постоянен или настоящ) на избирателя.
Списъкът се отпечатва централизирано от ГД „ГРАО“.
Поправките в списъците се обявяват незабавно, включително и се отразяват в
списъците, публикувани на интернет страницата на общината.
Списъкът се подписва от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или
от кметския наместник, и от секретаря на общината. В градовете с районно деление списъците
се подписват от кмета и от секретаря на района.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на …........ г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СПИСЪК
за гласуване с подвижна избирателна кутия за произвеждане на избори за
президент и вицепрезидент на републиката на …………… г.
(по чл. 37 от Изборния кодекс)

№

Име

ЕГН

(попълва ПСИК)

Документ за
самоличност

Адрес

Подпис на
избирателя

4

5

6

(попълва ПСИК)

1

2

3

Забележки

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 избиратели с трайни
увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното
помещение, подали заявление по чл. 37 от ИК.
Списъците се съставят поотделно за всяка подвижна СИК.
В списъците се вписват избирателите подали заявление до органите по чл. 23, ал. 1 от
ИК:
- по постоянен адрес, не по-късно от 20 дни преди изборния ден 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 избирателите заявили това до 5 дни преди изборния ден и при
условие, че е назначена подвижна СИК на територията на общината/района.
Избирателите, 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 избирателя по следния начин:
В графа 1 „№“ се вписва поредният номер на записа, който ще бъде направен.
В графа 2 се вписва собственото, бащиното и фамилното име на избирателя съгласно
личната карта или 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
избирателя.
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Графа 4 не се попълва предварително. При гласуването СИК 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/настоящият адрес на избирателя в срока по чл. 36,
ал. 1 от ИК.
Графа 6 се оставя празна, за да може избирателят да се подпише в нея, след като е
упражнил правото си да гласува.
В графа 7 „Забележки“ се оставя празна и при необходимост се попълва от СИК в
изборния ден.
Имената на избирателите вписани в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия
се заличават от органите по чл. 23, ал. 1 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 изборния ден са
изгубили правото си да избират или са починали, както и имената на лицата, за които това
изрично е предвидено в Изборния кодекс. Заличаването се извършва с хоризонтална черта върху
името, така че заличеното име да се чете. Длъжностното лице извършило заличаването вписва
на гърба на списъка имената и длъжността си, основанието за заличаване и се подписва.
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Приложение № 3-ПВР
ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

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

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

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

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

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

№

Име

ЕГН
(попълва СИК)

Документ за
самоличност
(попълва СИК)

Адрес

Подпис на
избирателя

1

2

3

4

5

6

Забележки

7

Ръководител на заведението/дома/специализираната институция/:
Избирателните списъци в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани
институции, предоставящи социални услуги се съставят и подписват от ръководителя на
заведението или дома не по-късно от 48 часа преди изборния ден, при образувана избирателна
секция поради наличие на не по-малко от 10 избиратели.
Не по късно от 48 часа преди изборния ден ръководителя уведомява кмета за вписаните в
списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци.
Списъкът се съставя по азбучен ред в последователност – собствено, бащино, фамилно
име на избирателя по следния начин:
В графа 1 „№“ се вписва поредният номер на записа, който ще бъде направен.
В графа 2 се вписва собственото, бащиното и фамилното име на избирателя съгласно
личната карта или зеления паспорт за гражданите по § 9а от ПРЗ на ЗБЛД.
Графа 3 не се попълва предварително. В деня на гласуването СИК вписва ЕГН на
избирателя.
Графа 4 не се попълва предварително. При гласуването СИК вписва вида и номера на
документа за самоличност – „лична карта/л.к.“, „личен (зелен) 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 избирателя от документа за самоличност.
Графа 6 се оставя празна, за да може избирателят да се подпише в нея, след като е
упражнил правото си да гласува.
В графа 7 „Забележки“ се оставя празна и при необходимост се попълва от СИК в
изборния ден.
След подписване на избирателния списък от ръководителя и преди предаването му на
СИК от него се заличават имената на гражданите, които до изборния ден са изгубили правото
си да избират или са починали, както и имената на лицата, за които това изрично е предвидено в
Изборния кодекс. Заличаването се извършва с хоризонтална черта върху името, така че
заличеното име да се чете. Лицето извършило заличаването вписва на гърба на списъка имената
и длъжността си, основанието за заличаване и се подписва.
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Приложение № 4-ПВР
ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

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

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

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

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

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за гласуване в места за изтърпяване наказание лишаване от свобода и за задържане
за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на ........ г.
(по чл. 29 във връзка с чл. 25 и чл. 9, ал. 9 от Изборния кодекс)

№

Име

ЕГН

(попълва СИК)

Документ за
самоличност

Адрес

Подпис на
избирателя

4

5

6

(попълва СИК)

1

2

3

Забележки

7

Ръководител на мястото за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за
задържане:
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 избиратели, в които включват задържаните лица,
отговарящи на следните условия:
- към изборния ден включително са български граждани, навършили 18 години и не са
поставени под запрещение;
- към изборния ден включително не изтърпяват наказание „лишаване от свобода“,
наложено им с влязла в сила присъда.
Списъкът се съставя по азбучен ред в последователност – собствено, бащино, фамилно
име на избирателя по следния начин:
В графа 1 „№“ се вписва поредният номер на записа, който ще бъде направен.
В графа 2 се вписва собственото, бащиното и фамилното име на избирателя, съгласно
личната карта или зеления паспорт.
Графа 3 не се попълва предварително. В деня на гласуването СИК вписва ЕГН на
избирателя.
Графа 4 не се попълва предварително. При гласуването СИК вписва вида и номера на
документа за самоличност – „лична карта/л.к.“, „личен (зелен) паспорт за гражданите по § 9а
от ПЗР на 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 избирателя от документа за самоличност.
Графа 6 се оставя празна, за да може избирателят да се подпише в нея, след като е
упражнил правото си да гласува.
Графа 7 се оставя празна и при необходимост се попълва от СИК в изборния ден.
Не по късно от 48 часа преди изборния ден ръководителя уведомява кмета за вписаните в
списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес.
В изборния ден самоличността на лицата с избирателни права в местата за задържане и
изтърпяване на наказание лишаване от свобода се установява по предвидения в ЗИНЗС (Закон за
изпълнение на наказанията и задържането под стража) ред.
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Приложение № 5-ПВР
ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

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

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

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

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

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за гласуване на намиращи се извън страната плавателни съдове, плаващи под
българско знаме за произвеждане на избори
за президент и вицепрезидент на републиката на ........ г.
(по чл. 30 във връзка с чл. 25 и чл. 9, ал. 6 от Изборния кодекс)

№

Име

ЕГН

(попълва СИК)

Документ за
самоличност

Адрес

Подпис на
избирателя

4

5

6

(попълва СИК)

1

2

3

Забележки

7

Капитан на плавателния съд:
Избирателният списък на плавателен съд под българско знаме, намиращ се извън
страната, се съставя и подписва от капитана на плавателния съд не по-късно от 48 часа преди
изборния ден при наличие на не по-малко от 10 избиратели.
Капитанът на плавателния съд уведомява органите по чл. 23, ал. 1 от ИК за вписаните
в списъка лица, за да бъдат те заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес
преди предаване на избирателните списъци на СИК.
Избирателните списъци включват българските граждани, които:
- са навършили 18 години към изборния ден включително;
- не са поставени под запрещение;
- не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
- се намират на плавателния съд под българско знаме в изборния ден.
Списъкът се съставя по азбучен ред в последователност – собствено, бащино, фамилно
име на избирателя по следния начин:
В графа 1 „№“ се вписва поредният номер на записа, който ще бъде направен.
В графа 2 се вписва собственото, бащиното и фамилното име на избирателя съгласно
личната карта или зеления паспорт.
Графа 3 не се попълва предварително. В деня на гласуването СИК вписва ЕГН на
избирателя.
Графа 4 не се попълва предварително. В деня на гласуването СИК вписва вида и номера
на документа за самоличност – „лична карта/л.к.“ или „личен (зелен) паспорт за гражданите по
§ 9а от ПЗР на ЗБЛД/л.п.“.
В графа 5 се записва постоянният адрес на избирателя от документа за самоличност.
Графа 6 се оставя празна, за да може избирателят да се подпише в нея, след като е
упражнил правото си да гласува.
Графа 7 се оставя празна и при необходимост се попълва от СИК в изборния ден.
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Приложение № 6-ПВР
ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

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

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

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ЗАЯВИЛИ, ЧЕ ЩЕ ГЛАСУВАТ ИЗВЪН СТРАНАТА
ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА
РЕПУБЛИКАТА НА ........ Г.
(по чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 25 от Изборния кодекс)

№

Име

ЕГН

Лична карта/
паспорт/военна карта

Постоянен адрес в
Република България

1

2

3

4

5

Ръководител на дипломатическо/консулско представителство: ………………
Списъците на лицата, заявили, че ще гласуват извън страната 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 избират е установено, че имат право да гласуват.
В списъка в отделни графи се вписват:
- пореден номер на записа;
- имената на избирателите;
- единният граждански номер (ЕГН;
- вид и номера на документа за самоличност;
- адрес на избирателя – постоянен адрес в Република България;
В срок не по-късно от 18 дни преди изборния ден 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, за да бъдат заличени от избирателните
списъци за гласуване в Република България.
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Приложение № 7-ПВР
СПИСЪК НА ЛИЦАТА,
ЗАЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ДА ГЛАСУВАТ В ИЗБОРИТЕ
ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА НА ........ Г.
В ................................
(държава)
(по чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 32 от Изборния кодекс)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

№
1

Име
2

Държава
3

Място
4

Подпис: ............................................
(Ръководител на дипломатическото/консулското представителство)
Списъците на лицата, заявили желание да гласуват извън страната, се публикуват от
министъра на външните работи и от ръководителите на дипломатическите и консулските
представителства на Република България не по-късно от 18 дни преди изборния ден на интернет
страницата на Министерството на външните работи и на дипломатическото и консулското
представителство.
Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република
България осигуряват възможност всеки избирател да може да прави справка в списъка по единен
граждански номер.
В списъците в отделни графи се вписват:
- пореден номер на записа;
- собственото, бащиното и фамилното име на избирателя;
- държавата, в която избирателят е заявил, че ще гласува;
- заявеното от избирателя място, в което желае да гласува.
Допълнително постъпилите заявления и настъпилите промени в списъците се публикуват
незабавно.
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Приложение № 8-ПВР
ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

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

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

ФОРМУЛЯР НА СПИСЪК
ЗА ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА
ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА НА ........ Г.
(по чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 25 от Изборния кодекс)

№

Име

ЕГН

(попълва се от СИК)

Лична
карта/паспорт/
военна карта)

(попълва се от СИК)

1

2

3

4

Постоянен
адрес в
Република
България

5

Подпис на
избирателя

6

Забележки

7

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

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

Приложение № 9-ПВР
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци
в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ........ г.
(чл. 38 от Изборния кодекс)

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

Собствено,
бащино, фамилно
име
2

Община ………
Адм. район …………..
населено място ………..
ЕГН

ПО

МП

НА

УГДМ

МВнР

УГОНМ

3

4

5

6

7

8

9

Кмет/кметски наместник:
Секретар на община/район:

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

Община ………
Адм. район …………..
населено място ………..

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък
(по чл. 43, ал. 1, изречение 1 от Изборния кодекс)

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 избори за президент и вицепрезидент на републиката на ........ г. за
избирателна секция № ......................... гр./с. .................................. :
……………………………………………...………………………………………..……….…
…………………………………………………...……………………………………..….……
(непълнотата/грешката се описва)

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ........ г.
Дата ………………. .

Подпис:

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

Заявленията се подават от избирателя и се приемат от съответната администрация
най-късно седем дни преди изборния ден.
Кметът или кметският наместник разглежда заявлението в двудневен срок и се
произнася с мотивирано решение, което обявява незабавно на публично място.
Всеки заинтересуван избирател може да обжалва решението пред съответния
административен съд в двудневен срок от обявяването му.
Съдът разглежда жалбата в открито заседание в двудневен срок с призоваване на
жалбоподателя и кмета и постановява решение, което не подлежи на обжалване и се обявява
незабавно.
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Приложение № 11-ПВР
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………………………………………………
ОБЛАСТ …………………...........…………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
за вписване в избирателния списък
(по чл. 27, ал. 3 и 4 от ИК)

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

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

Подпис:
***************************************************************************

Заявлението се подава до кмета на общината, района, кметството или до кметския
наместник до предаването на списъците на СИК. Кметът или кметският наместник разглежда
заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение.
Избирателите, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под
запрещение се вписват в избирателните списъци след представяне на съответен документ,
приложен към заявлението.
Отказът за вписване в избирателния списък от органите по чл. 23, ал.1 от ИК се
съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва от него 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.
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Приложение № 12-ПВР
ДО
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………………………………………………
ОБЛАСТ …………………...........…………………
ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
за изключване от списъка на заличените лица преди изборния ден
(по чл. 315, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 от Изборния кодекс)

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 ...........
1. Моля да бъда изключен/а от Списъка на заличените лица и да бъда вписан/а
в избирателния списък в секцията по постоянния ми адрес ……………………………….,
а именно секция № …………………..
2. Декларирaм, че при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент
на републиката на ........ г. няма да гласувам на друго място, различно от избирателната
секция по постоянния ми адрес.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата .........................

Подпис:

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

Заявлението – декларация се подава до общинската администрация от лицата,
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. Решението на съда се обявява
незабавно и не подлежи на обжалване.
След изключването на избирателя от Списъка на заличените лица имената и адресът
му се вписват автоматично в избирателния списък (чл. 39, ал. 6 от ИК) от органа по чл. 23,
ал. 1 от ИК.
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Приложение № 13-ПВР
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………….……………….......................................
ОБЛАСТ …………………………..….………...............
ЗАЯВЛЕНИЕ
за изключване от Списъка на заличените лица преди предаване на
избирателния списък на СИК
(по чл. 39, ал. 2 от Изборния кодекс)

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

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

Подпис:

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

Заявлението се подава до органа по чл. 23, ал. 1 от ИК от лицата, включени в Списъка на
заличените лица (с изключение на лицата, заявили, че ще гласуват извън страната) 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 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.
След изключването на избирателя от Списъка на заличените лица имената и адресът му
се вписват автоматично в избирателния списък (чл. 39, ал. 6 от ИК) от органа по чл. 23, ал. 1 от
ИК.
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Приложение № 14-ПВР
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………….……………….......................................
ОБЛАСТ …………………………..….………...............

ЗАЯВЛЕНИЕ
за вписване в избирателния списък по настоящ адрес
(по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс)

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

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

Подпис:

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

Исканията се правят не по-късно от 14 дни преди изборния ден пред органите по чл. 23,
ал. 1 от ИК по настоящия адрес на избирателя.
Органът по чл. 23, ал. 1 от ИК по настоящ адрес незабавно уведомява общинската
администрация по постоянния адрес на избирателя и предава информация за подадените
искания на ГД „ГРАО“ не по-късно от 12 дни преди изборния ден за автоматизирано включване
на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес и заличаването му от избирателния
списък по постоянен адрес.
След вписването на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес не може да
му се издава удостоверение за гласуване на друго място.
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Приложение № 15-ПВР
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………….……………….......................................
ОБЛАСТ …………………………..….………...............
ЗАЯВЛЕНИЕ
за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден
(по чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от Изборния кодекс)

………………………..……....…………..................................................................................,
(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 ми бъде издадено удостоверение по чл. 40 от ИК, от което да е видно, че
следното основание за включването ми в списъка на заличените лица в секция
№ .................... гр./с. .................... не е налице/е отпаднало:
поставяне под запрещение;
изтърпяване наказание лишаване от свобода, за което не предстои
освобождаване до изборния ден;
вписване в избирателнен списък по настоящ адрес.
Удостоверението ще ми послужи пред СИК № .................... гр./с. .................... , за
да бъда изключен(а) от списъка по чл. 38 от ИК за гласуването при произвеждане на
изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ........ г.
В подкрепа на твърдението си, че основанието за включването ми в списъка не е
налице/е отпаднало представям следните доказателства (документи):
1. …………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ........ г.
Дата: ……………г.

Подпис:

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

Заявлението се подава от избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в
списъка по чл. 38 от ИК, но има право да гласува, ако представи удостоверение от общината, че
е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка.
Удостоверението се издава от кмета на общината/района/кметството/кметския
наместник в изборния ден по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, въз
основа на доказателства и документи, които удостоверяват, че лицето има право да гласува.
След представяне на удостоверението по чл. 40, ал. 1 от ИК избирателят се изключва от
списъка по чл. 38 от ИК и всички негови данни се вписват в допълнителната страница на
избирателния списък от председателя на секционната избирателна комисия по постоянния му
адрес. Удостоверението се прилага към избирателния списък, като в графа „Забележки“ се
отбелязва основанието за вписване – „издадено удостоверение“.
Отказът на секционната избирателна комисия да извърши дописване може да се оспорва
пред районната избирателна комисия, която се произнася по жалбата незабавно. Решението не
подлежи на обжалване.

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

Приложение № 16-ПВР
ДО
СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
№ ……………
ОБЩИНА ………………………………………….
НАСЕЛЕНО МЯСТО ……..….…………………..
ДЕКЛАРАЦИЯ
пред СИК от избирател вписан в Списъка на заличените лица
(по чл. 40, ал. 3 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1 – 6 от Изборния кодекс)

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

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

Подпис:

*****************************************************************************
Декларацията се подава пред СИК за изключване от Списъка на заличените лица.
Декларация подават лицата вписани в Списъка на заличените лица при явяване в СИК по
постоянния им адрес в изборния ден, срещу името на които в списъка е отразено:
- „ПО“ (поставен под запрещение), „МП“ (изтърпяващ наказание лишаване от свобода)
или „НА“ (вписан в друг списък по настоящия му адрес) (чл. 38, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ИК), след като
представят удостоверение от общината/района по чл. 40, ал. 1, предложение първо от ИК, че
основанието за включването им в списъка е отпаднало или не е налице или;
- „УГДМ“ (удостоверение за гласуване на друго място), „УГОНМ“ (удостоверение за
гласуване на определено място) или „МВнР“ (вписване в списък за гласуване извън страната) (чл. 38, ал. 2, т. 4, 5 и 6 от ИК).
След представяне на удостоверение и декларация или само на декларация (във втория
случай) председателят на СИК изключва от Списъка на заличените лица избирателя чрез
зачертаване на данните му с хоризонтална черта и го дописва в допълнителната страница на
избирателния списък (под чертата), след което го допуска да гласува.
Удостоверенията и декларациите се прилагат към избирателния списък.
Отказът на СИК да допусне избирателя да гласува е писмен и може да се оспорва пред
РИК, която се произнася незабавно.
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Приложение № 17-ПВР
ДО
СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
№ ……………........... ГР./С. ……..….…………………..
ОБЩИНА ………………………………………….
ДЕКЛАРАЦИЯ
от избирател, че не е гласувал и няма да гласува на друго място

(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)

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 изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на ........ г. не съм гласувал и няма да гласувам на друго
място.
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ………………г.
Подпис:
*****************************************************************************
Декларацията се подава до СИК от избиратели, които в изборния ден:
1. по чл. 28, ал. 3 от ИК гласуват в секцията по постоянния си адрес и са вписани в
избирателния списък на секция, открита в лечебно заведение, дом за стари хора или друга и
специализирана институция;
2. по чл. 29, ал. 4 от ИК 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. При
гласуването тези избиратели представят и документ от съответното място;
3. по чл. 30, ал. 3 от ИК гласуват в секцията по постоянния си адрес и са вписани в
избирателния списък на секция, открита в на плавателен съд под българско знаме;
4. по чл. 233 от ИК са заети в произвеждането на изборите като членове на СИК 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 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;
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,
председателя на СИК дописва избирателя в допълнителната страница на избирателния списък
(под чертата) и го допуска да гласува.
Декларациите се прилагат към избирателния списък.
Отказът на СИК да допусне избирателя да гласува е писмен и може да се оспорва пред
РИК, която се произнася незабавно.
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Приложение № 18-ПВР
КМЕТ НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за изключване от списъка на заличените лица
№......../.......................... г.

(чл. 40, ал. 2 от Изборния кодекс)

Кметът на община/район/кметство/кметският наместник на ……………………..
удостоверява, че по отношение на:
…………………………………………....………………………………………………..,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН….....................…., документ за самоличност вид ........................ № …………….....,
издаден на ....................... от …………………….. постоянен адрес: гр.(с.) .......................
община .............................. район .................. област ......................... ж.к./ул..
.......................................... бл. № ........ вх. ..... , ет. ....., ап....
не е налице/е отпаднало основанието за включването му/и в списъка по чл. 38 от ИК
(Списъка на заличените лица) в секция № ……………. гр./с. ....................
Настоящото удостоверение се издава, за да послужи пред СИК №……………..
гр./с. ...................., за да бъде изключен/а от списъка по чл. 38 от ИК (Списъка на
заличените лица) за гласуването при произвеждане на избори за президент и
вицепрезидент на републиката на ........ г., като бъде дописан/а в допълнителната страница
на избирателния списък в същата секция при гласуването.
Кмет/кметски наместник:
*****************************************************************************

Удостоверението се издава в полза на избирател, който в изборния ден установи, че е
вписан в списъка по чл. 38 от ИК, но има право да гласува и подаде заявление в общината/района,
с което да поиска издаването му от общината/района, в уверение на това, че е отпаднало
основанието или не е налице основание за вписването му в списъка.
Удостоверението се издава от кмета на общината/района/кметството/кметския
наместник в изборния ден по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, въз
основа на доказателства и документи, които удостоверяват, че лицето има право да гласува.
След представяне на удостоверението, избирателят се заличава от списъка по чл. 38 от
ИК и всички негови данни се вписват в допълнителната страница на избирателния списък от
председателя на СИК по постоянния му адрес. Удостоверението се прилага към избирателния
списък, като в графа „Забележки“ се отбелязва основанието за вписване – „издадено
удостоверение“.
Отказът на СИК да извърши дописване може да се оспорва пред районната избирателна
комисия, която се произнася по жалбата незабавно. Решението не подлежи на обжалване.
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Приложение № 19-ПВР

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/
КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
……………….………………......................................
ОБЛАСТ …….…………………..…………..............
ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
за издаване на удостоверение за гласуване на друго място
(по чл. 34, ал. 1, 2 и 3 и чл. 114, ал. 3 от Изборния кодекс)

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

ЕГН …..............................., документ за самоличност вид ........................ №
……………....., издаден на ..................... от …………………….. постоянен адрес: гр./с.
............................. община ...................... район ...................................... област
......................... ж.к./ул.. .......................................... бл. № ........ вх. ..... , ет. ....., ап....
Моля да ми бъде издадено удостоверение за гласуване на друго място в изборите
за президент и вицепрезидент на републиката на ............ г. в качеството ми на:
кандидат за президент на републиката;
кандидат за вицепрезидент на републиката;
член на Централната избирателна комисия;
член на районна избирателна комисия;
член на общинска избирателна комисия при произвеждане на избори за
общински съветници и кметове едновременно с друг вид избори;
наблюдател;
Декларирам, че в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на
............ г. ще гласувам само веднъж.
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ............ г.
Дата: ….…….... г.

Подпис:

***************************************************************************
Удостоверенията за гласуване на друго място се издават от органите по чл. 23, ал. 1
от ИК в един екземпляр не по-късно от 14 дни преди изборния ден.
При подаване на заявлението – декларация лицето удостоверява качеството си със
съответно удостоверение, издадено от ЦИК.
Получилите удостоверения лица – кандидати за президент и вицепрезидент, членове на
Централната избирателна комисия, на районните избирателни комисии, на общинските
избирателни комисии (при произвеждане на избори за общински съветници и кметове
едновременно с друг вид избор) и наблюдателите се заличават от избирателния списък на
секцията по постоянния им адрес.
Удостоверенията се получават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено
пълномощно.
Не се издават удостоверения за гласуване на друго място на лица, пребиваващи извън
страната, както и на лица, вписани в избирателния списък по настоящия им адрес.
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Приложение № 20-ПВР
ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО/КМЕТСКИ
НАМЕСТНИК .....................................................
ОБЛАСТ ………………………..…………...................
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за гласуване на друго място
в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ............ г.
(по чл. 34 от Изборния кодекс)

№ ......................./........................... г.
Г-н/г-жа ……………………………………………………………………………..,
(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....
има право да гласува в избрана от него (нея) избирателна секция в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на ............ г. като:
................................................................................

(кандидат за президент/вицепрезидент, член на ЦИК, РИК, ОИК – при произвеждане на избори за
общински съветници и кметове едновременно с друг вид избори, или наблюдател)

Същият/същата е заличен/а от избирателния списък по постоянен адрес в секция
№ …………….., община ………………………, област …………………………….
Подпис: .................................
(кмет/кметски наместник)
Печат
***********************************************************************

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

№

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

Подпис

Забележка
ДЪРЖАВЕН

Регистърът е в два идентични екземпляра – по един за общинската администрация и за РИК, и е изработен на индигирана двупластова
хартия. Копие от регистъра (вторият екземпляр) се предоставя на РИК не по-късно от 10 дни преди изборния ден.
В графа „№” се отбелязва поредният номер на вписване на удостоверението в регистъра.
В графа „Номер на удостоверението” се вписва:
1. В квадратчетата се попълва последователно по формулата за единната номерация на избирателните секции в страната – АА ВВ СС
ХХХ, където:
АА е номера на района, на чиято територия се издава удостоверението (от 01 до 31);
ВВ е номерът на съответната община от на района по ЕКАТТЕ, на чиято територия се издава удостоверението;
СС е номерът на административния район по ЕКАТТЕ в градовете с районно деление, като в останалите случаи се записва 00.
ХХХ е номерът на съответната избирателна секция, в която трябва да гласува лицето според постоянния си адрес
2. Под квадратчетата се вписва поредният номер на записване на издаденото удостоверение.
В графа „Име” се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на гласоподавателя.
В графа “Забележка” се отбелязва дали удостоверението е получено лично или чрез пълномощник.
Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

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

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

Номер на
удостоверението

(по чл. 35, ал. 2 от Изборния кодекс)

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
за издадените удостоверения за гласуване на друго място
в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ............ г.

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

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

Приложение № 21-ПВР

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 7
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Приложение № 22-ПВР
ДО
ПОСОЛСТВОТО/КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
В ...................................................................................
(държава)
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ
за гласуване в секция извън страната

(по чл. 16, ал. 1, изр. 1, предл. 3, ал. 2 и чл. 307 от Изборния кодекс)

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

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

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

постоянен адрес в Република България ...................................................................................,
(изписва се на български език пълният адрес в РБ)

електронен адрес/телефон за контакти ………………………………………………………
1. Заявявам, че желая да гласувам в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката на ............ г. в:
........................................................................................................................................
(изписано на кирилица или на латиница наименование на мястото в съответната
държава, където лицето желае да гласува, и пощенски код на мястото)

2. Декларирам, че отговарям на условията на чл. 307 от ИК.
имам навършени 18 години;
не съм поставен под запрещение;
не изтърпявам наказание лишаване от свобода.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ............ г.
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ………… г.

Подпис:

Заявлението се подава не по-късно от 25 дни преди изборния ден от български
гражданин, който отговаря на условията по чл. 42, ал. 1 от Конституцията на Република
България и желае да гласува извън страната.
Този образец на заявление се подписва саморъчно от заявителя и се подава лично или
чрез писмо до дипломатическото или консулското представителство на Република България в
съответната държава.
В едно заявление може да е вписано само едно лице. 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 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-ПВР
ДО
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
……………………………………………….
(място, държава)

ДЕКЛАРАЦИЯ

(по чл. 33, ал. 2 във връзка с чл. 307 от Изборния кодекс )

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

ЕГН ......................, с постоянен адрес в Република България: ...................................................
..........................................................................................................................................................,
адрес на пребиваване в съответната държава .............................................................................,
лична карта/паспорт/военна карта № .................., издаден/а на .................. от .......................
ДЕКЛАРИРAМ ЧЕ:
Отговарям на условията да избирам по чл. 42, ал. 1 от Конституцията на Република
България във връзка с чл. 307 от Изборния кодекс:
гражданин съм на Република България;
имам навършени 18 години;
не съм поставен под запрещение;
не изтърпявам наказание лишаване от свобода.
Не съм гласувал и няма да гласувам на друго място в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на ............ г.
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ........................... г.

Подпис:

***************************************************************************
Декларацията се подава от българските граждани, които гласуват в избирателни секции
извън страната в изборния ден.
Право да избират президент и вицепрезидент на републиката имат българските граждани,
които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение и
не изтърпяват наказание лишаване от свобода (чл. 42, ал. 1 от Конституцията на Република
България във връзка с чл. 307 от Изборния кодекс).
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Приложение № 24-ПВР
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
…………………………………………………………..
ОБЛАСТ ………………………………………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
за гласуване с подвижна избирателна кутия
(по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

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

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

Желая да упражня правото си на глас в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката на ............ г. с подвижна избирателна кутия.
Прилагам копие от документ № ……………..…, на ТЕЛК/НЕЛК
…………………………………………………………………………...………………………
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с изборите за
президент и вицепрезидент на републиката на ............ г.
Дата ……… г.

Подпис:

***************************************************************************
Заявлението се подава не по-късно от 20 дни преди изборния ден от избиратели с трайни
увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и
желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия. Когато заявлението не е подадено в този срок,
избирателят може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако подаде заявление за това не по-късно от
5 дни преди изборния ден и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна
секционна избирателна комисия.
Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено чрез писмо, факс или
електронна форма до органите по чл. 23, ал. 1 от ИК по постоянния адрес или настоящия адрес, когато е
направено искане по чл. 36 от ИК.
В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН, постоянният адрес или настоящият
адрес, когато е направено искане по чл. 36 от ИК, и се прилага копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК.
На територията на всяка община (район – в градовете с районно деление) се назначава наймалко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели,
заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.
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Приложение № 25-ПВР
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№...................../...................................... г.
(чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс)

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

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

на районна избирателна комисия в район № ……….. – …….…………............…......
за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ................ г.
Председател:
Секретар:

Приложение № 26-ПВР
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№......../....................... г.
(чл. 57, ал.1, т. 5 и чл. 101 от Изборния кодекс)

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

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

на секционната избирателна комисия в секция № ………………….....…………...………,
държава ……….........………............................, място ……………………....………………,
за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ................ г.
Председател:
Секретар:
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Приложение № 27-ПВР

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

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

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

на секционна избирателна комисия в секция № …….................. населено място
………....……, кметство ………………...……...….….………, административен район
………………………..., община …....…………............................, в район № …….. –
…….............. за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ................ г.
Председател:
Секретар:

Приложение № 28-ПВР
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РАЙОН № ……….. – …….…………............…..
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ ......../.................... г.
(чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс)

Районна избирателна комисия .... - .................................. район 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 № ………………….....…………...………,
населено
място
………....……,
кметство
………………...……...….….………,
административен район ………………………..., община …....…………............................,
район № .........–……..…………............................, за изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на .........................
Председател:
Секретар:
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Приложение № 29-ПВР
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на българска неправителствена организация, която ще участва с
наблюдател/и на изборите за президент и вицепрезидент на републиката
(чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2, 3 и 4 във връзка с чл. 111, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс)
от
..............................................................................................................................................................,
(наименование на българска неправителствена организация)

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

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

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

като българска неправителствена организация, която ще участва с наблюдатели в изборите за
президент и вицепрезидент на републиката на …………….. г.
Заявявам/е за регистрация ………. наблюдатели.
Представям/е следните документи:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на …………….. г.
Подпис/и: ……………………………………
(представляващ/и българската
неправителствена
организация/упълномощено/и лице/а)
Печат на организацията (ако има такъв)
Заявлението за регистрация се представя в ЦИК не по-късно от един ден преди изборния ден.
Заявлението се подписва от лицето, представляващо българската неправителствена
организация според актуалната й съдебна регистрация.
Когато българската неправителствена организация се представлява съвместно от няколко
лица, заявлението се подписва от всички представляващи.
Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от
представляващия/те българската неправителствена организация.
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Към заявлението за регистрация българската неправителствена организация представя:
1. удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от датата на насрочване
на изборите за президент и вицепрезидент на републиката;
2. изрично пълномощно от представляващото/ите лице/а, в случаите, когато документите се
подават от упълномощено/и лице/а;.
3. списък, подписан от представляващия организация или от изрично упълномощено от него
лице, съдържащ имената и единния граждански номер, съответно друг идентифициращ номер за
лицата, които не са български граждани, на изрично упълномощените представители на
организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели. Списъкът се представя
задължително в един екземпляр на хартиен носител и отделно на електронен носител.
4. пълномощни на членове на неправителствената организация или изрично упълномощени
представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели.
Общият брой на наблюдателите, регистрирани от една неправителствена организация не
може да надвишава броя на избирателните секции в страната и извън страната.
Едно лице не може да бъде едновременно анкетьор и наблюдател (чл. 116, ал. 1 от ИК).
За дейността си наблюдателите не могат да получават възнаграждение от партиите,
коалициите, инициативните комитети и техните кандидати.
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Приложение № 30-ПВР
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на наблюдатели от регистрирана българска неправителствена организация
за изборите за президент и вицепрезидент на републиката
(чл. 112, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 111, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс)
от
......................................................................................................................................................................,
(наименование на регистрирана българска неправителствена организация)

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

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

регистрирана с решение № …….. на ЦИК.

Заявявам/е за регистрация ……. наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката на ……………… г. съгласно списък, приложение към настоящото заявление.
Представям/е следните документи:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ……………… г.
Подпис/и: …………………………….
(представляващ/и българската неправителствена
организация/упълномощено/и лице/а)
Печат на организацията (ако има такъв)
Заявлението за регистрация се представя в ЦИК не по-късно от един ден преди изборния ден ……….… г.
Заявлението се подписва от лицето, представляващо българската неправителствена
организация според актуалната й съдебна регистрация.
Когато българската неправителствена организация се представлява съвместно от няколко
лица, заявлението се подписва от всички представляващи.
Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от
представляващия/щите българската неправителствена организация.
Към заявлението за регистрация българската неправителствена организация представя:
1. изрично пълномощно от представляващото/щите лице/а, в случаите когато документите се
подават от упълномощено/и лице/а.
2. списък, подписан от представляващия съответната неправителствена организация или
изрично упълномощено от него лице, съдържащ имената и единния граждански номер, съответно друг
идентифициращ номер за лицата, които не са български граждани, на упълномощени членове на
неправителствената организация или изрично упълномощени представители на организацията, които
да бъдат регистрирани като наблюдатели. Списъкът се представя задължително в един екземпляр
на хартиен носител и отделно на електронен носител;
3. пълномощни на членове на неправителствената организация или изрично упълномощени
представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели.
Общият брой на наблюдателите, регистрирани от една неправителствена организации не
може да надвишава броя на избирателните секции в страната и извън страната.
Едно лице не може да бъде едновременно анкетьор и наблюдател (чл. 116, ал. 1 от ИК).
За дейността си наблюдателите не могат да получават възнаграждение от партиите,
коалициите, инициативните комитети и техните кандидати.

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9

Приложение № 31-ПВР
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ

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

Заявявам за регистрация като наблюдател/и на изборите за президент и вицепрезидент
на републиката на ………………………… г. следното/ите лице/а, представител/и на:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………,

(наименование на органа или организацията, чуждестранна партия, движение или наименованието на
българските партии/коалиции/инициативни комитети, регистрирали кандидати, от които са поканени)

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

…………………………
(държава по произход)

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

Забележки

Предал документите

Приел документите

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

6

7.

8.

9.

Час

ВЕСТНИК

10. Получено от, дата

Дата

ДЪРЖАВЕН

5.

4.

По приложение …

№

60

3.

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

1.
2.

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

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на заявени наблюдатели от български неправителствени организации на
изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ……………. г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 32-ПВР

С Т Р.
БРОЙ 7

Предал документите

Приел документите

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

Получено от…………….., дата

5.

6.

7.

8.

Дата

Час

ДЪРЖАВЕН

Горният образец на страница втора се попълва, когато дадена българска неправителствена организация, която е регистрирана за
участие с наблюдатели по чл. 112, ал. 1, т. 1 от ИК на изборите за президент и вицепрезидент на републиката 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 списъкът на наблюдатели.

Забележки

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

4

3.

2.

1.

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 1

Приложение № 33-ПВР

……………………………………………

2.

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

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

№ на удостоверение

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

№ на удостоверение

ВЕСТНИК

2.

1.

№ по
ред

ДЪРЖАВЕН

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

……………………………………………

1.

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

62

№ по
ред

І. Наблюдатели – представители на Европейския парламент, на чуждестранни парламенти, на Организацията за сигурност и
сътрудничество в Европа, на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и други парламентарни асамблеи, на чуждестранни
партии и движения, както и лица, които не са български граждани, посочени от партии, коалиции и инициативни комитети,
регистрирали кандидати

РЕГИСТЪР
(за публикуване)
на регистрирани наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на …………. г.
(по чл. 113 и чл. 57, ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс)

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

С Т Р.
БРОЙ 7

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3

Приложение № 34-ПВР
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

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

Централната

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

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

………………………………………………………………………………………………..
(имената на наблюдателя по начина, изписан в документа за самоличност на
латиница за лицата, които не са български граждани (са граждани на друга
държава – членка на Европейския съюз)
ЕГН/съответно друг идентифициращ № за лицата, които не са български граждани
....................................., е регистриран/а за наблюдател на изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на ……………… г. като упълномощен член/изрично
упълномощен представител на:
.........................................................................................................................................……
.........................................................................................................................................……
(българска неправителствена организация)

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

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 7

Приложение № 35-ПВР
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

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

Централната

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

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

………………………………………………………………………………………………..
(имената на наблюдателя по начина, изписан в документа за самоличност на
латиница)
от .............................................., от …………………………………………………………
(държава)

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

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

е регистриран/а за наблюдател на изборите за президент и вицепрезидент на
републиката на ………………………. г.
Председател:
Секретар:

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5

Приложение № 36-ПВР
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден
(чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202 от Изборния кодекс)
от
...................................................................................................................................................................,
(наименование на агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден)

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

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

Заявявам/е за регистрация .......................................................................................................
(наименование на агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден)

като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за
президент и вицепрезидент на републиката на ……………. г.
Представям списък с трите имена, ЕГН на анкетьорите и № на избирателните секции,
извън които ще се осъществява анкетирането, и следните документи:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на …………… г.
Подпис/и: ………………………………………
(представляващ/и агенцията/упълномощено/и лице/а)
Печат на агенцията
Заявлението за регистрация се представя в ЦИК не по-късно от 8 дни преди изборния ден –
……… г.
Заявлението се подписва от лицето, представляващо агенцията според актуалната й съдебна
регистрация.
Когато агенцията се представлява от няколко лица, заявлението се подписва от всички
представляващи.
Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от
представляващия/ите агенцията.
Към заявлението за регистрация агенцията представя:
1. удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от датата на решението
на Народното събрание за насрочване на изборите за президент и вицепрезидент на републиката –
…………. г.;
2. списък, съдържащ имената, единния граждански номер на анкетьорите и номерата на
избирателните секции, извън които ще се осъществява анкетирането. Списъкът се представя
задължително в 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. кратко описание на опита на агенцията за провеждане на социологически проучвания;
5. методика за извършване на социологическите проучвания в изборния ден.
Едно лице не може да бъде едновременно анкетьор и наблюдател.
Анкетирането се извършва пред избирателните секции, без да се пречи на процеса на
гласуване.

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Приложение № 37-ПВР
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за анкетьор

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

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

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

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

ЕГН ......................................., е регистриран/а за анкетьор на изборите за президент
и вицепрезидент на републиката от агенция, регистрирана с решение на ЦИК №
…………… от …………… да извършва социологическо проучване в изборния ден:
..........................................................................................................................................
(наименование на агенцията)

Председател:
Секретар:

Удостоверението се издава в един екземпляр.
Анкетьорите се легитимират с издаденото им удостоверение и документ за
самоличност.

Забележки

Предал документите

Приел документите

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

Получено от агенцията….., дата

5.

6.

7.

8.

9.

4.

3.

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

1.
2.

№

Дата

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

Час

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден в изборите за
президент и вицепрезидент на републиката на …………….. г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 38-ПВР

БРОЙ 7
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 7

№ по
ред

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

Регистрация – решение на ЦИК № ….

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

Приложение № 39-ПВР

С Т Р.
68
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

Приложение № 40-ПВР
ДО
РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РАЙОН № ......-..............................
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите
за президент и вицепрезидент на републиката
(чл. 72, ал. 1, т. 15, чл. 118, ал. 1 и 5 във връзка с ал. 2 и чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс)

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

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

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

Заявявам/е за регистрация ........................................... (брой с цифри и думи) застъпници на
кандидатската листа, регистрирана от партията/коалицията/инициативния комитет за изборите за
президент и вицепрезидент на републиката на ………… г., съгласно приложен списък по образец.
Приложени документи:
1. Пълномощно, ако се подава от упълномощено лице.
2. Списък с имената и ЕГН на застъпниците – на хартия и на технически носител в excel
формат.
3. ………………………………………………………………………………………………….
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ……………. г.
Подпис/и: ………………………………….
(представляващ/и партията/коалицията
или упълномощено/и лице/а)
Подпис: ……………………………………
(представляващия инициативния комитет)
Печат на партията/коалицията (ако има такъв)
Заявлението за регистрация се представя в РИК не по-късно от един ден преди изборния ден –
……….. г.
Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде едно или повече заявления,
като общият брой на посочените застъпници за съответната кандидатска листа не може да
надвишава броя на избирателните секции в съответния район. Когато партията,
коалицията/инициативният комитет желае да замени регистриран застъпник, се подава предложение
по образец – Приложение № …..
Към заявлението задължително се представя списък в 1 (един) екземпляр на хартиен
носител по следния образец:
№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН на застъпника

С Т Р.

70

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 7

Списъкът се представя задължително и на електронен носител в excel формат по горния
образец.
Заявлението
и
списъкът
се
подписват
от
лицето,
представляващо
партията/коалицията/инициативния комитет.
Когато партията/коалицията/инициативният комитет се представлява съвместно от няколко
лица, заявлението и списъкът се подписват от всички представляващи.
Заявлението и списъкът могат да бъдат подписани и от лице/а, изрично упълномощено/и от
представляващия/ите партията/коалицията. В този случай при подаване на заявлението се представя
и заверено копие от пълномощното.
Заявлението на партията/коалицията/инициативния комитет може да бъде подадено и от
лице с изрично пълномощно, като при подаването се представя и пълномощното.
За застъпник може да бъде регистрирано български гражданин, който е навършил 18 години към
датата на подаване на заявлението, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване
от свобода.
Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа.
Една кандидатска листа може да бъде представлявана от един застъпник в една
избирателна секция в изборния ден.
Общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция или
инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния район.
Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.
При произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент извършената за първия избор
регистрация на застъпници запазва действието си. Между двата избора може да бъдат
регистрирани и нови застъпници при спазване на изискването на чл. 117, ал. 4 от ИК.

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 1

Приложение № 41-ПВР
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите за
президент и вицепрезидент на републиката в избирателни секции извън страната
(чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 5 и чл. 118, ал. 1, 3, 4 и 5 от Изборния кодекс)
...................................................................................................................................................................,
(наименование на партия/коалиция или инициативен комитет)

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

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

Заявяваме/е за регистрация ............................... (брой с цифри и думи) застъпник/ци на
кандидатите
за
президент
и
вицепрезидент
на
републиката
…………………………………………………………………………………………………………….
(изписват се имената на кандидата за президент и вицепрезидент)

в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ……………… г. съгласно
приложения списък.
Приложени документи:
1. Пълномощно, ако се подава от упълномощено лице;
2. Списък, съдържащ имената и ЕГН на застъпниците на хартия и на технически носител в
excel формат.
Адрес, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ………….. г.
Подпис/и: ………………………………….
(представляващ/и партията/коалицията
или упълномощено/и лице/а)
Подпис: ……………………………………
(представляващия инициативния комитет)
Печат на партията/коалицията - ако има такъв/
Заявлението за регистрация се представя в ЦИК не по-късно от един ден преди изборния ден.
Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде едно или повече заявления,
като общият брой на посочените застъпници за съответната кандидатска листа не може да
надвишава
броя
на
избирателните
секции
извън
страната.
Когато
партията,
коалицията/инициативният комитет желае да замени регистриран застъпник, се подава предложение
по образец – Приложение № …..
Към заявлението задължително се представя списък в един екземпляр на хартиен носител по
следния образец:
Списък на застъпниците:

С Т Р.
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№ по
ред

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Собствено, бащино, фамилно име на застъпника

БРОЙ 7

ЕГН

Списъкът се представя задължително и на електронен носител в excel формат по горния
образец.
Заявлението
и
списъкът
се
подписват
от
лицето,
представляващо
партията/коалицията/инициативния комитет.
Когато партията/коалицията се представлява съвместно от няколко лица, заявлението и
списъкът се подписват от всички представляващи.
Заявлението и списъкът могат да бъдат подписани и от лице/а, изрично упълномощено/и от
представляващия/ите партията/коалицията. В този случай при подаване на заявлението се
представя и заверено копие от пълномощното.
Заявлението на партията/коалицията/инициативния комитет може да бъде подадено и от
лице с изрично пълномощно, като при подаването се представя и пълномощното.
За застъпник може да бъде регистрирано български гражданин, който е навършил 18
години към датата на подаване на заявлението за регистрация, не е поставен под запрещение и не
изтърпява наказание лишаване от свобода.
Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа.
Една кандидатска листа може да бъде представлявана от един застъпник в една
избирателна секция в изборния ден.
Общият брой на застъпниците извън страната на всяка кандидатска листа на партия,
коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции извън
страната.
Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.
При произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент извършената за първия избор
регистрация на застъпници запазва действието си. Между двата избора може да бъдат
регистрирани и нови застъпници при спазване на изискването на чл. 117, ал. 5 от ИК.

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 3

Приложение № 42-ПВР
ДО
РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РАЙОН № ...... - ......................
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа за изборите за
президент и вицепрезидент на републиката
(чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 4 във връзка с ал. 1, 2 и 5 от Изборния кодекс)
от
......................................................................................................................................................................,
(партия/коалиция/инициативен комитет )

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

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

Предлагам/е за регистрация ........................ (брой с цифри и думи) заместващ/и застъпник/ци
на кандидатската листа, регистрирана от партията/коалицията/инициативния комитет в изборите за
президент и вицепрезидент на републиката на ………. г. съгласно приложен списък по образец.
Приложени документи:
1. Пълномощно, ако се подава от упълномощено лице;
2. Списък с имената и ЕГН на застъпниците – на хартия и на технически носител в excel
формат.
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ……………. г.
Подпис/и: ………………………………….
(представляващ/и партията/коалицията
или упълномощено/и лице/а)
Подпис: ……………………………………
(представляващия инициативния комитет)
Печат на партията (коалицията – ако има такъв)
Заместващият застъпник замества регистриран застъпник или когато има предложение за
заместване, направено от партия, коалиция или инициативен комитет преди изборния ден.
Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция
или инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в
съответния район. Всяка партия, коалиция или инициативен комитет може да подаде едно или повече
предложения за регистрация на заместващи застъпници до достигане на една трета от броя на
избирателните секции в съответния район.
Предложението за регистрация на заместващ(и) застъпник/ци се представя в РИК преди
изборния ден.
Към предложението задължително се представя списък в един екземпляр на хартиен
носител по следния образец:

С Т Р.

№
по
ред

74

ДЪРЖАВЕН

Собствено, бащино, фамилно
име на заместващия застъпник

ВЕСТНИК

ЕГН на
заместващия
застъпник

БРОЙ 7

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

Списъкът се представя задължително и на електронен носител в excel формат по горния
образец.
Предложението
и
списъкът
се
подписват
от
лицето,
представляващо
партията/коалицията/инициативния комитет.
Когато партията/коалицията се представлява съвместно от няколко лица, предложението и
списъкът се подписват от всички представляващи.
Предложението и списъкът могат да бъдат подписани и от лице/а, изрично упълномощено/и от
представляващия/ите партията/коалицията. В този случай при подаване на предложението се
представя и заверено копие от пълномощното.
Предложението на партията/коалицията/инициативния комитет може да бъде подадено и от
лице с изрично пълномощно, като при подаването се представя и пълномощното.
За заместващ застъпник може да бъде регистрирано лице, което е навършило 18 години, не е
поставено под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.
Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа.
Една кандидатска листа може да бъде представлявана от един застъпник в една
избирателна секция в изборния ден.
Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.
При произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент извършената за първия избор
регистрация на заместващи застъпници запазва действието си. Между двата избора може да
бъдат регистрирани и нови заместващи застъпници при спазване на изискването на чл. 118, ал. 4 от
ИК.

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

Приложение № 43-ПВР
ДО
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа за изборите за
президент и вицепрезидент на републиката в избирателните секции
извън страната
(чл. 57, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 118, ал. 1, 3, 4 и 5 от Изборния кодекс)
от.................................................................................................................................................................,
(партия/коалиция /инициативен комитет )

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

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

Предлагам/е за регистрация ........................ (брой с цифри и думи) заместващ/и застъпник/ци
на кандидатската листа, регистрирана от партията/коалицията от партии/инициативния комитет в
изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ………. г. съгласно приложен списък по
образец.
Приложени документи:
1. Пълномощно, ако се подава от упълномощено лице;
2. Списък – на хартия и на технически носител в excel формат.
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
.............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на …………. г.
Подпис/и: ………………………………….
(представляващ/и партията/коалицията
или упълномощено/и лице/а)
Подпис: ……………………………………
(представляващия инициативния комитет)
Печат на партията (коалицията – ако има такъв)
Заместващият застъпник замества регистриран застъпник или когато има предложение за
заместване, направено от партия, коалиция или инициативен комитет преди изборния ден.
Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция
или инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции извън
страната. Всяка партия, коалиция или инициативен комитет може да подаде едно или повече
предложения за регистрация на заместващи застъпници до достигане на една трета от броя на
избирателните секции извън страната.
Предложението за регистрация на заместващ/и застъпник/ци се представя в ЦИК преди
изборния ден.
Към предложението задължително се представя списък в един екземпляр на хартиен
носител по следния образец:
№
по

Собствено, бащино, фамилно
име на заместващия застъпник

ЕГН на
заместващия

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

С Т Р.

ред

76

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

застъпник

БРОЙ 7

замества

Списъкът се представя задължително и на технически носител в excel формат по горния
образец.
Предложението
и
списъкът
се
подписват
от
лицето,
представляващо
партията/коалицията/инициативния комитет.
Когато партията/коалицията се представлява съвместно от няколко лица, предложението и
списъкът се подписват от всички представляващи.
Предложението и списъкът могат да бъдат подписани и от лице/а, изрично упълномощено/и от
представляващия/ите партията/коалицията. В този случай при подаване на предложението се
представя и заверено копие от пълномощното.
Предложението на партията/коалицията/инициативния комитет може да бъде подадено и от
лице с изрично пълномощно, като при подаването се представя и пълномощното.
За заместващ застъпник може да бъде регистрирано лице, което е навършило 18 години, не е
поставено под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.
Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа.
Една кандидатска листа може да бъде представлявана от един застъпник в една
избирателна секция в изборния ден.
Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.
При произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент извършената за първия избор
регистрация на заместващи застъпници запазва действието си. Между двата избора може да
бъдат регистрирани и нови заместващи застъпници до една трета от броя на секциите извън
страната.

Забележки

Предал документите

Приел документите

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

6.

7.

8.

9.

Час

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

Дата

ВЕСТНИК

10. Получени от........, дата

По приложение

№

ДЪРЖАВЕН

5.

4.

3.

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

1.
2.

(по чл. 72, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 118, ал. 1, 4 и 5 от Изборния кодекс)

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на заявени/предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите
за президент и вицепрезидент на републиката на …………. г.

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

Приложение № 44-ПВР

БРОЙ 7
С Т Р. 7 7

Забележки

Предал документите

Приел документите

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

Получени от........, дата

4.

5.

6.

7

8.

Към №
По приложение

Дата

Час

78
ДЪРЖАВЕН

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

3.

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

1
2.

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

Забележки

Предал документите

Приел документите

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

Получени от........, дата

5.

6.

7.

8.

9.

По приложение

Към №

Дата

Час

ДЪРЖАВЕН

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

4.

3.

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

1.
2.

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 9

Забележки

Предал документите

Приел документите

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

6.

7.

8.

9.

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

Час

ВЕСТНИК

10. Получени от.........., дата

По приложение

Дата

ДЪРЖАВЕН

5.

4.

№

80

3.

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

1.
2.

(по чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 1, 3, 4 и 5 от Изборния кодекс)

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на заявени/предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите
за президент и вицепрезидент на републиката на …………. г. в секциите извън страната

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 45-ПВР

С Т Р.
БРОЙ 7

Забележки

Предал документите

Приел документите

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

Получени от......., дата

4.

5.

6.

7

8.

Към №
По приложение

Дата

Час

ДЪРЖАВЕН

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

3.

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

1
2.

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 1

Забележки

Предал документите

Приел документите

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

Получени от..., дата

5.

6.

7.

8.

9.

По приложение

Към №

Дата

Час

82
ДЪРЖАВЕН

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

4.

3.

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

1.
2.

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

№ по
ред

Партия/коалиция/инициативен
комитет

……………………………………..

(собствено, бащино, фамилно име)

№ на удостоверение

ДЪРЖАВЕН

3. …………..……………………………………………………

(собствено, бащино, фамилно име)

2. …………..……………………………………………………

(собствено, бащино, фамилно име)

1. …………..……………………………………………………

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

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

РЕГИСТЪР
(за публикуване)
на застъпници в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на …………. г.

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

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 46-ПВР

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 3

№ по
ред

Партия/коалиция/инициативен
комитет

……………………………………..

(собствено, бащино, фамилно име)

ДЪРЖАВЕН

3. …………..……………………………………………………

(собствено, бащино, фамилно име)

2. …………..……………………………………………………

(собствено, бащино, фамилно име)

№ на удостоверение

84

1. …………..……………………………………………………

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

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

РЕГИСТЪР
(За публикуване)
на застъпници извън страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ………. г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 47-ПВР

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 5

Приложение № 48-ПВР
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РАЙОН № .......... - .....................................
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за застъпник

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

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

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

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

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

в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ………….. г.
Председател:
Секретар:
Приложение № 49-ПВР
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за застъпник извън страната
(по чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 1, 3 и 4 от Изборния кодекс)

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

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

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

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

в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на …………. г.
Председател:
Секретар:

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 7

Приложение № 50-ПВР
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на партия за участие в изборите за президент и вицепрезидент на ….. г.
(по чл. 133 от Изборния кодекс)
от ..................................................................................................................................................................,
(пълно или съкратено наименование на партията според съдебната й регистрация)

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

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

Заявявам/е за регистрация ...........................................................................................................................

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

за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ……… г.
Заявявам/е за отпечатване върху бюлетината следното наименование на партията:

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

Регистрацията на партията е подкрепена от

……… ( …………………….……………)

(с цифри)

(с думи)

избиратели, съгласно приложения списък – на хартия и в структуриран електронен вид.
Представям следните документи (чл. 133, ал. 3 от ИК):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ……………. г.
Подпис/и:

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

Заявлението за регистрация се представя в ЦИК от партията не по-късно от 45 дни преди
изборния ден.
Заявлението се подписва от лицето, представляващо партията според актуалната й съдебна
регистрация.
Когато партията се представлява от няколко лица, заявлението се подписва от всички
представляващи.
Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от
представляващия/те партията.
Към заявлението за регистрация партията представя:

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7

1. удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от датата на обнародване
на решението на Народното събрание за насрочване на изборите за президент и вицепрезидент на
републиката;
2. образец от подписа на представляващия/ите партията;
3. образец от печата на партията;
4. банков документ за внесен депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК в размер на 2500 лв.;
5. списък, съдържащ имената, ЕГН и саморъчни подписи на не по-малко от 2500 избиратели.
Списъкът се представя и в структуриран електронен вид на технически носител в excel формат;
6. удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии за
внесени финансови отчети на партията за всяка от последните три години, а за новорегистрираните
партии - от датата на съдебната им регистрация;
7. удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;
8. имената на длъжностните лица, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната
отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
9. изрично пълномощно от представляващото/ите партията лице/а, в случаите когато
документите се подават от упълномощено/и лице/а.

С Т Р.

88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 7

Приложение № 51-ПВР
СПИСЪК
на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция
за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на …….. г.
(по чл. 133, ал. 3, т. 5 и чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс)

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

за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ……………. г.
Всеки избирател може да участва само в един списък.
Подписаните даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ……………. г.

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

1.
2.
3.

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

Подпис на избирателя

В графата „Име” се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име
на избирателя.
Списъкът трябва да съдържа имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на
не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията.
Списъкът се прилага към заявлението за регистрация на партия/коалиция.

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 9

Приложение № 52-ПВР

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на коалиция за участие в изборите за
президент и вицепрезидент на републиката на …………….. г.
(по чл. 140 във връзка с § 1, т. 9 от ДР от Изборния кодекс)
от ..................................................................................................................................................,
(пълното или съкратено наименование на коалицията съгласно решението за образуването й)

представлявана от

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

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

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

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

за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ………………. г.
Пълното и/или съкратеното наименование на коалицията за отпечатване върху
бюлетината е .......................................................................................................................................
(пълното и/или съкратено наименование на коалицията съгласно решението за образуването й)

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

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

приложения списък на хартия и в структуриран електронен вид.
Прилагам/е следните документи (чл. 140, ал. 3 от ИК):
...............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Съгласен/ни съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ………….. г.
Подпис ……………………………………………..
(представляващ/и коалицията/
упълномощено/и лице/а)
Печат на коалицията (ако има такъв)

С Т Р.

90

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 7

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

Забележки
Предал документите
Приел документите
Регистрация – решение на ЦИК № …….
Удостоверение № ........ от .................. г.
Получено от партия, дата

5.
6.
7.
8.

Час

ВЕСТНИК

При установяване на непълноти или несъответствия ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни, но не покъсно 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).

Дата

ДЪРЖАВЕН

9.

№

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

4.1. заявление за регистрация;
4.2. удостоверение за актуално правно състояние;
4.3. образец от подписа на представляващия/ите
партията;
4.4. образец от печата на партията;
4.5. банков документ за внесен депозит по чл. 129,
ал. 1 от ИК;
4.6. списък, съдържащ имената, ЕГН и саморъчни
подписи на не по-малко от 2500 избиратели;
4.7. списък на технически носител;
4.8. удостоверение от Сметната палата по чл. 37,
ал. 1 от ЗПП;
4.9. удостоверение за актуална банкова сметка;
4.10. имената на длъжностните лица, които ще
отговарят
за
приходите,
разходите
и
счетоводната отчетност на партията;
4.11. изрично пълномощно, когато заявлението е
подписано от упълномощено лице;
4.12. изрично пълномощно, когато документите се
подават от упълномощено лице.

№ по ред, дата, час на постъпване
Партия
Адрес, телефон, електронен адрес, факс
и лице за контакти
Приложени документи

1.
2.
3.

4.

Приложение № 53-ПВР

РЕГИСТЪР
на партиите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ………… г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

БРОЙ 7
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Приложени документи

Забележки

Предал документите

5.

6.

7.

№

дата

Час

92

5.1. заявление за регистрация;
5.2. за всяка от участващите в коалицията партии:
а) удостоверение за актуално правно състояние;
б) образец от подписа на представляващия партията;
в) образец от печата на партията;
г) удостоверение на Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от ЗПП;
5.3. решение за образуване на коалицията, подписано от лицата,
представляващи партиите и подпечатано с печата на всяка една от
партиите;
5.4. образец от подписите на лицето/ата, представляващо/и
коалицията;
5.5. образец от печата на коалицията, ако има такъв;
5.6. банков документ за внесен депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК;
5.7. списък, съдържащ имената, ЕГН и саморъчни подписи на не помалко от 2500 избиратели;
5.8. списък на технически носител;
5.9. удостоверение за банкова сметка, която ще обслужва
предизборната кампания на името на една от партиите;
5.10. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за
приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията;
5.11. изрично пълномощно от лицето/ата, представляващо/и
коалицията, когато заявлението е подписано от упълномощено лице;
5.12. изрично 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.

№ по ред, дата, час на постъпване
Коалиция

1.
2.

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

Приложение № 54-ПВР
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕГИСТЪР
на коалициите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ………….. г.

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

Получено от коалиция, дата

Заявление за промени в състава и/или наименованието на №
коалицията – дата, час на постъпване
Приложени документи

Забележки

Предал документите

Приел документите

Промени в състава и/или наименованието на коалицията –
решение на ЦИК № .........
Удостоверение № ........ от ................. г.
Получено от коалиция, дата

10.

11.

13.

14.

15.

16.

17.

Дата

Час

ДЪРЖАВЕН

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

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

9.

12.

Приел документите

8.

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
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Приложение № 55-ПВР
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПУБЛИЧЕН ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР
НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В
ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА НА
………… Г.
(по чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ от Изборния кодекс)

вх.№
1
1.

Регистрирана партия
2
ПП „………………………..“

Решение
на ЦИК

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

3

4

……

…………………..

2.
3.
….

вх.№
1
1.

Регистрирана коалиция
2
КП „………………………..“

Решение
на ЦИК

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

3

4

……

…………………..

2.
3.
….
Регистърът на партиите и коалициите е публичен и съдържа следните колони:
Колона 1 – „входящ №“, изписва се поредността според заявлението за регистрация
на партия/коалиция;
Колона 2 – „Регистрирана партия“ съответно „Регистрирана коалиция“, в която се
изписват наименованията на регистрираните партии и коалиции, като пред наименованието
на партията/коалицията се изписва абревиатурата за партия „ПП“, а за коалиция – с „КП“;
Колона 3 – „Решение на ЦИК“, в която се изписва номерът на решението за
регистрация и се осигурява електронен достъп до него;
Колона 4 – „Адрес, телефони, eлектронен адрес, лице/а за контакт“, в която се
изписват посочените данни.
Достъпът до данните в регистъра се осигурява при спазване на Закона за защита на
личните данни.
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Приложение № 56-ПВР
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за регистрация на партия

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

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

е регистрирана за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на
…… г.
Председател:
Секретар:
Приложение № 57-ПВР

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ

за регистрация на коалиция

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

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

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

е регистрирана за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на
……….. г.
Председател:
Секретар:

С Т Р.
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Приложение № 58-ПВР
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
от коалиция за заличаване на регистрацията
(по чл. 145, ал. 1 от Изборния кодекс)

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

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

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

Заявявам/е за вписване в регистъра на коалициите, заличаване на регистрацията за
участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ………. г.
Представям/е следните документи:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….……………………………..
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакти:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Съгласен/а/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ……… г.
Подпис/и:
…………………………..…………….……….

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

Печат на коалицията (ако има такъв)
Заличаване на регистрацията на коалиция за участие в изборите, настъпили след
регистрацията й в ЦИК, се извършва след подаване на заявление не по-късно от 32 дни преди изборния
ден. Със заявлението се представя и решение за заличаване, подписано от лицата представляващи
партиите включени в състава на коалицията или от изрично упълномощени от тях лица.
Заявлението се подава от името на коалиция и се подписва от представляващия/те
коалицията лица или изрично упълномощено лице/а.
С решението за заличаване ЦИК възстановява в 7-дневен срок и внесения депозит по чл. 129,
ал. 1 от ИК.
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Приложение № 59-ПВР
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
от коалиция за промени в състава и/или наименованието на коалиция
(по чл. 144, ал. 1 и 4 от Изборния кодекс)

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

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

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

Заявявам/е за вписване в регистъра на коалициите, регистрирани за участие в изборите за
президент и вицепрезидент на републиката на ………. г., следните промени в състава и/или
наименованието на коалиция ........................................................................................................................,
(пълно или съкратено наименование на коалицията според регистрацията й в ЦИК)

настъпили след регистрацията й в Централната избирателна комисия.
………………………………………………………………….………………………………………........
……………………………………………………………………….………………………………………
Представям/е следните документи:
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….……………………………..
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакти:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/а/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ……… г.
Подпис/и: …………………………..…………….……….

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

Печат на коалицията (ако има такъв)
Заявлението се подава от името на коалиция или партия от състава на коалицията.
Промени в състава на коалиция, настъпили след регистрацията й в ЦИК, се извършват след
подаване на заявление не по-късно от 35 дни преди изборния ден. Със заявлението се представя и решение
за промени, което трябва да отговаря на условията за образуване на коалицията.
В случай че в коалицията се включват нови партии, те представят не по-късно от 35 дни преди
изборния ден документите по чл. 140, ал. 3, т. 1 от ИК.
В случай че една или повече партии напуснат коалицията, нейната регистрация се запазва, ако в
състава й са останали най-малко две партии. Промените, настъпили в състава на коалиция, се
отбелязват в регистъра на ЦИК след подаване на заявление от лицето, представляващо партията, или
от представляващите коалицията лица, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден. В същия срок ЦИК
заличава от наименованието на коалицията партиите, напуснали състава й.
Заявлението се подава и в случай че партия, чието наименование или абревиатура е включено в
наименованието напусне коалицията. Коалицията запазва регистрацията си ако в срок не по-късно от 32
дни преди изборния ден промени наименованието си с решение и подаде заявление за това в ЦИК.
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Приложение № 60-ПВР

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за промени в състава и/или наименованието на коалиция
(по чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 144, ал. 1 и ал. 4 от Изборния кодекс)

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

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

регистрирана за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на
………… г. с решение №……. от …...…………. г., както следва:
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

Председател:
Секретар:
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Приложение № 61-ПВР
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
от инициативен комитет за участие в изборите за
президент и вицепрезидент на републиката на …………… г.

(по чл. 152, т. 1, буква „а“ и чл. 153, ал. 1 във вр. чл. 151, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс)

1. ............................................................................................., ЕГН................................,
постоянен адрес................................................................................................................
2. ............................................................................................., ЕГН.................................,
постоянен адрес.................................................................................................................
3. ............................................................................................, ЕГН .................................,
постоянен адрес................................................................................................................
……………………..
21. ..........................................................................................., ЕГН .................................,
постоянен адрес.................................................................................................................
……………………...
Заявяваме за регистрация инициативен комитет за издигане на независими
кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на …….…. г., както
следва:
..............................................................................................................., ЕГН .................................,
(собствено, бащино и фамилно име – кандидат за президент)

постоянен адрес: .............................................................................................................................
..............................................................................................................., ЕГН .................................,
(собствено, бащино и фамилно име – кандидат за вицепрезидент)

постоянен адрес: .............................................................................................................................
Представяме следните документи (чл. 153, ал. 4 от ИК):
...........................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, лице за контакти:
...........................................................................................................................................................
Съгласни сме личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с регистрацията
на инициативния комитет за участие в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката на …………... г.
Подписи:
1. ........................................................
2. .........................................................
3. ........................................................
............................................................
21.........................................................
……………………………………….
За издигане на независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката се
създава инициативен комитет от не по-малко от 21 избиратели с постоянен адрес на
територията на страната. Всеки избирател може да участва само в един инициативен
комитет. Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го
представлява. Лицето, представляващо инициативния комитет подава в ЦИК не по-късно от
40 дни преди изборния ден заявление за регистрация, подписано от всички членове на
инициативния комитет. Към заявлението се прилагат:
1. решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето,
което да го представлява;
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2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния
комитет;
3. декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря
на изискванията по чл. 307 от ИК;
4. декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да
обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимите
кандидати лица за други цели, освен предвидените в ИК;
5. банков документ по чл. 129, ал. 1 от ИК за внесен депозит;
6. удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния
комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;
7. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.
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Приложение № 62-ПВР
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
от инициативен комитет за заличаване на регистрацията
(по чл. 155, ал. 1 от Изборния кодекс)

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

Заявявам искане за заличаване на регистрацията на инициативния комитет, извършена
с Решение № …. от ………… на ЦИК, за издигане на независимите кандидати за президент и
вицепрезидент на републиката в изборите на ……...…. г., както следва:
..............................................................................................................., ЕГН .................................,
(собствено, бащино и фамилно име – кандидат за президент)

постоянен адрес: .............................................................................................................................
..............................................................................................................., ЕГН .................................,
(собствено, бащино и фамилно име – кандидат за вицепрезидент)

постоянен адрес: .............................................................................................................................,
и вписване на решението за извършеното заличаване в регистъра на ЦИК за инициативните
комитети.
Представям следните документи:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….……………………………..
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакти:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ……… г.
Подпис: …………………………..…………….……….

(представляващ/а инициативния комитет)

Заличаване на регистрацията на инициативен комитет за участие в изборите след
регистрацията му в ЦИК се извършва чрез заявление подписано от представляващото инициативния
комитет лице, подадено не по-късно от 32 дни преди изборния ден. Заедно със заявлението се
представя и решение на инициативния комитет за заличаването му.
Заявлението се подписва от представляващото инициативния комитет лице.
Заявлението се подава от представляващото инициативния комитет лице или от изрично
упълномощено/и лице/а.
С решението за заличаване ЦИК възстановява внесения депозит по чл. 129, ал. 1, т. 2 от ИК.
Депозитът се възстановява в 7-дневен срок от влизане в сила на решението на ЦИК.
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Приложение № 63-ПВР
ДО
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ

(по чл. 153, ал. 4, т. 3 от Изборния кодекс)

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

ЕГН............................., документ за самоличност вид …………….. № ............................ изд.
на ………................ от ...................., постоянен адрес: гр./с. ………….., община ………. ,
район …………….. ., област …………………, ж.к./ул. ……………………….….., № ……,
бл. ……, вх. ………., ет. ……, ап. ……, член на инициативен комитет за издигане на:
..................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата за президент)
и
..................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата за вицепрезидент)
за независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на
……….. г.,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. съм български гражданин;
2. съм навършил 18 години;
3. не съм поставен под запрещение и не изтърпявам наказание лишаване от
свобода.
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на …………... г.
Дата: ............................... г.

Подпис:

Всеки член на инициативния комитет подписва отделна декларация. Декларациите на членовете
на инициативния комитет се представят със заявлението за регистрация в ЦИК.
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Приложение № 64-ПВР
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ

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

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

ЕГН............................., документ за самоличност вид …………….. № ............................ изд.
на ………................ от ...................., постоянен адрес: гр./с. ………….., община ………. ,
район …………….. ., област …………………, ж.к./ул. ……………………….….., № ……,
бл. ……, вх. ………., ет. ……, ап. ……, член на инициативен комитет за издигане на:
..................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата за президент)
и
..................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата за вицепрезидент)
за независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на
……….. г.,
ДЕКЛАРИРАМ, че няма да обработвам и да предоставям личните данни на
включените в списъка за подкрепа на независимите кандидати лица за други цели, освен
предвидените в Изборния кодекс.
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на …….. г.
Дата:............................... г.

Подпис:

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

Забележки
Предал документите
Приел документите
Регистрация – решение на ЦИК № …..
Удостоверение № ........ от ................ г.
Получено от инициативен комитет, дата

5.
6.
7.
8.

час

ВЕСТНИК

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

Дата

ДЪРЖАВЕН

9.

4.1. заявление за регистрация;
4.2. решение за създаване на инициативния комитет и
решение за определяне на лицето, което да го
представлява;
4.3. нотариално заверени образци от подписите на
лицата, участващи в инициативния комитет;
4.4. декларация по образец, подписана от всеки член на
инициативния комитет, че отговаря на изискванията
по чл. 307 от ИК;
4.5. декларация по образец, подписана от всеки член на
инициативния комитет, че няма да обработва и
предоставя личните данни на включените в списъка
лица за други цели, освен предвидените в ИК;
4.6. банков документ по чл. 129, ал. 1 от ИК;
4.7. удостоверение за банкова сметка на името на
лицето, представляващо инициативния комитет,
която ще обслужва само предизборната кампания;
4.8. имената и длъжностите на лицата, които ще
отговарят за приходите, разходите и счетоводната
отчетност.

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

3.

№

Приложение № 65-ПВР
104

4.

№ по ред, дата, час на постъпване
Инициативен комитет

1.
2.

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

РЕГИСТЪР
на инициативните комитети за издигане на независими кандидати
за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ……….. г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

С Т Р.
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Пореден № и
дата на
постъпване

…...

Собствено, бащино и фамилно име на членовете на
Инициативния комитет

……………………………………………….......................
……………………………………………….......................
………………………………………..
……………………………………………….......................
………………………………………..
……………………………………………….......................
(собствено, бащино и фамилно име на ……………………………………………….......................
……………………………………………….......................
независимите кандидати)
……………………………………………….......................
……………………………………………….......................
……………………………………………….......................
……………………………………………….......................
………………………………………..
……………………………………………….......................
………………………………………..
……………………………………………….......................
(собствено, бащино и фамилно име на ……………………………………………….......................
……………………………………………….......................
независимите кандидати)
……………………………………………….......................
……………………………………………….......................
……………………………………………….......................
……………………………………………….......................
………………………………………..
……………………………………………….......................
………………………………………..
……………………………………………….......................
(собствено, бащино и фамилно име на ……………………………………………….......................
……………………………………………….......................
независимите кандидати)
……………………………………………….......................
……………………………………………….......................

Инициативен комитет за издигане на:

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

№ и дата на
решението за
регистрация
ДЪРЖАВЕН

2.

1.

Приложение № 66-ПВР

РЕГИСТЪР
(За публикуване)
на инициативните комитети за издигане на независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката на
…………………. г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 0 5
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Приложение № 67-ПВР
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за регистрация на инициативен комитет

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

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

Решение

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

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

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

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

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

за независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на
………… г.
Председател:
Секретар:
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Приложение № 68-ПВР
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от партия/коалиция за регистрация на кандидатска листа за президент и
вицепрезидент на републиката
(по чл. 318, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс)

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

регистрирана с Решение на ЦИК № ……………….,
представлявана
от.......................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

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

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

Предлагам/е Централната избирателна комисия да регистрира за участие в
изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ……………….. г. издигнатите от
............................................................................................................ кандидати, както следва:
(партия/коалиция)
1. за президент .................................................................................., ЕГН…......................,
(собствено, бащино и фамилно име)
постоянен адрес……………………….................................................................................
2. за вицепрезидент................................................................................, ЕГН.........................,
(собствено, бащино и фамилно име)
постоянен адрес……………………. .................................................................................
Прилагам/е следните документи (по чл. 318, ал.1, т. 1, 3, 4, 5 и 6 от ИК):
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Подпис: …………………………………………………..
…………………………………………………………….
(имената на представляващия/те партията/коалицията или
изрично упълномощеното/ите лице/а)

.........................……. г.

Печат на партията/коалицията (ако има такъв)

Предложението се представя в ЦИК не по-късно от 32 дни преди изборния ден. Към
предложението партията или коалицията прилага:
1. заявление от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го
партия или коалиция;
2. декларация по образец от всеки кандидат, че отговаря на условията на чл. 93, ал. 2 и
чл. 95, ал. 1 от Конституцията, в която посочва своя постоянен адрес и ЕГН;
3. декларация по образец от всеки кандидат, че отговаря на условията по чл. 317, ал. 1
от ИК (че е предложен за регистриране само от една партия/коалиция или инициативен
комитет);
4. пълномощно на лицето/ата, изрично упълномощено/и да представляват
партията/коалицията пред ЦИК, в случаите, когато предложението и документите се
подписват и/или се подават от упълномощено/и лице/а.
Препоръчително е предложението да се представи и на технически носител в excel
формат.
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Приложение № 69-ПВР
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инициативен комитет за регистрация на кандидатска листа с независими
кандидати за президент и вицепрезидент на републиката на ………………. г.
(по чл. 318, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 320 от Изборния кодекс)

Подписаният/та ........................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
представляващ/а инициативния комитет, регистриран с решение на ЦИК № ………… от
……………………:
предлагам Централната избирателна комисия да регистрира за участие в изборите за
президент и вицепрезидент на републиката на …………г. като независими кандидати за:
1. президент .................................................................................., ЕГН…......................,
(собствено, бащино и фамилно име)
постоянен адрес……………………….................................................................................
2. вицепрезидент................................................................................, ЕГН.........................,
(собствено, бащино и фамилно име)
постоянен адрес……………………. .................................................................................
Издигането на кандидатите е подкрепено от ..................
(с цифри)

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

избиратели, съгласно приложения списък – на хартия и в структуриран електронен вид.
Прилагам следните документи (по чл. 318, ал. 1, т. 3, 4 и 5; чл. 320, ал. 1 и ал. 4 от
ИК):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
....................................... г.
Подпис на представляващото
инициативния комитет лице:

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

Предложението се представя в ЦИК не по-късно от 32 дни преди изборния ден. Към
предложението от името на инициативния комитет се прилагат:
1. списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати,
съдържащ най-малко 2500 записа. Подписите на избирателите се полагат пред член на
инициативния комитет. Избирателят вписва в списъка имената си и ЕГН. Всеки избирател
може да участва само в един списък. Списъкът се представя и в структуриран електронен
вид на технически носител в excel формат;
3. заявление от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от предложилия
ги инициативен комитет;
4. декларация по образец от кандидатите, че отговарят на условията на чл. 93, ал. 2
и чл. 95, ал. 1 от Конституцията, в която посочват своя постоянен адрес и ЕГН;
5. декларация по образец от всеки от кандидатите за президент и вицепрезидент, че
отговаря на условията по чл. 317, ал. 1 от ИК (че е предложен за регистриране само от един
инициативен комитет).
Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице и се
подава лично или чрез изрично упълномощено лице, притежаващо писмено пълномощно.
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Приложение № 70-ПВР

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ

(по чл. 318, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс)

Подписаният/ата ..............................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ..................................., постоянен адрес...........................................................................,
Заявявам, че съм съгласен/а да бъда регистриран/а като кандидат за
президент/вицепрезидент
на
Република
България
от
името
на
.....................................................................................................................................................
(партия/коалиция или инициативен комитет, регистриран/а с
решение на ЦИК № ………… от ………………………… г.)

за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на …………….. г.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на
……………………… г.
.................................. г.

Подпис:

С Т Р.
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Приложение № 71-ПВР
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ
(по чл. 318, ал. 1, т. 3 и §1, т. 1 от ДР от Изборния кодекс)

Подписаният/ата…...............................................................................................,
роден/а в гр./с ...................................................................................................................,
ЕГН ……..............................................,
постоянен адрес ..................................................................................................................,
лична карта/зелен паспорт за гражданите по §9а от ПЗР на ЗБЛД
№ ................................., издаден/а на ......................... от .............................., кандидат за
президент/вицепрезидент на Република България
ДЕКЛАРИРAМ,
че през последните пет години съм живял(а) в страната и отговарям на условията по
чл. 93, ал. 2 и чл. 95, ал. 1 от Конституцията на Република България.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на
………… г.
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
........................................... г.
Подпис:
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Приложение № 72-ПВР

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ

(по чл. 318, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 317, ал. 1 от Изборния кодекс)

Подписаният/ата ................................................................................................,
роден/а в гр./с. ................................................., ЕГН .....................................................,
постоянен адрес ..................................................................................................................,
лична карта/зелен паспорт за гражданите по §9а от ПЗР на ЗБЛД №
................................., издаден/а на ......................... от .............................., кандидат за
президент/вицепрезидент на Република България
ДЕКЛАРИРAМ,
че кандидатурата ми е предложена
партия/коалиция/инициативен комитет.

за

регистрация

само

от

една

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на
…………… г.
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
.................................... г.

Подпис:
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Приложение № 73-ПВР
СПИСЪК
на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати
за президент и вицепрезидент на републиката в насрочените на ……..… г.
(по чл. 320 от Изборния кодекс)

Подписаните, подкрепяме:
1. Кандидата за президент ………………………...…………………………………… и
2. Кандидата за вицепрезидент ………………………………………………………….,
.............................................................................….............………………………......………...........,
(собствено, бащино и фамилно име)

издигнати от инициативен комитет, регистриран с Решение на ЦИК № …………… от
…………………………г. за издигане кандидатурата на независими кандидати за президент и
вицепрезидент на републиката за участие в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката на ……………….. г.
Всеки избирател може да участва само в един списък.
Подписаните, даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с
регистрацията на кандидатската листа на независимите кандидати за президент и
вицепрезидент на републиката на ……………….. г.

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

№

Собствено, бащино и фамилно име на
избирателя, подкрепящ регистрацията
на независим кандидат

ЕГН

Подпис на
избирателя

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

Списъкът трябва да съдържа имената, саморъчните подписи, и ЕГН на не по-малко от 2500
избиратели, подкрепящи издигането на независимите кандидати. Подписите на избирателите се
поставят пред член на инициативния комитет. Избирателят посочва имената си, ЕГН и постоянен
адрес.
Списъкът се представя и в структуриран електронен вид на технически носител в excel
формат, заедно с документите по чл. 318, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5;
Последователността на вписване на избирателите 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 личните данни и носи отговорност като администратор по смисъла на
чл. 3, ал. 2 от ЗЗЛД.

2

1
1.

3
1. президент ………..………
2. вицепрезидент ……………

Собствено, бащино и фамилно
име на кандидатите за президент
и вицепрезидент
4

ЕГН
5

Забележки
6

№ на решението
за регистрация

Пореден № на
вписване на
кандидатската листа в
бюлетината за
гласуване
7

ДЪРЖАВЕН

Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в регистъра на Централната избирателна
комисия. Имената се изписват, както са изписани в декларациите по чл. 318, ал. 1, т. 3 и 4 от ИК. Когато от ЦИК са дадени указания за
отстраняване на констатирани непълноти или несъответствия в документацията, това се отразява в графата „Забележки“.
Поредността на вписване на съответната листа в бюлетината за гласуване се определя чрез общ жребий от Централната
избирателна комисия след приключването на регистрацията на кандидатските листи.

2.

Партия,
коалиция или
инициативен
комитет

Пореден №,
дата и час на
постъпване

(по чл. 57, ал. 1, т. 12 и чл. 318, ал. 3 от Изборния кодекс)

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на кандидатите за президент и вицепрезидент на насрочените на …………………. г. избори

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 74-ПВР

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 1 3

2

1

3

1. президент
……………………………………………………
……………………………………………………
2. вицепрезидент
……………………………………………………
……………………………………………………

4

ДЪРЖАВЕН

Регистърът се обявява на интернет страницата на Централната избирателна комисия.

Партия, коалиция или
инициативен комитет и № на
решението да регистрация

Пореден №,
дата и час на
постъпване на
предложението

Пореден № на
вписване на
кандидатската
листа в
бюлетината за
гласуване
5

114

№ на решението за
регистрация на
Собствено, бащино, фамилно име на кандидатите
кандидатската
листа

(по чл. 57, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс)

РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИКУВАНЕ
на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на …………… г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 75-ПВР

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

БРОЙ 7
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ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 5

Приложение № 76-ПВР
Избирателна секция №

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

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

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

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

СПИСЪК
за допълнително вписване на придружителите в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на ............ г..
(чл. 236, ал. 2 от ИК )

Долуподписаните придружители даваме съгласие личните ни данни да бъдат
обработвани във връзка с произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на
републиката на ............ г..
№
1

Собствено,
бащино и
фамилно име
2

ЕГН

Постоянен
адрес

Документ
за самоличност

3

4

5

Подпис
на
придружителя
6

Председател:
Секретар:
В този списък се вписват данните на придружителя, след като в графа „Забележки” на
избирателния списък срещу името на избирателя се впишат имената и единният граждански
номер на придружителя.
ВАЖНО! Придружителите не се подписват в избирателния списък в това си
качество, а само в списъка за допълнително вписване на придружители.
Списъкът се подписва от председателя и секретаря на секционната избирателна
комисия.
Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.
Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели.
Член на комисията, представител на партия, коалиция или инициативен комитет,
застъпник или наблюдател не може да бъде придружител.
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Приложение № 77-ПВР
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на избирателния списък
(по чл. 215, ал. 4 от Изборния кодекс)

Днес, ................................ г., в ................ часа секционната избирателна комисия в
избирателна секция № ........................, населено място .........................................., кметство
............................., община ............................., адм. район …………………… район…..…………………., получи от общинската администрация и от РИК избирателния списък за
произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на
…………………….. г.:

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

(с думи)

(с думи)

(с думи)

(с думи)

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

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

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

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

Кмет на община/район/кметство/кметски наместник или определено от него
със заповед длъжностно лице от общинската
администрация:
Определен от РИК неин член:
Председател (зам.-председател) на СИК:
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за секционната
избирателна комисия, за районната избирателна комисия и за общината (района – в градовете с
районно деление).
При неявяване на председателя на СИК избирателния списък се получава и протокола 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 № 78-ПВР
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на избирателен списък

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

Днес, ................................ г., в ................ часа секционната избирателна комисия в
избирателна секция № ........................, населено място .........................................., кметство
............................., община ............................., адм. район …………………… район…..…………………., получи от ръководителя на лечебното заведение/дома/специализираната
институция или ръководителя на мястото за изтърпяване на наказанието лишаване от
свобода и за задържане избирателния списък за произвеждане на изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на …………………….. г.:
1.

Брой избиратели
...........................................................................................

2.

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

3.

Общ брой избиратели (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: ………………….
Председател (зам.-председател) на СИК: ……………..
Секретар на СИК: ……………
Протоколът се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра – един за секционната
избирателна комисия и един за лечебното заведение/дома/специализираната институция или
мястото за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане.
При неявяване на председателя на СИК избирателния списък се получава и протокола се
подписва от заместник-председателя и секретаря на комисията.
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Приложение № 79-ПВР
Избирателна секция №

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

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

формуляр на списък за гласуване извън страната за произвеждане на изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на …………………. г..

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

Протоколът се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра – по един за
секционната избирателна комисия и за ръководителя на българското дипломатическо или
консулско представителство.
При неявяване на председателя на СИК списъка се получава и протокола се подписва
от заместник-председателя на комисията.
След подписване на протокола отговорността за опазване на формуляра на
избирателния списък се носи от председателя, съответно заместник-председателя на СИК.
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Приложение № 80-ПВР
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК
(по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Изборния кодекс)

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

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

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

2.

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

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

(брой с думи)

(брой с думи)

3.

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

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

4.

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

(с цифри)

(с цифри)

................
(с цифри)

................
(с цифри)

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

(брой с думи)

(брой с думи)

(брой с думи)

(брой с думи)

................
(с цифри)

………

(с цифри)

……………..
(с цифри)

…………..
(с цифри)
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Протокол за маркиране на печата на СИК:

Образци на декларации – Приложение № 17-ПВР (чл. 28, ал. 3, чл.
11. 29, ал. 4, чл. 30, ал. 3, чл. 233, чл. 235, ал. 4 и чл. 241, ал. 1, т. 3 от
ИК)
.......................................................................................
(брой с думи)

12.

БРОЙ 7

1 брой

.................
(с цифри)

Образци за декларации – Приложение № 16-ПВР (чл. 40, ал. 3 във
връзка с чл. 38, ал. 2, т. 4 и 6 от ИК)
.......................................................................................

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

Отличителни знаци на членовете на СИК:
13. .......................................................................................

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

(брой с думи)

(брой с думи)

(с цифри)

(с цифри)

14. Печат на секционната избирателна комисия – 1 брой.

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

15. Копирни апарати – 1 брой.
16. Устройства за машинно гласуване (ако в секцията се провежда такова гласуване)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
17. Техника и консумативи и други помощни и технически материали:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Кмет на община/район/кметство или определено от него със заповед
длъжностно лице от общинската администрация/кметски наместник:
Определен от РИК неин член:
Председател (зам.-председател) на СИК:
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за
избирателна комисия, за районната избирателна комисия и за общината
градовете с районно деление).
При неявяване на председателя на СИК изборните книжа и материали се
протокола се подписва от заместник-председателя на комисията.
След подписване на протокола отговорността за опазване на изборните книжа
се носи от председателя, съответно заместник-председателя на СИК.

секционната
(района – в
получават и
и материали

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 1

Приложение № 81-ПВР
Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на книжа и материали на
подвижна секционна избирателна комисия
(по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Изборния кодекс)

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

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

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

2.

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

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

(брой с думи)

(брой с думи)

Кочан/кочани с бюлетини за гласуване, запечатани по начин,
определен от ЦИК:

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

3.

4.

5.

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

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

Списък за допълнително вписване на придружителите:

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

6.

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

7.

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

8.

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

(брой с думи)

(брой с думи)

9.

Протокол за маркиране на печата на СИК:

10.

Образци на декларации – Приложение № 17-ПВР (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).

(с цифри)

(с цифри)

…………
(с цифри)

………….
(с цифри)

………….
(с цифри)

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

………..
(с цифри)
1 брой

С Т Р.
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(Попълва се само от лицата по чл. 233 от ИК)
.......................................................................................
(брой с думи)

Отличителни знаци на членовете на СИК:
11. ........................................................................................................................
(брой с думи)

БРОЙ 7

…………
(с цифри)
…………
(с цифри)

12. Печат на подвижната секционната избирателна комисия – 1 брой.

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

13. Техника и консумативи и други помощни и технически материали:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Кмет на община/район/кметство или определено от него със заповед
длъжностно лице от общинската администрация:
Определен от РИК неин член:
Председател (зам.-председател) на ПСИК:
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за
подвижната секционна избирателна комисия, за районната избирателна комисия и за
общината (района – в градовете с районно деление).
При неявяване на председателя на ПСИК изборните книжа и материали се получават
и протокола се подписва от заместник-председателя на комисията.
След подписване на протокола отговорността за опазване на изборните книжа и
материали се носи от председателя, съответно заместник-председателя на ПСИК.
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Приложение № 82-ПВР
Избирателна секция №
3 2
0 0
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали на
секционна избирателна комисия за гласуване извън страната
(по чл. 217 във връзка с чл. 215, ал. 1 от Изборния кодекс)

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

следните изборни книжа и материали за произвеждане на изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на ………………… г.:
1.

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

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

2.

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

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

(брой с думи)

(брой с думи)

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

3.

4.

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

Списък за допълнително вписване на придружителите:
…………………………………………………………………………
(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 № 23ПВР:
...............................................................................................................
(брой с думи)

(с цифри)

(с цифри)

………..
(с цифри)

…………..
(с цифри)

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

.................
(с цифри)

1 брой

.................
(с цифри)

С Т Р.
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Отличителни знаци на членовете на СИК
10. ………………………………………………………………………..
(брой с думи)

БРОЙ 7

…………
(с цифри)

11. Печат на секционната избирателна комисия – 1 брой.

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

12. Техника и консумативи и други помощни и технически материали:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Ръководител на българското дипломатическо/
консулско представителство/
оправомощен от него представител:
Председател (зам.-председател) на СИК:

Протоколът се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра – по един за
секционната избирателна комисия и за ръководителя на българското дипломатическо или
консулско представителство.

БРОЙ 7
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Приложение № 83-ПВР
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали на
капитана на плавателен съд, плаващ под българско знаме

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

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

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

плаващ под българско знаме получи от определен/и с решение на РИК неин/йни член/ове
следните изборни книжа и материали за произвеждане на изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на ………………. г.:
1.

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

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

2.

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

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

(брой с думи)

(брой с думи)

3.

Списък за допълнително вписване на придружителите:

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

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

4.

5.

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

6.

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

7.

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

(брой с думи)

(брой с думи)

9.

Протокол за маркиране на печата на СИК

(с цифри)

(с цифри)
………..
(с цифри)

................
(с цифри)

………..
(с цифри)

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

.................
(с цифри)
1 брой

С Т Р.
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Отличителни знаци на членовете на СИК:
10. ..............................................................................................................
(брой с думи)

БРОЙ 7

.................
(с цифри)

11. Печат на секционната избирателна комисия - 1 брой.

(Печатът на СИК се предава в запечатан плик, който се подписва от лицата, които подписват
протокола в момента на получаването му. Капитанът предава запечатания плик с печата на
председателя на СИК заедно с другите книжа и материали. Пликът се отваря при откриването на
изборния ден в секцията.)

12. Копирни апарати – 1 брой
13. Техника и консумативи и други помощни и технически материали:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Определен/и с решение на РИК неин/йни член/ове:
Капитан на плавателен съд …………………………………………………,
плаващ под българско знаме:

(име на плавателния съд)

Протоколът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за районната
избирателна комисия и за капитана на плавателния съд.
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Приложение № 84-ПВР
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали на
секционна избирателна комисия на плавателен съд, плаващ под българско знаме
(по чл. 216 във връзка с чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Изборния кодекс)

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

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

бащино, фамилно име)

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

на плавателния съд)

плаващ под българско знаме следните книжа и материали за произвеждане на избори за
президент и вицепрезидент на републиката на ………………… г.
Избирателна кутия – прозрачна, за гласуване:
1. ........................................................................................................

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

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

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

(брой с думи)

(брой с думи)

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

(с цифри)

(с цифри)

………..
(с цифри)

Кочан № ………….. – от № ………………до № ……………..
3. Кочан № ………….. – от № ………………до № ……………..
Кочан № ………….. – от № ………………до № ……………..
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Кочан № ………….. – от № ………………до № ……………..

Списък за допълнително вписване на придружителите:
4. …………………………………………………………………………………….
(брой с думи)

Списък на заличените лица:
5. …………………………………………………………………........
(брой с думи)

6.

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

………..
(с цифри)
………..
(с цифри)

1. Фабричен №……
2. Фабричен № ……

Формуляри на чернови на СИК:
7. .............................................................................................................

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

Формуляр на списък на лицата, получили копие от подписания
протокол
на СИК за установяване на резултатите от гласуването
8.
.............................................................................................................

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

(брой с думи)

(брой с думи)

(с цифри)

(с цифри)
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(брой с думи)

11. Избирателен списък

БРОЙ 7
1 брой

………………
(с цифри)

1 брой

12. Печат на секционната избирателна комисия – 1 брой.

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

13. Техника и консумативи и други помощни и технически материали:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Председател (зам.-председател) на СИК:

Капитан на плавателен съд
плаващ под българско знаме: …………………………
(име на капитана)

Протоколът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за секционната избирателна
комисия и за капитана на плавателния съд.
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Приложение № 85-ПВР
Избирателна секция №

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

Днес …………………… г., в ……….. часа, …………………………………………..
председател на секционната избирателна комисия/подвижна секционна избирателна
комисия в избирателна секция № ………………., община …………………………/адм.
район
…………………………………………….,
район
……-……………….
и
…………………………………………… член на СИК, определен с решение на СИК, при
откриване на изборния ден, маркират по уникален начин печата на СИК/ПСИК, с който се
подпечатват бюлетините за гласуване и изборните книжа в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на ……………… г.
Печатът има следния отпечатък:

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

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

Секретар

…………………
4. ………………
5. ………………
6. ………………

Протоколът се съставя от всички секционни избирателни комисии.
Протоколът се подписва от всички членове на секционната избирателна комисия/подвижната
секционна избирателна комисия.
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Приложение № 86-ПВР
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване на сгрешени формуляри и приемане на нов формуляр на
протокол на СИК/Подвижна СИК
(по чл. 274 от Изборния кодекс)

Днес, ......................... г., в .............. часа секционната избирателна комисия в избирателна
секция № ........................, населено място……………………, кметство ..........................................,
община ................................, административен район …………………….., район № ...... ..............................., предаде на районната избирателна комисия сгрешени формуляри на
протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за президент и вицепрезидент
на републиката и получи от районната избирателна комисия нов формуляр на протокол на
СИК за установяване на резултатите от гласуването за президент и вицепрезидент на
републиката на ………………….. г.
Фабричен № на сгрешените формуляри
1.

Сгрешени формуляри на протокол на 1
СИК/подвижна СИК
2
Фабричен № на новия формуляр:

2.

Нов формуляр на протокол на СИК

Забележка:
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

Секретар

…………………
4. ………………
5. ………………
6. ………………

Определен от РИК неин член:
Този протокол се съставя, когато са сгрешени и двата формуляра на секционния
протокол.
Протоколът се изготвя в два екземпляра за СИК/ПСИК и за РИК.
1. Когато и двата формуляра на протокола са сгрешени, унищожените протоколи се
връщат в районната избирателна комисия. При предаване на протоколите се сверяват
фабричните им номера с номерата на протоколите, вписани в протокола за предаването и
приемането на изборните книжа по чл. 215, ал. 4 от ИК, фабричните им номера се вписват на
ред 1 от таблицата и се съставя настоящият протокол. В този случай СИК/ПСИК получава нов
протокол, фабричният номер на който се вписва на ред 2 от таблицата.

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 1

В „Забележка“ се описва констатацията, когато се установи разлика във фабричния/ите
номер/а на протокола/ите, вписан/и в протокола за предаването и приемането на изборните
книжа по чл. 215, ал. 4 от ИК и върнатите протоколи.
Когато СИК/ПСИК предава на РИК двата сгрешени формуляра на секционния протокол,
се съставя този протокол за приемане от РИК на сгрешените формуляри и предаване на СИК на
нов формуляр за секционен протокол. Той се подписва от всички членове на СИК/ПСИК и от
определен с решение на районната избирателна комисия неин член.
Екземплярът от протокола за РИК и сгрешените протоколи се предават на областната
администрация по реда на чл. 296, ал. 4 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 27 от ИК.
2. Когато сгрешеният протокол е само един, след приключване на гласуването се поставя
в плика с надпис „Протоколи на СИК“.
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Избирателна секция №

БРОЙ 7

Приложение № 87-ПВР

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали на
СИК/Подвижна СИК за съхранение в общинската администрация
(по чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс)

Днес, ...................................г., в .............. часа секционната избирателна
комисия/подвижната СИК в избирателна секция № .........................., населено място
................................................., кметство .............................., община ................................,
административен район ............................., район №… - ....................................., предаде за
съхранение в общинската администрация на община ............................. следните изборни
книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на
…………. г.:
1. Запечатана торба с поставени в нея бюлетините и
останалите книжа и материали на СИК/ПСИК, получени по
реда на чл. 215, ал. 1 от ИК
..................................................................................................
(брой с думи)
2. Плик съдържащ:
- протокола на СИК/ПСИК с резултатите от гласуването;
- втория формуляр на протокол на СИК/ПСИК (непопълнен
или сгрешен);
- протокола за предаване и приемане на изборните книжа и
материали, съставен в деня преди изборния ден;
- протокола за предаване на сгрешен/и формуляр/и и
приемане на нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК (ако
е съставен при сгрешени протоколи);
- 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;
- протокола на СИК с резултатите от машинното гласуване
(за СИК, провели машинно гласуване), заедно с
разпечатката от машината с данните от машинното
гласуване.
..................................................................................................
(брой с думи)

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

...................................
(с цифри)
Забележка:
…………………………………………………………………………………………
Председател/заместник-председател на СИК/Подвижна СИК:
Секретар на СИК/Подвижна СИК:
Член на СИК:
Комисия в състав, определена със заповед № ………….. на кмета на общината, за
приемане на изборните книжа и материали за съхранение:
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4. …………………………..
5. …………………………..
6. …………………………..

Комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК проверява наличието в плика по т. 2 от приемопредавателния протокол на изброените в него книжа.
След съставяне на протокола за приемане и предаване той се поставя в плика по
т. 2, след което пликът се запечатва.

Бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската
администрация, и останалите книжа и материали се предават от членовете на СИК, предали
протоколите в РИК, на комисия в състав, определен със заповед на кмета на общината.
Протоколът се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра - по един за секционната
избирателна комисия и за общината.
Изборните книжа и материали за изборите за президент и вицепрезидент на
републиката се съхраняват от общинската администрации по реда на чл. 287, ал. 8, изр. 1 от
ИК.
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Приложение № 88-ПВР
СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РАЙОН № ...... – ……….………….

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

№ Име, презиме, фамилия
1
2

ЕГН
3

В качеството на:
4

Подпис
5

Председател СИК/РИК:
Секретар СИК/РИК:
***************************************************************
1. Списъкът се съставя от СИК/РИК.
2. Списъкът се съставя по следния начин:
- Графа 1 – пореден номер;
- Графа 2 – трите имена на лицето, получило копие от подписания протокол
на СИК/РИК, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от
председателя, заместник-председателя и секретаря;
- Графа 3 – ЕГН;
- Графа 4 – качеството на лицето, получило копие от протокола –
застъпник, наблюдател, член на СИК/РИК, кандидат, представител на партия,
коалиция или инициативен комитет;
- Графа 5 – подпис.
3. Списъкът се подписва от председателя и секретаря на СИК/РИК.
4. Председател, заместник-председател или секретар на СИК, който
откаже да предостави копие от подписания протокол или откаже да подпише
копието, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв., а на РИК от 800 до 3000 лв. (чл. 491, ал.
1 и 2 от ИК).
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Приложение № 89-ПВР
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали от РИК
на Централната избирателна комисия
(по чл. 296, ал. 3 от Изборния кодекс)
Днес, ......................................г., в .............. часа районната избирателна комисия
№ ….. – ................................ предаде на Централната избирателна комисия:
1. Протокол на районната избирателна комисия за изборите за
президент и вицепрезидент на републиката
(неразпластен)
2. Екземпляри от протоколи на секционните избирателни
комисии, предназначени за ЦИК
..............................................................................................
(брой с думи)
3. Копия на разписките, съдържащи числовите данни от
протоколите на СИК (по чл. 287, ал. 6 от ИК)
.............................................................................................
(брой с думи)
4. Записващи технически устройства от машинното гласуване
(ако е произведено такова)
..............................................................................................
(брой с думи)
5. Копие от компютърната разпечатка на данните за протокола на
районната избирателна комисия за изборите за президент и
вицепрезидент на републиката, предоставени от изчислителния
пункт
..........................................................................................
(брой с думи)
6. Технически носители с числови данни от обработката на
протоколите на СИК (два броя)
................................................................................................
(брой с думи)

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

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

Представители на РИК: ....................................................................................
Представители на ЦИК: ..........................................................................
РИК предава на ЦИК материалите по чл. 296, ал. 1 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 РИК и за ЦИК.
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Приложение № 90-х-ПВР

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
№

район

община

адм. район

секция

за избиране на президент и вицепрезидент на републиката
община …………………, населено място ………………….…………
кметство ….….………, административен район ……….………….……
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. 273, 275, 331, 335 и 336 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за
установяване на резултатите от гласуване в секцията в изборите за президент и вицепрезидент
на републиката.
Изборът започна в ……… часа на ............................... г. и завърши в ……… часа на
същия ден, когато председателят на секционната избирателна комисия обяви гласуването за
приключило и се пристъпи към установяване на резултатите.
При отварянето на избирателната кутия и при установяването на резултатите от
гласуването присъстваха кандидати, застъпници, представители на партии, коалиции и
инициативни комитети, наблюдатели, анкетьори и представители на средствата за масово
осведомяване, както следва:
………………………………………………………................................…………………….………...
………………………………………………….....……...............……………………............…………
(посочват се имената им и качеството, в което присъстват)

ЧАСТ І

Попълва се преди отваряне на избирателната кутия

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии,
коалиции и независими кандидати за президент и
вицепрезидент на републиката
…………………………………….............................................
……………………………..
(с думи)
(с цифри)
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от
ИК, вписани в т. 4 на протокола по чл. 215, ал. 4 от ИК –
Приложение № …. от изборните книжа
…………………………………………………………………
……………………………
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(с цифри)

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ:
1. Брой на избирателите според избирателния списък при
предаването му на СИК
…………………………………….............................................
………………………
(с думи)
(с цифри)

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

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

…………………………
(с цифри)

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

…………………………
(с цифри)

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

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

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА
ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ:
4. Удостоверения и декларации, приложени към избирателния
списък:
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № … от
изборните книжа
…………………………………………………………………
(с думи)
б) удостоверения по чл. 34 от ИК за гласуване на друго място –
Приложение № ….. от изборните книжа
…………………………………………………………………
(с думи)
в) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната
страница (под чертата) – Приложение № … от изборните книжа
…………………………………………………………………
(с думи)
5. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини
…………………………………………………………………
(с думи)
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи
(за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и
увредени механично при откъсване от кочана и станали
неизползваеми)
…………………………………………………………………
(с думи)
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК
(когато номерът на бюлетината не съответства на номер в
кочана)
…………………………………………………………………
(с думи)
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК

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

……………………………
(с цифри)

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

След като впишете броят на бюлетините по т. 5, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“ и „е“, опаковайте ги в
отделни пакети, надпишете пакетите и ги отстранете от мястото за броене!

ЧАСТ ІІ
Попълва се след попълване на част І и отстраняване на всички вещи и книжа от масата, с
изключение на черновата от протокола и след отваряне на избирателната кутия
СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ:
6. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини
…………………………………………………………………
…………………………
(с думи)
(с цифри)
КОНТРОЛИ: - числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и т. 8;
- числото по т. Б трябва да е равно на сумата от числата по т. 5, букви „а“, „б“, „в“, „г“,
„д“, „е“ и числото по т. 6.

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

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

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

…………………………
(с цифри)

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

…………………………
(с цифри)

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

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

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№в
бюлетината

1.

Кандидатски листи

Действителни
гласове

Недействителни
гласове

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

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

(собствено, бащино и фамилно име на
кандидата за вицепрезидент)

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

(наименование на партия, коалиция или
означението „независими“)

…….……
(с думи)

..........
…….……
(с цифри) (с думи)

..........
(с цифри)
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.........................................................
(собствено, бащино и фамилно име на
кандидата за президент)

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

(собствено, бащино и фамилно име на
кандидата за вицепрезидент)

…….……
(с думи)

..........
…….……
(с цифри) (с думи)

..........
(с цифри)

…….……
(с думи)

..........
…….……
(с цифри) (с думи)

..........
(с цифри)

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

…

(наименование на партия, коалиция или
означението „независими“)

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

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

(собствено, бащино и фамилно име на
кандидата за вицепрезидент)

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

(наименование на партия, коалиция или
означението „независими“)

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

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

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

В. Протокол по реда на чл. 333, ал. 2 от ИК на СИК с описани в него споровете за
действителността на гласовете, взетите по тях решения и бележките и възраженията на членове
на комисията по взетите решения:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
(отбелязва се по кои точки от протокола са споровете, взетите по тях решения и особени мнения. Протоколът
по чл. 333, ал. 2 от ИК, както и текстовете на особените мнения се прилагат и са неразделна част от
протокола на СИК)

След откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в
СИК постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
(посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението, и взето ли е решение от СИК.
Жалбите, заявленията и взетите по тях решения, както и особените мнения, ако има такива, се прилагат към
протокола и са неразделна част от него)

Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по
тях, представляващи неразделна част от този протокол:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка:
……………………………………………………………………………………………………………
Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра.
Брой на поправките, извършени преди обявяването на протокола и заверени на
съответните места с означението “поправка” и с подписите на всички членове на СИК:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
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Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …................... г.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..…….
ЧЛЕНОВЕ:
1. ……………………………………….……
2. ……………………………………….……
3. ……………………………………….……..............

СЕКРЕТАР: ……………….……………..........
4. ……………………………………….……....
5. …………………………….……………........
6. ……………………………………….……....

Протоколът се подписва от всички членове на комисията след съставянето му. Член на комисията не
може да откаже да подпише протокола. Член, който не е съгласен с отразеното в протокола, го подписва с
особено мнение, което се прилага към протокола и става неразделна част от него. Когато член на комисията е
обективно възпрепятстван да подпише протокола, това се отбелязва, като се посочват и причините. Член на СИК,
който откаже да подпише този протокол се наказва с глоба от 1000 лв. Неподписването на протокола от член на
комисията не го прави недействителен.

При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително да провери
дали са спазени следните условия:

1. Числото по т. 3 трябва да е равно или по-малко от сумата на числата по т. 1 и 2.
2. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 6.
3. Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и 8.
4. Числото по т. Б трябва да е равно на сумата от числата по т. 5, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и числото по т. 6.
5. Числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Действителни гласове“.
6. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“, включително и
полето „Празни бюлетини и бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа“.
СИК поставя на видно (общодостъпно) място пред сградата копие от подписания протокол, подпечатано
на всяка страница и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря.
Всеки екземпляр на протокола се оформя на един лист с обособени страници. Всяка страница се номерира.
На всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният
номер на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на
протокола.
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Приложение № 90-хм-ПВР

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
№

район

община

адм. район

секция

за избиране на президент и вицепрезидент на републиката
община …………………, населено място ………………….…………
кметство ….….………, административен район ……….………….……
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. 273, 275, 331, 335 и 336 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за
установяване на резултатите от гласуване в секцията в изборите за президент и вицепрезидент
на републиката.
Изборът започна в ……… часа на ............................... г. и завърши в ……… часа на
същия ден, когато председателят на секционната избирателна комисия обяви гласуването за
приключило и се пристъпи към установяване на резултатите.
При отварянето на избирателната кутия и при установяването на резултатите от
гласуването присъстваха кандидати, застъпници, представители на партии, коалиции и
инициативни комитети, наблюдатели, анкетьори и представители на средствата за масово
осведомяване, както следва:
………………………………………………………................................…………………….………...
………………………………………………….....……...............……………………............…………
(посочват се имената им и качеството, в което присъстват)

ЧАСТ І

Попълва се преди отваряне на избирателната кутия

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии,
коалиции и независими кандидати за президент и
вицепрезидент на републиката
…………………………………….............................................
……………………………..
(с думи)
(с цифри)
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от
ИК, вписани в т. 4 на протокола по чл. 215, ал. 4 от ИК –
Приложение № …. от изборните книжа
…………………………………………………………………
……………………………
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(с цифри)

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ:
1. Брой на избирателите според избирателния списък при
предаването му на СИК
…………………………………….............................................
………………………
(с думи)
(с цифри)

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

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

…………………………
(с цифри)

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

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

…………………………
(с цифри)

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

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА
ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ:
4. Удостоверения и декларации, приложени към избирателния
списък:
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № … от
изборните книжа
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
б) удостоверения по чл. 34 от ИК за гласуване на друго място –
Приложение № ….. от изборните книжа
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
в) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната
страница (под чертата) – Приложение № …. от изборните книжа
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
5. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи
(за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и
увредени механично при откъсване от кочана и станали
неизползваеми)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
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в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК
(когато номерът на бюлетината не съответства на номер в
кочана)
…………………………………………………………………
(с думи)
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК
(при които е използвана възпроизвеждаща техника)
…………………………………………………………………
(с думи)
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228 от ИК
(показан публично вот след гласуване)
…………………………………………………………………
(с думи)
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК
…………………………………………………………………
(с думи)
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……………………………
(с цифри
……………………………
(с цифри)
……………………………
(с цифри)
……………………………
(с цифри)

След като впишете броят на бюлетините по т. 5, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“ и „е“, опаковайте ги в
отделни пакети, надпишете пакетите и ги отстранете от мястото за броене!

ЧАСТ ІІ
Попълва се след попълване на част І и отстраняване на всички вещи и книжа от масата, с
изключение на черновата от протокола и след отваряне на избирателната кутия
СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ И ОТЧЕТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ, СИК УСТАНОВИ:
6. Общ брой на подадените бюлетини и потвърдените гласове от
машинното гласуване
…………………………
…………………………………………………………………
(с цифри)
(с думи)
а) Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини
…………………………………
……………
(с думи)
(с цифри)
б) Брой на потвърдените гласове от машинното гласуване
…………………………………
……………
(с думи)
(с цифри)

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

7. Брой недействителни гласове (брой на намерените в
избирателната кутия недействителни бюлетини и празни гласове
от машинното гласуване) – броят на недействителните бюлетини е равен на броя

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

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

бюлетините по установения образец, съдържащи два печата на гърба на съответната СИК, върху
които вотът на избирателя е отбелязан със знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят,
само в едно от квадратчетата за гласуване за листа на партия, коалиция или независим кандидат;
знакът „Х“ или „V“ не навлиза в квадратче за гласуване за друга листа; върху бюлетината няма
вписани символи и знаци, като букви, цифри и други знаци; потвърдени са гласовете за партии,

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

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

…………………………
(с цифри)

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

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№в
бюлетината

1.

Кандидатски листи

Действителни
гласове

Недействителни
гласове

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

(собствено, бащино и фамилно име на
кандидата за президент)

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

…….……
(с думи)

..........
…….……
(с цифри) (с думи)

..........
(с цифри)

…….……
(с думи)

..........
…….……
(с цифри) (с думи)

..........
(с цифри)

…….……
(с думи)

..........
…….……
(с цифри) (с думи)

..........
(с цифри)

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

(наименование на партия, коалиция или
означението „независими“)

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

(собствено, бащино и фамилно име на
кандидата за президент)

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

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

(наименование на партия, коалиция или
означението „независими“)

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

(собствено, бащино и фамилно име на
кандидата за президент)

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

.........................................................
(наименование на партия, коалиция или
означението „независими“)

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

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

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

В. Протокол по реда на чл. 333, ал. 2 от ИК на СИК с описани в него споровете за
действителността на гласовете, взетите по тях решения и бележките и възраженията на членове
на комисията по взетите решения:
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……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................

(отбелязва се по кои точки от протокола са споровете, взети ли са по тях решения и има ли особени мнения.
Протоколът по чл. 333, ал. 2 от ИК, както и текстовете на особените мнения се прилагат и са неразделна част
от протокола на СИК)

Г. Брой разпечатки от машинното гласуване ………………………
…………………………..
(с думи)
(с цифри)
След откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в
СИК постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
(посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението, и взето ли е решение от СИК.
Жалбите, заявленията и взетите по тях решения, както и особените мнения, ако има такива, се прилагат към
протокола и са неразделна част от него)

Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по
тях, представляващи неразделна част от този протокол:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка:
……………………………………………………………………………………………………………
Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра.
Брой на поправките, извършени преди обявяването на протокола и заверени на
съответните места с означението “поправка” и с подписите на всички членове на СИК:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …................... г.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..…….
ЧЛЕНОВЕ:
1. ……………………………………….……
2. ……………………………………….……
3. ……………………………………….……..............

СЕКРЕТАР: ……………….……………..........
4. ……………………………………….……....
5. …………………………….……………........
6. …………………………….……………........................

Протоколът се подписва от всички членове на комисията след съставянето му. Член на комисията не
може да откаже да подпише протокола. Член, който не е съгласен с отразеното в протокола, го подписва с
особено мнение, което се прилага към протокола и става неразделна част от него. Когато член на комисията е
обективно възпрепятстван да подпише протокола, това се отбелязва, като се посочват и причините. Член на СИК,
който откаже да подпише този протокол се наказва с глоба от 1000 лв. Неподписването на протокола от член на
комисията не го прави недействителен.

При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително да провери
дали са спазени следните условия:

1. Числото по т. 3 трябва да е равно или по-малко от сумата на числата по т. 1 и 2.
2. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 6.
3. Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и 8.
4. Числото по т. Б трябва да е равно на сумата от числата по т. 5, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и числото по т. 6,
буква „а“.
5. Числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Действителни гласове“.
6. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“, включително и
полето „Празни бюлетини, празни разписки и бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа“.
СИК поставя на видно (общодостъпно) място пред сградата копие от подписания протокол, подпечатано
на всяка страница и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря.
Всеки екземпляр на протокола се оформя на един лист с обособени страници. Всяка страница се номерира.
На всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният
номер на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на
протокола.
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Приложение № 90-ч-ПВР

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

ПРОТОКОЛ
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
3 2
0 0
за избиране на президент и вицепрезидент на републиката
държава …………………, място на гласуване ………………….…………
Днес, ………………….г., в ……………..…часа местно време, 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. 273, 275, 331, 335, 336 и чл. 286, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК) състави този
протокол за установяване на резултатите от гласуване в секцията в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката.
Изборът започна в ……… часа на ............................... г. и завърши в ……… часа местно
време на същия ден, когато председателят на секционната избирателна комисия обяви
гласуването за приключило и се пристъпи към установяване на резултатите.
При отварянето на избирателната кутия и при установяването на резултатите от
гласуването присъстваха кандидати, застъпници, представители на партии, коалиции и
инициативни комитети, наблюдатели, анкетьори и представители на средствата за масово
осведомяване, както следва:
………………………………………………………................................…………………….………...
………………………………………………….....……...............……………………............…………
(посочват се имената им и качеството, в което присъстват)

ЧАСТ І

Попълва се преди отваряне на избирателната кутия

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

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

…………………………
(с цифри)

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

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА
ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ:
4. Декларации по чл. 33, ал. 2, подадени от избирателите и
приложени към избирателния списък – Приложение № … от
изборните книжа:
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
5. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи
(за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и
увредени механично при откъсване от кочана и станали
неизползваеми)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
в) бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК (когато номерът на
бюлетината не съответства на номер в кочана)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК
(при които е използвана възпроизвеждаща техника)
……………………………
…………………………………………………………………
(с цифри)
(с думи)
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228 от ИК
(показан публично вот след гласуване)
……………………………
…………………………………………………………………
(с цифри)
(с думи)
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
След като впишете броят на бюлетините по т. 5, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“ и „е“, опаковайте ги в
отделни пакети, надпишете пакетите и ги отстранете от мястото за броене!

ЧАСТ ІІ
Попълва се след попълване на част І и отстраняване на всички вещи и книжа от масата, с
изключение на черновата от протокола и след отваряне на избирателната кутия
СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ:
6. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини
…………………………………………………………………
…………………………
(с думи)
(с цифри)
КОНТРОЛИ: - числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и т. 8;
- числото по т. Б трябва да е равно на сумата от числата по т. 5, букви „а“, „б“, „в“, „г“,

С Т Р.

148

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 7

„д“, „е“ и числото по т. 6.

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

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

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

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

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

…………………………
(с цифри)

…………………………
(с цифри)

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

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№в
бюлетината

1.

Кандидатски листи

Действителни
гласове

Недействителни
гласове

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

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

(собствено, бащино и фамилно име на
кандидата за вицепрезидент)

…….……
(с думи)

..........
…….……
(с цифри) (с думи)

..........
(с цифри)

…….……
(с думи)

..........
…….……
(с цифри) (с думи)

..........
(с цифри)

…….……
(с думи)

..........
…….……
(с цифри) (с думи)

..........
(с цифри)

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

2.

(наименование на партия, коалиция или
означението „независими“)

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

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

(собствено, бащино и фамилно име на
кандидата за вицепрезидент)

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

…

(наименование на партия, коалиция или
означението „независими“)

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

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

(собствено, бащино и фамилно име на
кандидата за вицепрезидент)

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

(наименование на партия, коалиция или
означението „независими“)

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

(с цифри)

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

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

В. Протокол по реда на чл. 333, ал. 2 от ИК на СИК с описани в него споровете за
действителността на гласовете, взетите по тях решения и бележките и възраженията на членове
на комисията по взетите решения:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
(отбелязва се по кои точки от протокола са споровете, взетите по тях решения и особени мнения. Протоколът
по чл. 333, ал. 2 от ИК, както и текстовете на особените мнения се прилагат и са неразделна част от
протокола на СИК)

След откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в
СИК постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
(посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението, и взето ли е решение от СИК.
Жалбите, заявленията и взетите по тях решения, както и особените мнения, ако има такива, се прилагат към
протокола и са неразделна част от него)

Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по
тях, представляващи неразделна част от този протокол:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка:
……………………………………………………………………………………………………………
Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра.
Брой на поправките, извършени преди обявяването на протокола и заверени на
съответните места с означението “поправка” и с подписите на всички членове на СИК:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Подписите в протокола се положиха в ……….. часа местно време на …................... г.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..…….
ЧЛЕНОВЕ:
1. ……………………………………….……
2. ……………………………………….……
3. ……………………………………….……..............

СЕКРЕТАР: ……………….……………..........
4. ……………………………………….……....
5. …………………………….……………........
6. …………………………….……………........................

Протоколът се подписва от всички членове на комисията след съставянето му. Член на комисията не
може да откаже да подпише протокола. Член, който не е съгласен с отразеното в протокола, го подписва с
особено мнение, което се прилага към протокола и става неразделна част от него. Когато член на комисията е
обективно възпрепятстван да подпише протокола, това се отбелязва, като се посочват и причините. Член на СИК,
който откаже да подпише този протокол се наказва с глоба от 1000 лв. Неподписването на протокола от член на
комисията не го прави недействителен.

При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително да провери
дали са спазени следните условия:

1. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 2.
2. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 6.
3. Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и 8.
4. Числото по т. Б трябва да е равно на сумата от числата по т. 5, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и числото по т. 6.
5. Числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Действителни гласове“.
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6. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“, включително и
полето „Празни бюлетини и бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа“.
Всеки екземпляр на протокола се оформя на един лист с обособени страници. Всяка страница се номерира.
На всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният
номер на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на
протокола.
Приложение № 91-х-ПВР
Протоколът на РИК е в два идентични екземпляра,
изработен на двупластова индигирана хартия и е защитен
с полиграфическа защита. Всеки екземпляр е на един
лист с обособени страници.

ПРОТОКОЛ
на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на президент и вицепрезидент на републиката
район ............. - ...................................
състав:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

на основание чл. 291, 293, 335, чл. 339, ал. 1, чл. 340 от Изборния кодекс (ИК) състави този
протокол за определяне на резултатите от гласуването за президент и вицепрезидент на
републиката в район ............ - ............................................
При представянето и проверката на протоколите на секционните комисии и при
определяне на резултатите от гласуването присъстваха кандидати, застъпници, представители
на партии, коалиции и инициативни комитети, наблюдатели и журналисти, както следва:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
(посочват се имената им и в какво качество присъстват)

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

……………………………..
(с цифри)
……………………………..
(с цифри)
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РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ
ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
1. Брой на избирателите според избирателните списъци при
предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите
на СИК)
…………………………………………….............................................
………………………
(с думи)
(с цифри)
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници
(под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата
от числата по т. 2 от протоколите на СИК)
………………………
…………………………………….........................................................
(с цифри)
(с думи)
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в
избирателните списъци, включително и подписите в
допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата
по т. 3 от протоколите на СИК)
………………………………………………………………………….
………………………
(с думи)
(с цифри)
КОНТРОЛА: - числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 6 и да е по-малко или равно на сумата
от числата по т. 1 и 2.

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА
ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:
4. Удостоверения и декларации, приложени към избирателните
списъци:
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № … от
изборните книжа (сумата от числата по т. 4, буква „а“ от
протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
б) удостоверения по чл. 34 от ИК за гласуване на друго място –
Приложение № ….. от изборните книжа (сумата от числата по т.
4, буква „б“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
в) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната
страница (под чертата) – приложения № … и № … от изборните
книжа (сумата от числата по т. 4, буква „в“ от протоколите на
СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
5. Бюлетини извън избирателните кутии
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5,
буква „а“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи
(сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК
(сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………

…………………………
(с цифри)

…………………………
(с цифри)

…………………………
(с цифри)

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

БРОЙ 7

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

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:
6. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини (сумата
от числата по т. 6, от протоколите на СИК)
………………………………………………………………………
(с думи)

……………………
(с цифри)

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

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

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

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

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№в
бюлетината

1.

Кандидатски листи

Действителни
гласове

Недействителни
гласове

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

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

(собствено, бащино и фамилно име на
кандидата за вицепрезидент)

…….……
(с думи)

..........
…….……
(с цифри) (с думи)

..........
(с цифри)

…….……
(с думи)

..........
…….……
(с цифри) (с думи)

..........
(с цифри)

…….……
(с думи)

..........
…….……
(с цифри) (с думи)

..........
(с цифри)

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

(наименование на партия, коалиция или
означението „независими“)

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

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

(собствено, бащино и фамилно име на
кандидата за вицепрезидент)

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

(наименование на партия, коалиция или
означението „независими“)

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

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

(собствено, бащино и фамилно име на
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кандидата за вицепрезидент)

.........................................................
(наименование на партия, коалиция или
означението „независими“)

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

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

…….……
(с думи)

..........
(с цифри)

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

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

Д. Брой протоколи по реда на чл. 333, ал. 2 от ИК на СИК с описани в тях споровете за
действителността на гласовете, взетите по тях решения и бележките и възраженията на членове
на комисията по взетите решения (сумата от числата по буква „В“ от протоколите на СИК):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

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

След откриване на изборния ден и при отчитане на резултатите от гласуването в РИК
постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(Посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението и взето ли е решение от РИК.
Жалбите, заявленията и взетите по тях решения, както и особените мнения, ако има такива, се прилагат към
протокола и са неразделна част от него)

Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по тях,
представляващи неразделна част от този протокол:
…………………………………………………….
………………..
(с думи)
(с цифри)
Е. Брой на протоколите за предаване на сгрешен/и формуляр/и на протоколи на СИК
(Приложение № ….. от изборните книжа)
…………………………………………………….
………………..
(с думи)
(с цифри)
Ж. Брой на предадените сгрешени формуляри на протоколи от СИК на РИК
…………………………………………………….
………………..
(с думи)
(с цифри)
Изборите в района бяха произведени при следната обстановка:
……………………………………..……………………………………………………………………..
………………………………………..…………………………………………………………………..
Този протокол се състави в два екземпляра.
Брой на поправките, извършени преди обявяване на протокола и заверени на съответните
места с означението “поправка” и с подписите на всички членове на РИК:
…………………………………………………….
………………..
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(с думи)

(с цифри)

Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на ………………………г.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Протоколът се подписва от всички членове на районната избирателна комисия след съставянето му. Член
на комисията не може да откаже да подпише протокола. Член, който не е съгласен с отразеното в протокола, го
подписва с особено мнение, което се прилага към протокола и става неразделна част от него.
Когато член на комисията е обективно възпрепятстван да подпише протокола, това се отбелязва, като се
посочват и причините. Член на РИК, който откаже да подпише този протокол се наказва с глоба от 2000 лв.
Неподписването на протокола от член на комисията не го прави недействителен.

При определяне на изборните резултати РИК трябва задължително да провери
спазването на следните условия:

1. Числото по т. 3 трябва да е равно или по-малко от сумата на числата по т. 1 и 2.
2. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 6.
3. Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и 8.
4. Числото по т. Б трябва да е равно на сумата от числата по т. 5, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и числото по т. 6.
5. Числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Действителни гласове“.
6. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“, в т.ч. и полето
„Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа“.
РИК поставя на видно (общодостъпно) място пред сградата копие от подписания протокол, подпечатано на всяка
страница и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря.
Всеки екземпляр на протокола се оформя на един лист с обособени страници. Всяка страница се номерира.
На всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният
номер на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на
протокола.
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Приложение № 91-хм-ПВР

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

ПРОТОКОЛ
на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на президент и вицепрезидент на републиката
район ................. - ……...............................
Днес, ………………… г. в …………… часа, РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

на основание чл. 291, чл. 293 чл. 339, ал. 1, чл. 340, чл. 335 от Изборния кодекс (ИК) състави
този протокол за определяне на резултатите от гласуването за президент и вицепрезидент на
републиката в район ............... - ........................................
При представянето и проверката на протоколите на секционните комисии и при
определяне на резултатите от гласуването присъстваха кандидати, застъпници, представители
на партии, коалиции и инициативни комитети, наблюдатели и журналисти, както следва:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
(посочват се имената им и в какво качество присъстват)

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

……………………………..
(с цифри)
……………………………..
(с цифри)
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РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ
ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
1. Брой на избирателите според избирателните списъци при
предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите
на СИК)
…………………………………………….............................................
………………………
(с думи)
(с цифри)
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници
(под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата
от числата по т. 2 от протоколите на СИК)
………………………
…………………………………….........................................................
(с цифри)
(с думи)
3. Общ брой на гласувалите избиратели според положените
подписи в избирателните списъци, включително и подписите в
допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата
по т. 3 от протоколите на СИК) и гласувалите машинно
………………………………………………………………………….
………………………
(с думи)
(с цифри)
а) Брой избиратели, гласували с хартиена бюлетина (сумата от
числата по т. 3, буква „а“ от протоколите на СИК)
…………………………………
……………
(с думи)
(с цифри)
б) Брой на потвърдените гласове от машинното гласуване (сумата
от числата по т. 3, буква „б“ от протоколите на СИК)
…………………………………
……………
(с думи)
(с цифри)
КОНТРОЛА: - числото по т. 3 трябва да е равно на сумата от числата по буква „а“ и „б“ на т. 3;
- числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 6 и да е по-малко или равно на сумата
от числата по т. 1 и 2.

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА
ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:
4. Удостоверения и декларации, приложени към избирателните
списъци:
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № … от
изборните книжа (сумата от числата по т. 4, буква „а“ от
протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
б) удостоверения по чл. 34 от ИК за гласуване на друго място –
Приложение № от изборните книжа (сумата от числата по т. 4,
буква „б“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
в) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната
страница (под чертата) – приложения № … и № …. от изборните
книжа (сумата от числата по т. 4, буква „в“ от протоколите на
СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
5. Бюлетини извън избирателните кутии
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5,
буква „а“ от протоколите на СИК)

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

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:
6. Общ брой на подадените бюлетини и потвърдените гласове от
машинното гласуване (сумата от числата по т. 6 от протоколите
на СИК)
………………………………………………………………………
(с думи)
а) Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини (сумата
от числата по т. 6, буква „а“ от протоколите на СИК)
…………………………………
…………………
(с думи)
(с цифри)
б) Брой на потвърдените гласове от машинното гласуване (сумата
от числата по т. 6, буква „б“ от протоколите на СИК)
…………………………………
…………………
(с думи)
(с цифри)

……………………
(с цифри)

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

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

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

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

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№в
бюле-

Кандидатски листи

Действителни
гласове

Недействителни
гласове
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.........................................................

(собствено, бащино и фамилно име на
кандидата за президент)

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

…….……
(с думи)

..........
…….……
(с цифри) (с думи)

..........
(с цифри)

…….……
(с думи)

..........
…….……
(с цифри) (с думи)

..........
(с цифри)

…….……
(с думи)

..........
…….……
(с цифри) (с думи)

..........
(с цифри)

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

(наименование на партия, коалиция или
означението „независими“)

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

(собствено, бащино и фамилно име на
кандидата за президент)

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

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

(наименование на партия, коалиция или
означението „независими“)

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

(собствено, бащино и фамилно име на
кандидата за президент)

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

.........................................................
(наименование на партия, коалиция или
означението „независими“)

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

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

…….……
(с думи)

..........
(с цифри)

КОНТРОЛА – 1. Числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Действителни гласове“.
2. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от че гласувано за повече от една листа“.

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

Д. Брой протоколи по реда на чл. 333, ал. 2 от ИК на СИК с описани в него споровете за
действителността на гласовете, взетите по тях решения и бележките и възраженията на членове
на комисията по взетите решения (сумата от числата по буква „В“ от протоколите на СИК):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

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

Е. Брой разпечатки от машинното гласуване
…………………………………………………….
………………..
(с думи)
(с цифри)
След откриване на изборния ден и при отчитане на резултатите от гласуването в РИК
постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях:
…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………

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

Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по тях,
представляващи неразделна част от този протокол:
……………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Ж. Брой на протоколите за предаване на сгрешен/и формуляр/и на протоколи на СИК
(Приложение № ….. от изборните книжа)
…………………………………………………….
………………..
(с думи)
(с цифри)
З. Брой на предадените сгрешени формуляри на протоколи от СИК на РИК
…………………………………………………….
………………..
(с думи)
(с цифри)
Изборите в района бяха произведени при следната обстановка:
……………………………………..……………………………………………………………………..
………………………………………..…………………………………………………………………..
Този протокол се състави в два екземпляра.
Брой на поправките, извършени преди обявяване на протокола и заверени на съответните
места с означението “поправка” и с подписите на всички членове на РИК:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на ……………………… г.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Протоколът се подписва от всички членове на районната избирателна комисия след съставянето му. Член
на комисията не може да откаже да подпише протокола. Член, който не е съгласен с отразеното в протокола, го
подписва с особено мнение, което се прилага към протокола и става неразделна част от него.
Когато член на комисията е обективно възпрепятстван да подпише протокола, това се отбелязва, като се
посочват и причините. Член на РИК, който откаже да подпише този протокол се наказва с глоба от 2000 лв.
Неподписването на протокола от член на комисията не го прави недействителен.

При определяне на изборните резултати РИК трябва задължително да провери
спазването на следните условия:

1. Числото по т. 3 трябва да е равно или по-малко от сумата на числата по т. 1 и 2.
2. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 6.
3. Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и 8.
4. Числото по т. Б трябва да е равно на сумата от числата по т. 5, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и числото по т. 6,
буква „а“.
5. Числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Действителни гласове“.
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6. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“, в т.ч. и полето
„Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа“.
РИК поставя на видно (общодостъпно) място пред сградата копие от подписания протокол, подпечатано на всяка
страница и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря.
Всеки екземпляр на протокола се оформя на един лист с обособени страници. Всяка страница се номерира.
На всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният
номер на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на
протокола.

Приложение № 92-ПВР
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за избран президент на Република България
№ ................../ ......................................... г.
(по чл. 311, т. 5 от Изборния кодекс)

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

ЕГН ............................., е избран/а за президент на Република България на
изборите за президент и вицепрезидент на републиката, произведени на
…………………………. г.
Председател:
Секретар:
Приложение № 93-ПВР
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за избран вицепрезидент на Република България
№ ................../ ......................................... г.
(по чл. 311, т. 5 от Изборния кодекс)

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

ЕГН ............................., е избран/а за вицепрезидент на Република България на
изборите за президент и вицепрезидент на републиката, произведени на
…………………………. г.
Председател:
Секретар:
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Приложение № 94-ПВР

КОЧАН

…………………………. район ………………….
БЮЛЕТИНА ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ

00000000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------…………………………. район ………………….
БЮЛЕТИНА ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ
....................................................
....................................................

(наименование на партия/коалиция)

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

(наименование на партия/коалиция)

Независими кандидати

………………………………

………………………………

1
2
3

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

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

(собствено, бащино и фамилно име на кандидата за вицепрезидент)

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

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

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

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

(собствено, бащино и фамилно име на кандидата за вицепрезидент)

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

(собствено, бащино и фамилно име на кандидата за президент)

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

(собствено, бащино и фамилно име на кандидата за вицепрезидент)

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

(собствено, бащино и фамилно име на кандидата за президент)

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

(собствено, бащино и фамилно име на кандидата за вицепрезидент)

00000000
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Бюлетините са бели, изработени от плътна непрозрачна хартия с тегло 120 г/м², и са
защитени с полиграфическа защита. Текстът се отпечатва с черно мастило.
Бюлетините са с поредни номера и подредени в кочани по 100 (сто) бюлетини.
На кочана с бюлетините след откъсване на бюлетината остава поле, в левия край на което е
изписан текст „Кочан“. На същия ред последователно са изписани номерът и наименованието на
района. Под тях е изписан текст „Бюлетина за президент и вицепрезидент“. На следващ ред в десния
ъгъл на полето е отпечатан поредният номер на бюлетината в кочана.
Под полето на кочана се поставя хоризонтална перфорация за откъсване на бюлетината при
гласуване.
В горния край на бюлетината под кочана се обособява поле, в което на отделни редове се
изписват номерът и наименованието на района и текст „Бюлетина за президент и вицепрезидент“.
Под това поле се обособяват отделни полета, в които се изписват последователно
наименованията на партиите/коалициите или обозначението „независими кандидати“, квадратче, в
което се изписва поредният номер в бюлетината на всяка кандидатска листа според жребия в ЦИК,
собственото, бащиното и фамилното име на кандидатите за президент и вицепрезидент.
В бюлетината се включват само партиите, коалициите, които са регистрирали кандидатски
листи, и имената на независимите кандидати.
Поредните номера на партиите, коалициите и независимите кандидати се определят чрез
жребий от ЦИК.
Полетата на отделните кандидатски листи се отделят едно от друго с празен ред и плътна
черна хоризонтална линия.
След последното поле с кандидатска листа се поставя черна хоризонтална линия под която се
обособява бяло поле, в десния край на което се отпечатва поредният номер на бюлетината, който
съответства на номера, отпечатан в кочана. Вляво от този номер бюлетината се перфорира по
диагонала, за откъсване на номера на бюлетината при гласуването.
На гърба на бюлетината се отбелязват две места за поставяне на печата на съответната
секционна избирателна комисия. Върху квадратчетата за гласуването се отпечатва вертикална
плътна черна линия с тяхната ширина.
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Приложение № 95-ПВР

КОЧАН

БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА
ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ

00000000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА
ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ
....................................................
....................................................

(наименование на партия/коалиция)

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

(наименование на партия/коалиция)

Независими кандидати

………………………………

………………………………

1
2
3

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

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

(собствено, бащино и фамилно име на кандидата за вицепрезидент)

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

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

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

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

(собствено, бащино и фамилно име на кандидата за вицепрезидент)

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

(собствено, бащино и фамилно име на кандидата за президент)

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

(собствено, бащино и фамилно име на кандидата за вицепрезидент)

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

(собствено, бащино и фамилно име на кандидата за президент)

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

(собствено, бащино и фамилно име на кандидата за вицепрезидент)

00000000

Бюлетините са бели, изработени от плътна непрозрачна хартия с тегло 120 г/м², и са
защитени с полиграфическа защита. Текстът се отпечатва с черно мастило.
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Бюлетините са с поредни номера и подредени в кочани по 100 (сто) бюлетини.
На кочана с бюлетините след откъсване на бюлетината остава поле, в левия край на което е
изписан текст „Кочан“. На същия ред е изписан текст „Бюлетина за гласуване извън страната“, под
него е изписан текст „За президент и вицепрезидент“. На следващ ред в десния ъгъл на полето е
отпечатан поредният номер на бюлетината в кочана.
Под полето на кочана се поставя хоризонтална перфорация за откъсване на бюлетината при
гласуване.
В горния край на бюлетината под кочана се обособява поле, в което на отделни редове се
изписва текст „Бюлетина за гласуване извън страната за президент и вицепрезидент“, съобразно
образеца.
Под това поле се обособяват отделни полета, в които се изписват последователно
наименованията на партиите/коалициите или обозначението „независими кандидати“, квадратче, в
което се изписва поредният номер в бюлетината на всяка кандидатска листа според жребия в ЦИК,
собственото, бащиното и фамилното име на кандидатите за президент и вицепрезидент.
В бюлетината се включват само партиите, коалициите, които са регистрирали кандидатски
листи, и имената на независимите кандидати.
Поредните номера на партиите, коалициите и независимите кандидати се определят чрез
жребий от ЦИК.
Полетата на отделните кандидатски листи се отделят едно от друго с празен ред и плътна
черна хоризонтална линия.
След последното поле с кандидатска листа се поставя черна хоризонтална линия под която се
обособява бяло поле, в десния край на което се отпечатва поредният номер на бюлетината, който
съответства на номера, отпечатан в кочана. Вляво от този номер бюлетината се перфорира по
диагонала, за откъсване на номера на бюлетината при гласуването.
На гърба на бюлетината се отбелязват две места за поставяне на печата на съответната
секционна избирателна комисия извън страната. Върху квадратчетата за гласуването се отпечатва
вертикална плътна черна линия с тяхната ширина.
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Приложение № 96-ПВР

Образец на кочан с бюлетините за гласуване за
президент и вицепрезидент

(чл. 57, ал. 1, т. 19 и чл. 209, ал. 2 и чл. 325 от Изборния кодекс)
Кочан представлява прикрепени заедно 100 (сто) броя бюлетини за
гласуване за президент и вицепрезидент по начин, който позволява да се разлистват
и откъсват, без да се повреждат. При разгръщането трябва да се вижда поредният
номер на бюлетината в кочана.
При отделяне на бюлетината на кочана остава поле, в което са изписани:
1. номерът и наименованието на района (само за бюлетини за гласуване в
страната);
2. текст „Бюлетина за президент и вицепрезидент“, а за бюлетините за
гласуване извън страната текст „Бюлетина за гласуване извън страната за президент
и вицепрезидент“, разположен на два реда съобразно образеца;
3. в дясната част на полето на отделен ред отдолу е изписан поредният
номер на бюлетината в кочана – осемцифрено число;
4. в горния ляв ъгъл на полето е изписан текст „Кочан“.
Под полето на кочана се поставя хоризонтална перфорация за откъсване на
бюлетината при гласуване.
Образец на кочан на бюлетини за гласуване в страната:

КОЧАН

…………………………. район ………………….
БЮЛЕТИНА ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ

00000000

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

Образец на кочан на бюлетини за гласуване извън страната:

КОЧАН

БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА
ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ

00000000
(перфорация)---------------------------------------------------------------------------------------
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Приложение № 97-ПВР
Избирателна секция №

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

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

за предаване на Централната избирателна комисия

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

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

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

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

Ръководител на дипломатическото или
консулското представителство или
оправомощен представител: ………………………
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ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ
за промяна на оправомощените представители на партии и коалиции
или други промени в уставите или решенията, свързани с изборите за
президент и вицепрезидент
(по чл. 133, ал. 3, т. 1, 2, 9 във връзка с чл. 60, ал. 2, чл. 91, ал. 2, чл. 102, ал. 2 и
чл. 140, ал. 2, т. 2 и 4 от Изборния кодекс)

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

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

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

1. Уведомявам/е, че е налице промяна на оправомощените лица да представляват
партията/ коалицията ......................................................................................................................................,
(пълното или съкратено наименование на партията/коалицията според решението за регистрацията в ЦИК)

както следва: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
(собствено, бащино и фамилно име на лицето, представляващо партията, или упълномощеното от него лице)

2. Заявявам/е следната промяна/и в устава/решението за създаване на
партията/коалицията, имаща/и отношение към изборите …………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Партията/коалицията е регистрирана за участие в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на ……………….. г. с Решение № ……………… от
…………………… г. на ЦИК.
Представям/е следните документи, удостоверяващи настъпилите промени:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на избори.
Подпис/и: ……………………………
(представляващ/и партията/коалицията
упълномощено/и лице/а)

Печат на партията (коалицията – ако има такъв)
Уведомлението за настъпили промени в оправомощеното/ите лице/а да представляват
партията/коалицията, или техните пълномощници, както и за настъпили промени в устава на
партията/решението на коалицията, имащи отношение към изборите, се подава от регистрирана
за участие в изборите за президент и вицепрезидент партия или коалиция.
Уведомлението се подписва от лицето, представляващо партията/коалицията.
Когато партията/коалицията се представлява от няколко лица, уведомлението се
подписва от всички представляващи.
Уведомлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от
представляващия/те партията/коалицията.
Към уведомлението се прилагат документи, установяващи настъпилите промени в
представителството или в устава на партията/решение за създаване на коалицията, имащи
отношение към изборите.
171
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РЕШЕНИЕ № 3009-ПВР
от 14 януари 2016 г.
относно поправка на техническа грешка в Решение № 3008-ПВР от 12 януари 2016 г.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 3008-ПВР от 12 януари 2016 г., като
текстът след „относно“ да се чете:
„утвърждаване образци на изборните книжа за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България“.
Решението се обнародва в „Държавен вестник“.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
252

РЕШЕНИЕ № 3020-НС
от 21 януари 2016 г.
относно обявяване на Маноил Минчев Манев за народен представител в Двадесет и седми
изборен район – Старозагорски
С писмо вх. № НС-02-1 от 21.01.2016 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание от
20 януари 2016 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република
България са прекратени пълномощията на Димитър Христов Желев като народен представител от Двадесет и седми изборен район – Старозагорски, издигнат от листата на политическа
партия „ГЕРБ“ в 43-то Народно събрание.
Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за народен представител в 43-то Народно събрание от Двадесет и седми изборен
район – Старозагорски, Маноил Минчев Манев от листата на политическа партия „ГЕРБ“.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.
Зам.-председател:
Маргарита Златарева
Секретар:
Севинч Солакова
576

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 9   

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

(Продължение от брой 6)

ЗАПОВЕД
№ ЗЦУ-1580 от 23 декември 2015 г.
№ РД-05-963 от 23 декември 2015 г.
Приложение 11

Приложение № 11

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

Отчетна единица: .........................................................
Гр. (с.) ..................................................................................
Община .............................................................................

ДЕКЛАРАЦИЯ

от .....................................................................................................................................................................................................................................
трите имена на управителя (ръководителя, президента) на предприятието

В качеството си на управител (ръководител, президент) на

наименование на предприятието
декларирам, че през отчетната 2015 г. предприятието не е било активно (не е извършвало дейност и не е отчело приходи и
разходи съгласно счетоводното законодателство).
Последна актуална икономическа дейност, съгласно Класификацията на
икономическите дейности

Последна преобладаваща форма на
собственост

Код по
КИД-2008

Код по
НКИД-2003

Моля, отбележете
само един отговор

Държавна
Общинска
Частна на местно лице
Частна на чуждестранно лице
Частна на неправителствена организация

Дата:
Телефон:

Декларатор:
подпис
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Приложение

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Попълва се от приходната администрация
Териториална дирекция на НАП ...................................
ТСБ ..............................................................................................

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

Входящ № и дата

КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2015 ГОДИНА
Данните в отчета се попълват от всички нефинансови предприятия, които са задължени да съставят консолидирани финансови отчети
в съответствие с действащото законодателство.
Консолидираният годишен отчет се представя до 30 юни 2016 година.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната
конфиденциалност.

№

Наименование на формуляра

1.

Справка за група предприятия през 2015 година

2.

Консолидиран счетоводен баланс към 31.12. 2015 година

3.

Консолидиран отчет за приходите и разходите за 2015 година

4.

Консолидиран отчет за собствения капитал за 2015 година

5.

Консолидиран отчет за паричните потоци за 2015 година

6.

Консолидирана справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12. 2015 година
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ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Информация за Групата от предприятия (ГП) от консолидирания отчет:
Вашето предприятие част от ГП ли е или ултимативен собственик?
(Моля, отбележете само един отговор! Виж Указанието за определение на ГП)

1.

•

ДА, Глава на местна ГП (моля, попълнете 2, 3 и 4 - Приложение 1)

1

•

ДА, Глава на Многонационална ГП (моля, попълнете 2, 3 и 4 - Приложение 1)

2

•

ДА, Предприятие, част от местна ГП (моля, попълнете 2, 3 и 4 - Приложение 1)

3

•

ДА, Част от местно контролирана многонационална ГП (моля, попълнете 2, 3 и 4 - Приложение 1)

4

•

ДА, Част от чуждо контролирана многонационална ГП (моля, попълнете 2, 3 и 4 - Приложение 1)

5

Идентификация на ГП (Моля, впишете името на ГП, държавата на регистрация)
2.1.1. Наименование на ГП (кирилица)

2.

2.1.2. Наименование на ГП (латиница)
Име на държавата

Код ISO*

2.2. Държава на регистрация на ГП (предприятие - майка)
Характеристики на ГП:
3.1. Основна дейност (до втори знак по КИД 2008 – виж Приложение 2)

3.

3.2. Допълнителна дейност (до втори знак по КИД2008 – виж Приложение 2)
3.3. Брой на предприятията в ГП (без „Главата“ на ГП)
3.4. Брой на заетите лица в ГП (общо за групата за 2015 г.)

4.

Членове на ГП:
Данни за предприятията, включени в консолидирания финансов отчет - виж Приложение 1

* Всяко предприятие, което консолидира данни за други предприятия (без значение дали е предприятие-майка или част от група предприятия) следва да попълни
настоящата справка, както и Приложение 1 от нея.

УКАЗАНИЯ
1. Типове групи предприятия:
Многонационални - Група предприятия с поне две правни единици (юридически лица), намиращи се в различни страни:
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от чуждестранно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се извън територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
Местни - Групи предприятия, съставени от две и повече правни единици (юридически лица), които са местни (извършват икономическа дейност на
територията на Р България), управлявани и контролирани от местно юридическо или физическо лице.
2. Идентификация на ГП
При верига от свързани предприятия за определяне на ултимативния български или чуждестранен собственик се прилага правилото за „Последното
предприятие, осъществяващо контрол”. Съгласно него, при наличие на свързани предприятия, при които дадено/и предприятие/я в Република България
е/са собственост на чуждестранно или българско предприятие от страна Х, което от своя страна е собственост на друго предприятие от страна Y, в този
случай ултимативен собственик е последното предприятие от страна Y. То не е собственост на друго чуждестранно юридическо или физическо лице и
осъществява непряк контрол върху предприятието, което извършва икономическа дейност на територията на Република България.
В този раздел се попълва и държавата, в която е резидент ултимативния (чуждестранен или български) собственик (юридическо или физическо лице) на
предприятието, който контролира пряко или косвено повече от половината от акциите с право на глас или повече от половината от дяловете в капитала
на предприятието (ГП).
3. Характеристики на ГП:
3.1 Основна дейност (до втори знак по КИД 2008) - виж Приложение 2
- Тук се посочва дейността, която формира най-голям дял на приходите от продажби/услуги/финансови операции/лихви и т.н в зависимост от вида на
дейностите на предприятията в групата.
3.2 Допълнителна дейност (до втори знак по КИД2008) - виж Приложение 2
- Допълнителна е дейността, която е отделна от основната дейност и произвежда продукти или услуги в т.ч. и за трети лица. Резултатите от допълнителната
дейност са винаги допълнителни продукти или услуги на тези, получени от основната дейност.
3.3 Брой на предприятията, включени в ГП, независимо дали са български или чужди правни единици ( „Главата“ на ГП не се включва).
3.4 Брой на заетите лица в ГП
Тук се посочва сумата (за всички предприятия в ГП) от:
- Среден списъчен брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение (код 1000, колона 1 от Отчета за заетите лица, средствата за
работна заплата и други разходи за труд);
- Среден брой през годината на наетите лица по договор за управление и контрол (код 1400, колона 1 от Отчета за заетите лица, средствата за
работна заплата и други разходи за труд);
- Среден брой през годината на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател (код 1510, колона 1 от
Отчета за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд);
- Среден брой през годината на работещите собственици (код 1600, колона 1 от Отчета за заетите лица, средствата за работна заплата и други
разходи за труд).
4. ЧЛЕНОВЕ НА ГП, включени в консолидирания финансов отчет:
В Приложение 1 понятието „контрол” отразява отношенията между „Правната единица - Предприятие-майка” и „Правната единица – член от групата”.
Контролът между юридическите лица е сложно понятие от икономическа гледна точка. Оперативните правила за изграждане на връзки между правни
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единици в рамките на ГП трябва да се обосновават на наблюдавания критерий: „доказателство за контрол“. Поради което достатъчно е поне един от
следните случаи да бъде наличен, с цел определяне връзката на пряк или непряк контрол между две юридически (правни) единици:
1) юридическо лице, пряко притежава повече от 50 % от право на глас на друго юридическо лице (пряк контрол);
2) юридическо лице непряко притежава повече от 50 % от право на глас на друго юридическо лице, чрез дъщерни предприятия (непряк контрол);
3) Наличие на специално законодателно постановление или наредба, което дава право на правителството да определя корпоративната политика или да
назначава директорите на юридическото лице (правна единица);
4) юридическо лице, което изцяло консолидира отчетите на друго юридическо лице и няма друга правна единица, която да консолидира същото
юридическо лице (контрол по силата на пълна консолидация);
5) Административни източници, събиращи декларации в изпълнение на специфични законови, данъчни или други изисквания за регулиране на пазара,
в които е представена информация, дали дадено юридическо лице контролира едно или повече юридически лица, дори ако то притежава 50 и по-малко
процента от правото си на глас (ефективен миноритарен контрол) и никое друго юридическо лице не притежава повече.
Забележка:
Възможно е, два случая (например 1 и 4) да се прилагат едновременно. Като се има предвид правилото, че една правна единица не може да се контролира
от две други правни единици, де факто трябва да бъде избрана контролираща правна единица. Случай 4, може да се разглежда с по-малка тежест от случай
1, защото може да има ситуации на консолидация с по-малко от 50% собственост и ситуации без консолидация с над 50% участие в собствеността. Пример
за определяне на „Контрол“ между единици:
Фирма X притежава 60% от A и B, а A и B притежават по 30% от собствеността на C, което означава че X непряко контролира C. Въпреки че притежава непряко
(60% * 30%) + (60% * 30%) = 36% от акционерния капитал на C, X контролира фирмата C чрез своите две дъщерни дружества А и B, чрез комбиниране на
правото си на глас в C, което е (30% + 30%) = 60%. От друга страна фирма Y притежава 40% от B и 100% от фирма D, а D притежава 40% от C. Или Y притежава
(40% * 30%) + (100% * 40%) = 52% от собствеността на C, но няма да има сила да я контролира, защото притежава само 40% от правото на глас в C. С други
думи, правото на глас на фирма X e в резултат от връзките между X->A->C и X->B->C и се натрупва при определяне на действителния контрол (този контрол
често се нарича “кумулативен контрол„) – Фигура 1.
В Приложение 1 - в колона „Вид контрол“ се отбелязва с X съответния вид – пряк (директен) в колона 6, непряк (индиректен) в колона 7. В колона 8 се
вписва процентът на собственост/контрол

Фигура 1

60%

X

A

60%
40%

B

30%

Y
100%

30%
D

C
40%

В Приложение 1 се попълват и дейност по КИД-2008, заети и оборот на предприятията в чужбина. (до 2014 г. информацията е предоставяна на БНБ,
като част от форма СПБ-13 за структурата и дейността на чуждестранните предприятия, контролирани от български предприятия).
За брой заети лица се посочва средногодишният брой заети лица. Броят заети лица се определя като общият брой лица, които работят в предприятието
в чужбина (включително работещите собственици, партньори, които постоянно работят в единицата и неплатени работещи в нея членове на семейството),
както и лица, които работят извън единицата, които принадлежат към нея и получават възнаграждение от нея (например търговски представители,
персонал по доставките, екипи за ремонт и поддръжка). Той включва лица, които отсъстват за кратък период от време (например отпуск по болест, платен
отпуск или специален отпуск) и тези, които са в стачка, но не и тези, които отсъстват за неопределен период от време. Включват се и работниците на непълен
работен ден, които се третират като такива съгласно законодателството на държавата, в която се намира предприятието в чужбина, и които присъстват във
ведомостта, както и сезонните работници, стажантите и надомните работници, фигуриращи във ведомостта. Броят заети лица изключва работната ръка,
предоставена от други предприятия, лица, които извършват ремонтни дейности и поддръжка в предприятието от името на други предприятия, както и
тези, които отбиват задължителна военна служба. В случай, че не разполагате с данни за броя заети лица, посочете броя на наетите лица.
Оборотът представлява общите суми, фактурирани от предприятието в чужбина през отчетния период и това съответства на продажбите на стоки
и услуги, предоставяни на трети страни. Оборотът включва всички мита и данъци върху стоките и услугите, фактурирани от предприятието в чужбина,
с изключение на данък добавена стойност, фактуриран от предприятието директно на неговия клиент и други подобни приспадащи се данъци, пряко
свързани с оборота. Той включва и други финансови тежести (транспортиране, опаковане и други) прехвърлени на клиента, дори когато тези финансови
тежести са изброени поотделно във фактурата. Намалението на цените, отбив от цената и обезценяването, както и стойността на върнатата опаковка
трябва да бъде приспадната.
Приходът, класифициран като друг приход от основна дейност, финансовите приходи и извънредните приходи по сметките на предприятието се изключват
от оборота. Оперативни субсидии, получени от публични власти или институции на Европейския съюз също се изключват.
Връзка с отчетите на предприятието:
Оборотът, така както е определен по-горе за статистически цели, включва счетоводното наименование „Нетен оборот“ (Net turnover).
В случай, че класификацията на икономическата дейност на предприятието в чужбина е от раздел Финансово посредничество, без застраховане и
осигуряване чрез самостоятелни фондове вместо „Оборот” се посочва „Производствена стойност”.
Производствена стойност се изчислява като:
Лихви за получаване и подобен приход
– дължими лихви и подобни такси,
+ комисионни за получаване,
+ доход от акции и други ценни книжа с променлив доход,
+ нетна печалба или нетна загуба от финансови операции,
+ други приходи от основна дейност.
В случай, че класификацията на икономическата дейност на предприятието в чужбина е от раздел Застрахователна дейност и дейност на самостоятелни
осигурителни фондове, без задължителното обществено осигуряване се посочва „Брутни записани премии“.
В случай, че класификацията на икономическата дейност на предприятието в чужбина е от клас Дейност на самостоятелни осигурителни фондове в
графата за оборот се посочва „Общи пенсионни вноски“. Тази характеристика включва изцяло пенсионните вноски, дължими в рамките на отчетния период
по пенсионните договори, като например всички задължителни вноски, другите редовни вноски, допълнителни доброволни вноски, входящите трансфери
и другите вноски.
Оборотът се попълва в хил. лв., като при отчитане на чуждестранното предприятие в чуждестранна валута оборотът се преизчислява по средния за
отчетната година валутен курс на БНБ за съответната чуждестранна валута – български лев.

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7 3   

С Т Р.

174

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Агрегирана класификация на икономическите дейности на ниво раздел (КИД-2008)
Код
Наименование

БРОЙ 7
Приложение 2

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

02

Горско стопанство

03

Рибно стопанство

05

Добив на въглища

06

Добив на нефт и природен газ

07

Добив на метални руди

08

Добив на неметални материали и суровини

09

Спомагателни дейности в добива

10

Производство на хранителни продукти

11

Производство на напитки

12

Производство на тютюневи изделия

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

14

Производство на облекло

15

Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

16

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и
материали за плетене

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

20

Производство на химични продукти

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

24

Производство на основни метали

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

27

Производство на електрически съоръжения

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

30

Производство на превозни средства, без автомобили

31

Производство на мебели

32

Производство, некласифицирано другаде

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

35

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

41

Строителство на сгради

42

Строителство на съоръжения

43

Специализирани строителни дейности

45

Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

49

Сухопътен транспорт

50

Воден транспорт

51

Въздушен транспорт

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

Код

ВЕСТНИК

Наименование

53

Пощенски и куриерски дейности

55

Хотелиерство

56

Ресторантьорство

58

Издателска дейност

59

Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

60

Радио- и телевизионна дейност

61

Далекосъобщения

62

Дейности в областта на информационните технологии

63

Информационни услуги

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

68

Операции с недвижими имоти

69

Юридически и счетоводни дейности

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

72

Научноизследователска и развойна дейност

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

74

Други професионални дейности

75

Ветеринарномедицинска дейност

77

Даване под наем и оперативен лизинг

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

79

Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

80

Дейности по охрана и разследване

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

84

Държавно управление

85

Образование

86

Хуманно здравеопазване

87

Медико-социални грижи с настаняване

88

Социална работа без настаняване

90

Артистична и творческа дейност

91

Други дейности в областта на културата

92

Организиране на хазартни игри

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

94

Дейности на организации с нестопанска цел

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

96

Други персонални услуги

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

98

Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление

99

Дейности на екстериториални организации и служби

С Т Р. 1 7 5   

С Т Р.
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Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

A. Записан, но невнесен капитал

01000

Б. Нетекущи (дълготрайни) активи
I. Нематериални активи
Продукти от развойна дейност

02110

Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни
права и активи

02120

Търговска репутация

02130

Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане
Общо за група I

02140
02100

II. Дълготрайни материални активи
Земи и сгради

02210

Земи

02211

Сгради

02212

Машини, производствено оборудване и апаратура

02220

Съоръжения и други

02230

Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане
Общо за група ІI

02240
02200

III. Дългосрочни финансови активи
Акции и дялове в предприятия от група

02310

Предоставени заеми на предприятия от група

02320

Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия

02330

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия

02340

Дългосрочни инвестиции

02350

Други заеми

02360

Изкупени собствени акции номинална стойност

02370

Общо за група III

02300

IV. Отсрочени данъци

02400

Общо за раздел Б

02000

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7 7   

АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

В. Текущи (краткотрайни) активи
І. Материални запаси
Суровини и материали

03110

Незавършено производство

03120

Продукция и стоки

03130

Продукция

03131

Стоки

03132

Предоставени аванси
Общо за група I

03140
03100

II. Вземания
Вземания от клиенти и доставчици
в т.ч. над 1 година
Вземания от предприятия от група
в т.ч. над 1 година
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия
в т.ч. над 1 година
Други вземания
в т.ч. над 1 година
Общо за група II

03210
03211
03220
03221
03230
03231
03240
03241
03200

III. Инвестиции
Акции и дялове в предприятия от група

03310

Изкупени собствени акции номинална стойност

03320

Други инвестиции
Общо за група III

03330
03300

IV. Парични средства
Kасови наличности и сметки в страната

03410

Касови наличности в лева

03411

Касови наличности във валута (левова равностойност)

03412

Разплащателни сметки

03413

Блокирани парични средства

03414

Парични еквиваленти

03415

Касови наличности и сметки в чужбина

03420

Касови наличности в лева

03421

Касови наличности във валута

03422

Разплащателни сметки във валута

03423

Блокирани парични средства във валута

03424

Общо за група IV

03400

Общо за раздел В

03000

Г. Разходи за бъдещи периоди

04000

Сума на актива (А+Б+В+Г)

04500

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.

178

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 7

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

А. Собствен капитал
I. Записан капитал

05100

ІІ. Премии от емисии

05200

ІІІ. Резерв от последващи оценки

05300

IV. Резерви
Законови резерви

05410

Резерв, свързан с изкупени собствени акции

05420

Резерв съгласно учредителен акт

05430

Други резерви

05440

Общо за група ІV

05400

V. Натрупана печалба (загуба) от минали години
Неразпределена печалба
Непокрита загуба

05510
05520

Общо за група V

05500

VІ. Текуща печалба (загуба)

05600

Общо за раздел А

05000

Б. Провизии и сходни задължения
Провизии за пенсии и други подобни задължения

06100

Провизии за данъци

06200

в т.ч. отсрочени данъци
Други провизии и сходни задължения
Общо за раздел Б

06210
06300
06000

В. Задължения
Облигационни заеми

07100

До 1 година

07101

Над 1 година

07102

в това число:
Конвертируеми облигационни заеми

07110

До 1 година

07111

Над 1 година

07112

Задължения към финансови предприятия

07200

До 1 година

07201

Над 1 година

07202

Получени аванси

07300

До 1 година

07301

Над 1 година

07302

Задължения към доставчици

07400

До 1 година

07401

Над 1 година

07402

Задължения по полици

07500

До 1 година

07501

Над 1 година

07502

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7 9   

ПАСИВ
Код на
реда

Раздели, групи, статии
а

б

Задължения към предприятия от група

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

07600

До 1 година

07601

Над 1 година

07602

Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия

07700

До 1 година

07701

Над 1 година

07702

Други задължения

07800

До 1 година

07801

Над 1 година

07802

в това число:
Към персонала

07810

До 1 година

07811

Над 1 година

07812

Осигурителни задължения

07820

До 1 година

07821

Над 1 година

07822

Данъчни задължения

07830

До 1 година

07831

Над 1 година

07832

Общо за раздел В

07000

До 1 година

07001

Над 1 година

07002

Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди

08000

в това число:
Финансирания

08001

Приходи за бъдещи периоди

08002

Сума на пасива (А+Б+В+Г)

08500

Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.
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ВЕСТНИК

БРОЙ 7
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2015 ГОДИНА

Наименование на разходите
а
А. Разходи
І. Разходи за оперативна дейност
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство
Разходи за суровини, материали и външни услуги
Суровини и материали
Външни услуги
Разходи за персонала
в това число:
Разходи за възнаграждения
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)
от тях: осигуровки, свързани с пенсии
Разходи за амортизация и обезценка
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи
в това число:
Разходи за амортизация
Разходи от обезценка
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи
Други разходи
в това число:
Балансова стойност на продадените активи
Провизии
Общо за група I
ІІ. Финансови разходи
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като
текущи (краткосрочни) активи
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове
Разходи за лихви и други финансови разходи
в това число:
Разходи, свързани с предприятия от група
Отрицателни разлики от операции с финансови активи
Общо за група II
Б. Печалба от обичайна дейност
ІІІ. Извънредни разходи
Общо разходи (І + ІІ + ІІІ)
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)
ІV. Разходи за данъци от печалбата
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък
Г. Печалба (В - ІV - V)
Всичко (Общо разходи + ІV + V + Г)

Код на
реда
б

10100
10200
10210
10220
10300
10310
10320
10321
10400
10410
10411
10412
10420
10500
10510
10520
10000

11100
11110
11200
11210
11220
11000
14000
12000
13000
14100
14200
14300
14400
14500

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 8 1   
Код на
реда

Наименование на приходите
а
А. Приходи
І. Приходи от оперативна дейност
Нетни приходи от продажби
Продукция
Стоки
Услуги
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство
Разходи за придобиване на активи по стопански начин
Други приходи
в т. ч. приходи от финансирания
Общо за група I
ІІ. Финансови приходи
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи
в т. ч. приходи от предприятия от група
Други лихви и финансови приходи
в това число:
Приходи от предприятия от група
Положителни разлики от операции с финансови активи
Положителни разлики от промяна на валутни курсове
Общо за група II
Б. Загуба от обичайна дейност
ІІІ. Извънредни приходи
Общо приходи (І + ІІ + ІІІ)
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)
Г. Загуба (В + ІV + V )
Всичко (Общо приходи + Г)

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

15100
15110
15120
15130
15200
15300
15400
15410
15000
16100
16110
16200
16210
16300
16310
16320
16330
16000
19000
17000
18000
19100
19200
19500

Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

61630

Грешки

61670

Промени от преводи на годишни
финансови отчети на предприятия в чужбина
Собствен капитал към края на отчетния
период

61740

61730

61710

61720

Салдо към края на отчетния период

61692

Други изменения в собствения капитал

61691

Намаление

61690

Последващи оценки на активи и пасиви

Увеличение

61680

Покриване на загуба

61671

61660

Разпределение на печалбата

61652

Намаление

1

2

Премии
от
емисии

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

7

Други
резерви

Неразпределена
печалба
8
9

Непокрита
загуба

Дата:

10

Текуща
печалба/
загуба

(телефон)

(подпис)

11

Общо
собствен
капитал

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Ръководител:
Съставител:

Резерви
Резерв от
последващи
Резерв, свързан
Резерв съоценки
Законови с изкупени соб- гласно учрествени акции
дителен акт
3
4
5
6

ДЪРЖАВЕН

Финансов резултат за текущия период

61651

Увеличение

Изменение за сметка на собствениците

61640
61650

61620

Промени в счетоводната политика

Салдо след промени в счетоводната
политика и грешки

б
61610

a
Салдо в началото на отчетния период

Показатели

Код на Записан
реда капитал

(Хил. левове)

а

Финансов резултат от
минали години

182

в т. ч. за дивиденти

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2015 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................
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Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2015 ГОДИНА
(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)
( Хил. левове)
Текущ период

Наименование на паричните потоци
а

Код на
реда постъпле- плащания
ния
б

1

2

Предходен период
нетен
поток
3

постъплеплащания
ния
4

5

нетен
поток
6

А. Парични потоци от основна дейност
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти
Парични потоци, свързани с краткосрочни
финансови активи, държани за търговски цели
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и
други подобни
Парични потоци от положителни и отрицателни
валутни курсови разлики
Плащания при разпределения на печалби

61531

Платени и възстановени данъци върху печалбата

61537

Други парични потоци от основна дейност
Общо за раздел А

61532
61533
61534
61535
61536
61538
61530

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи
Парични потоци, свързани с краткосрочни
финансови активи
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и
други подобни
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания
Парични потоци от положителни и отрицателни
валутни курсови разлики
Други парични потоци от инвестиционна дейност
Общо за раздел Б

61541
61542
61543
61544
61545
61546
61540

В. Парични потоци от финансова дейност
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване
на ценни книжа
Парични потоци от допълнителни вноски и
връщането им на собствениците
Парични потоци, свързани с получени или
предоставени заеми
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и
други подобни
Плащания на задължения по лизингови договори
Парични потоци от положителни и отрицателни
валутни курсови разлики
Други парични потоци от финансова дейност

61551
61552
61553
61554
61555
61556
61557

Общо за раздел В
Г. Изменение на паричните средства през периода
(А+Б+В)
Д. Парични средства в началото на периода

61550
61560
61570

x

x

x

x

Е. Парични средства в края на периода

61580

x

x

x

x
Дата:

Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

б

а

6130

6140

6100

Търговска репутация

Предоставени аванси и нематериални активи в
процес на изграждане

Общо за група I

6230

6240

6200

Предоставени аванси и дълготрайни материални
активи в процес на изграждане

Общо за група II

6360

6000

Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)

6356

Други заеми

IV. Отсрочени данъци

6355

Дългосрочни инвестиции

6357

6354

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и
смесени предприятия

6350

6353

Акции и дялове в асоциирани и смесени
предприятия

Общо за група III

6352

Предоставени заеми на предприятия от група

Изкупени собствени акции

6351

Акции и дялове в предприятия от група

2

3

4

5

увеличение
7

8

10

отписана
през
периода
11

в края на
периода
(8+9-10)

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

9

начислена през
периода
12

увеличение
13

намаление

Последваща
оценка

Дата:

14

(подпис)

15

Балансова
стойност
в края на
периода
(7-14)

(телефон)

Преоценена
амортизация в
края на периода
(11+12-13)

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Съставител:

Ръководител:

6

намаление

Преоценена стойност в началото
(4+5-6)
на
периода

Амортизация

ДЪРЖАВЕН

III. Дългосрочни финансови активи

6220

Съоръжения и други

6212

Сгради

Машини, производствено оборудване и апаратура

6211

Земи

Земи и сгради

6210

6120

Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи

1

в края на
в началото на постъпилите на излезлите
периода
на периода през периода през периода
(1+2-3)

Последваща
оценка

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

184

ІІ. Дълготрайни материални активи

6110

Продукти от развойна дейност

I. Нематериални активи

Код на
реда

Показатели

Отчетна стойност на нетекущите активи

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................
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Приложение№
13 13
Приложение

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Попълва се от приходната администрация
Териториална дирекция на НАП ...................................
ТСБ ..............................................................................................

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

Входящ № и дата

КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА
Данните в отчета се попълват от всички застрахователи, които са задължени да съставят консолидирани финансови отчети в
съответствие с действащото законодателство.
Консолидираният годишен отчет се представя до 30 юни 2016 година.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната
конфиденциалност.

№

Наименование на формуляра

1.

Справка за група предприятия през 2015 година

2.

Консолидиран баланс към 31.12. 2015 година

3.

Консолидиран отчет за доходите за 2015 година

4.

Консолидиран отчет за собствения капитал за 2015 година

5.

Консолидиран отчет за паричните потоци за 2015 година

6.

Консолидирана справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12. 2015 година

Стр.

С Т Р.

186

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

БРОЙ 7
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Информация за Групата от предприятия (ГП) от консолидирания отчет:
Вашето предприятие част от ГП ли е или ултимативен собственик?
(Моля, отбележете само един отговор! Виж Указанието за определение на ГП)

1.

•

ДА, Глава на местна ГП (моля, попълнете 2, 3 и 4 - Приложение 1)

1

•

ДА, Глава на Многонационална ГП (моля, попълнете 2, 3 и 4 - Приложение 1)

2

•

ДА, Предприятие, част от местна ГП (моля, попълнете 2, 3 и 4 - Приложение 1)

3

•

ДА, Част от местно контролирана многонационална ГП (моля, попълнете 2, 3 и 4 - Приложение 1)

4

•

ДА, Част от чуждо контролирана многонационална ГП (моля, попълнете 2, 3 и 4 - Приложение 1)

5

Идентификация на ГП (Моля, впишете името на ГП, държавата на регистрация)
2.1.1. Наименование на ГП (кирилица)

2.

2.1.2. Наименование на ГП (латиница)
Име на държавата

Код ISO*

2.2. Държава на регистрация на ГП (предприятие - майка)
Характеристики на ГП:
3.1. Основна дейност (до втори знак по КИД 2008 – виж Приложение 2)

3.

3.2. Допълнителна дейност (до втори знак по КИД2008 – виж Приложение 2)
3.3. Брой на предприятията в ГП (без „Главата“ на ГП)
3.4. Брой на заетите лица в ГП (общо за групата за 2015 г.)

4.

Членове на ГП:
Данни за предприятията, включени в консолидирания финансов отчет - виж Приложение 1

* Всяко предприятие, което консолидира данни за други предприятия (без значение дали е предприятие-майка или част от група предприятия) следва да попълни
настоящата справка, както и Приложение 1 от нея.

УКАЗАНИЯ
1. Типове групи предприятия:
Многонационални - Група предприятия с поне две правни единици (юридически лица), намиращи се в различни страни:
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от чуждестранно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се извън територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
Местни - Групи предприятия, съставени от две и повече правни единици (юридически лица), които са местни (извършват икономическа дейност на
територията на Р България), управлявани и контролирани от местно юридическо или физическо лице.
2. Идентификация на ГП
При верига от свързани предприятия за определяне на ултимативния български или чуждестранен собственик се прилага правилото за „Последното
предприятие, осъществяващо контрол”. Съгласно него, при наличие на свързани предприятия, при които дадено/и предприятие/я в Република България
е/са собственост на чуждестранно или българско предприятие от страна Х, което от своя страна е собственост на друго предприятие от страна Y, в този
случай ултимативен собственик е последното предприятие от страна Y. То не е собственост на друго чуждестранно юридическо или физическо лице и
осъществява непряк контрол върху предприятието, което извършва икономическа дейност на територията на Република България.
В този раздел се попълва и държавата, в която е резидент ултимативния (чуждестранен или български) собственик (юридическо или физическо лице) на
предприятието, който контролира пряко или косвено повече от половината от акциите с право на глас или повече от половината от дяловете в капитала
на предприятието (ГП).
3. Характеристики на ГП:
3.1 Основна дейност (до втори знак по КИД 2008) - виж Приложение 2
- Тук се посочва дейността, която формира най-голям дял на приходите от продажби/услуги/финансови операции/лихви и т.н в зависимост от вида на
дейностите на предприятията в групата.
3.2 Допълнителна дейност (до втори знак по КИД2008) - виж Приложение 2
- Допълнителна е дейността, която е отделна от основната дейност и произвежда продукти или услуги в т.ч. и за трети лица. Резултатите от допълнителната
дейност са винаги допълнителни продукти или услуги на тези, получени от основната дейност.
3.3 Брой на предприятията, включени в ГП, независимо дали са български или чужди правни единици ( „Главата“ на ГП не се включва).
3.4 Брой на заетите лица в ГП
Тук се посочва сумата (за всички предприятия в ГП) от:
- Среден списъчен брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение (код 1000, колона 1 от Отчета за заетите лица, средствата за
работна заплата и други разходи за труд);
- Среден брой през годината на наетите лица по договор за управление и контрол (код 1400, колона 1 от Отчета за заетите лица, средствата за
работна заплата и други разходи за труд);
- Среден брой през годината на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател (код 1510, колона 1 от
Отчета за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд);
- Среден брой през годината на работещите собственици (код 1600, колона 1 от Отчета за заетите лица, средствата за работна заплата и други
разходи за труд).
4. ЧЛЕНОВЕ НА ГП, включени в консолидирания финансов отчет:
В Приложение 1 понятието „контрол” отразява отношенията между „Правната единица - Предприятие-майка” и „Правната единица – член от групата”.
Контролът между юридическите лица е сложно понятие от икономическа гледна точка. Оперативните правила за изграждане на връзки между правни
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единици в рамките на ГП трябва да се обосновават на наблюдавания критерий: „доказателство за контрол“. Поради което достатъчно е поне един от
следните случаи да бъде наличен, с цел определяне връзката на пряк или непряк контрол между две юридически (правни) единици:
1) юридическо лице, пряко притежава повече от 50 % от право на глас на друго юридическо лице (пряк контрол);
2) юридическо лице непряко притежава повече от 50 % от право на глас на друго юридическо лице, чрез дъщерни предприятия (непряк контрол);
3) Наличие на специално законодателно постановление или наредба, което дава право на правителството да определя корпоративната политика или да
назначава директорите на юридическото лице (правна единица);
4) юридическо лице, което изцяло консолидира отчетите на друго юридическо лице и няма друга правна единица, която да консолидира същото
юридическо лице (контрол по силата на пълна консолидация);
5) Административни източници, събиращи декларации в изпълнение на специфични законови, данъчни или други изисквания за регулиране на пазара,
в които е представена информация, дали дадено юридическо лице контролира едно или повече юридически лица, дори ако то притежава 50 и по-малко
процента от правото си на глас (ефективен миноритарен контрол) и никое друго юридическо лице не притежава повече.
Забележка:
Възможно е, два случая (например 1 и 4) да се прилагат едновременно. Като се има предвид правилото, че една правна единица не може да се контролира
от две други правни единици, де факто трябва да бъде избрана контролираща правна единица. Случай 4, може да се разглежда с по-малка тежест от случай
1, защото може да има ситуации на консолидация с по-малко от 50% собственост и ситуации без консолидация с над 50% участие в собствеността. Пример
за определяне на „Контрол“ между единици:
Фирма X притежава 60% от A и B, а A и B притежават по 30% от собствеността на C, което означава че X непряко контролира C. Въпреки че притежава непряко
(60% * 30%) + (60% * 30%) = 36% от акционерния капитал на C, X контролира фирмата C чрез своите две дъщерни дружества А и B, чрез комбиниране на
правото си на глас в C, което е (30% + 30%) = 60%. От друга страна фирма Y притежава 40% от B и 100% от фирма D, а D притежава 40% от C. Или Y притежава
(40% * 30%) + (100% * 40%) = 52% от собствеността на C, но няма да има сила да я контролира, защото притежава само 40% от правото на глас в C. С други
думи, правото на глас на фирма X e в резултат от връзките между X->A->C и X->B->C и се натрупва при определяне на действителния контрол (този контрол
често се нарича “кумулативен контрол„) – Фигура 1.
В Приложение 1 - в колона „Вид контрол“ се отбелязва с X съответния вид – пряк (директен) в колона 6, непряк (индиректен) в колона 7. В колона 8 се
вписва процентът на собственост/контрол

Фигура 1

60%

X

A

60%
40%

B

30%

Y
100%

30%
D

C
40%

В Приложение 1 се попълват и дейност по КИД-2008, заети и оборот на предприятията в чужбина. (до 2014 г. информацията е предоставяна на БНБ,
като част от форма СПБ-13 за структурата и дейността на чуждестранните предприятия, контролирани от български предприятия).
За брой заети лица се посочва средногодишният брой заети лица. Броят заети лица се определя като общият брой лица, които работят в предприятието
в чужбина (включително работещите собственици, партньори, които постоянно работят в единицата и неплатени работещи в нея членове на семейството),
както и лица, които работят извън единицата, които принадлежат към нея и получават възнаграждение от нея (например търговски представители,
персонал по доставките, екипи за ремонт и поддръжка). Той включва лица, които отсъстват за кратък период от време (например отпуск по болест, платен
отпуск или специален отпуск) и тези, които са в стачка, но не и тези, които отсъстват за неопределен период от време. Включват се и работниците на непълен
работен ден, които се третират като такива съгласно законодателството на държавата, в която се намира предприятието в чужбина, и които присъстват във
ведомостта, както и сезонните работници, стажантите и надомните работници, фигуриращи във ведомостта. Броят заети лица изключва работната ръка,
предоставена от други предприятия, лица, които извършват ремонтни дейности и поддръжка в предприятието от името на други предприятия, както и
тези, които отбиват задължителна военна служба. В случай, че не разполагате с данни за броя заети лица, посочете броя на наетите лица.
Оборотът представлява общите суми, фактурирани от предприятието в чужбина през отчетния период и това съответства на продажбите на стоки
и услуги, предоставяни на трети страни. Оборотът включва всички мита и данъци върху стоките и услугите, фактурирани от предприятието в чужбина,
с изключение на данък добавена стойност, фактуриран от предприятието директно на неговия клиент и други подобни приспадащи се данъци, пряко
свързани с оборота. Той включва и други финансови тежести (транспортиране, опаковане и други) прехвърлени на клиента, дори когато тези финансови
тежести са изброени поотделно във фактурата. Намалението на цените, отбив от цената и обезценяването, както и стойността на върнатата опаковка
трябва да бъде приспадната.
Приходът, класифициран като друг приход от основна дейност, финансовите приходи и извънредните приходи по сметките на предприятието се изключват
от оборота. Оперативни субсидии, получени от публични власти или институции на Европейския съюз също се изключват.
Връзка с отчетите на предприятието:
Оборотът, така както е определен по-горе за статистически цели, включва счетоводното наименование „Нетен оборот“ (Net turnover).
В случай, че класификацията на икономическата дейност на предприятието в чужбина е от раздел Финансово посредничество, без застраховане и
осигуряване чрез самостоятелни фондове вместо „Оборот” се посочва „Производствена стойност”.
Производствена стойност се изчислява като:
Лихви за получаване и подобен приход
– дължими лихви и подобни такси,
+ комисионни за получаване,
+ доход от акции и други ценни книжа с променлив доход,
+ нетна печалба или нетна загуба от финансови операции,
+ други приходи от основна дейност.
В случай, че класификацията на икономическата дейност на предприятието в чужбина е от раздел Застрахователна дейност и дейност на самостоятелни
осигурителни фондове, без задължителното обществено осигуряване се посочва „Брутни записани премии“.
В случай, че класификацията на икономическата дейност на предприятието в чужбина е от клас Дейност на самостоятелни осигурителни фондове в
графата за оборот се посочва „Общи пенсионни вноски“. Тази характеристика включва изцяло пенсионните вноски, дължими в рамките на отчетния период
по пенсионните договори, като например всички задължителни вноски, другите редовни вноски, допълнителни доброволни вноски, входящите трансфери
и другите вноски.
Оборотът се попълва в хил. лв., като при отчитане на чуждестранното предприятие в чуждестранна валута оборотът се преизчислява по средния за
отчетната година валутен курс на БНБ за съответната чуждестранна валута – български лев.
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Агрегирана класификация на икономическите дейности на ниво раздел (КИД-2008)
Код
Наименование

С Т Р. 1 8 9   
Приложение 2

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

02

Горско стопанство

03

Рибно стопанство

05

Добив на въглища

06

Добив на нефт и природен газ

07

Добив на метални руди

08

Добив на неметални материали и суровини

09

Спомагателни дейности в добива

10

Производство на хранителни продукти

11

Производство на напитки

12

Производство на тютюневи изделия

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

14

Производство на облекло

15

Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

16

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и
материали за плетене

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

20

Производство на химични продукти

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

24

Производство на основни метали

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

27

Производство на електрически съоръжения

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

30

Производство на превозни средства, без автомобили

31

Производство на мебели

32

Производство, некласифицирано другаде

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

35

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

41

Строителство на сгради

42

Строителство на съоръжения

43

Специализирани строителни дейности

45

Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

49

Сухопътен транспорт

50

Воден транспорт

51

Въздушен транспорт

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
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53

Пощенски и куриерски дейности

55

Хотелиерство

56

Ресторантьорство

58

Издателска дейност

59

Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

60

Радио- и телевизионна дейност

61

Далекосъобщения

62

Дейности в областта на информационните технологии

63

Информационни услуги

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

68

Операции с недвижими имоти

69

Юридически и счетоводни дейности

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

72

Научноизследователска и развойна дейност

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

74

Други професионални дейности

75

Ветеринарномедицинска дейност

77

Даване под наем и оперативен лизинг

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

79

Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

80

Дейности по охрана и разследване

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

84

Държавно управление

85

Образование

86

Хуманно здравеопазване

87

Медико-социални грижи с настаняване

88

Социална работа без настаняване

90

Артистична и творческа дейност

91

Други дейности в областта на културата

92

Организиране на хазартни игри

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

94

Дейности на организации с нестопанска цел

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

96

Други персонални услуги

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

98

Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление

99

Дейности на екстериториални организации и служби
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Отчетна единица: .........................................................
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КОНСОЛИДИРАН БАЛАНС КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

А. Нематериални активи
Програмни продукти

22110

Репутация

22120

Други
Общо за раздел А

22130
22100

Б. Инвестиции
I. Земя и сгради
в т.ч. земя и сгради, използвани за собствени нужди

22210
22211

II. Инвестиции в дъщерни, съвместни, асоциирани и други предприятия, в които
застрахователното предприятие има дялово участие
Акции и дялове в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

22221

Дългови ценни книжа, издадени от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия, както
и предоставените им заеми

22222

Други дялови участия

22223

Дългови ценни книжа, издадени от други предприятия, в които застрахователното предприятие има дялово участие, както и предоставените им заеми

22224

Общо за група II

22220

III. Други финансови инвестиции
Акции и други ценни книжа с променлив доход и дялове в инвестиционни фондове

22231

Дългови ценни книжа и други ценни книжа с фиксиран доход

22232

в т.ч. ценни книжа, издадени и гарантирани от държавата

22239

Участие в инвестиционни пулове

22233

Заеми, гарантирани с ипотеки

22234

Други заеми

22235

Депозити в банки

22236

Други

22237

Общо за група III

22230

IV. Депозити в цеденти

22240

Общо за раздел Б

22200

В. Инвестиции в полза на полици по застраховка “ЖИВОТ”, свързана с инвестиционен
фонд
Инвестиции в земя и сгради
Други финансови инвестиции
Общо за раздел В

22310
22320
22300

Г. Вземания
I. Вземания от директни застрахователни операции
Вземания от застраховани/застраховащи лица

22411

в това число:
Вземания от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

22417

Вземания от предприятия, в които застрахователя има дялово участие

22418

Вземания от посредници

22412

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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б

в това число:
Вземания от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия
Вземания от предприятия, в които застрахователя има дялово участие

22413
22414

Общо за група I

22410

II.Вземания от презастрахователни операции

22420

в това число:
Вземания от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

22421

Вземания от предприятия, в които застрахователя има дялово участие

22422

III.Други вземания
Вземания по регреси и абандони

22431

в това число:
Вземания от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

22437

Вземания от предприятия, в които застрахователя има дялово участие

22438

Други вземания

22432

в това число:
Вземания от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

22433

Вземания от предприятия, в които застрахователя има дялово участие

22434

Данъци за възстановяване

22435

от тях: от общините

22436

Общо за група IІІ

22430

Общо за раздел Г

22400

Д. Други активи
I.Други материални активи
Машини, съоръжения и оборудване
Други
Общо за група I

22511
22512
22510

II.Парични наличности и парични еквиваленти
Парични наличности по банкови сметки

22521

в т.ч. блокирани парични средства

22525

Парични наличности по каса
в т.ч. левова равностойност на чуждестранната валута
Парични еквиваленти

22522
22526
22523

Общо за група IІ

22520

III.Други

22530

Общо за раздел Д

22500

Е. Разходи за бъдещи периоди и натрупан доход
I.Натрупана лихва и рента /наем/

22610

II.Отсрочени аквизиционни разходи

22620

III.Други разходи за бъдещи периоди и натрупан доход

22630

Общо за раздел Е

22600

Сума на актива (А+Б+В+Г+Д+Е)

22000

Ж. Условни активи

22700

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

А. Капитал и резерви
I. Записан акционерен капитал или еквивалентни фондове

23110

в това число:
Невнесен капитал

23111

Изкупени собствени акции

23112

II. Премии от емисии

23120

IІІ. Преоценъчен резерв

23130

IV. Резерви

23140

V. Неразпределена печалба

23150

VI. Непокрита загуба

23160

VIІ. Печалба / загуба за финансовата година

23170

Общо за раздел А

23100

Б. Подчинени пасиви

23200

В. Технически резерви
1. Пренос-премиен резерв
Брутна сума

23311

Дял на презастрахователите

23312

Пренос-премиен резерв, нетен от презастраховане
2. Резерв за неизтекли рискове

23310
23320

3. Математически резерв
Брутна сума

23331

Дял на презастрахователите

23332

Математически резерв, нетен от презастраховане

23330

4. Резерв за предстоящи плащания
Брутна сума

23341

Дял на презастрахователите

23342

Резерв за предстоящи плащания, нетен от презастраховане
5. Запасен фонд

23340
23350

6. Капитализирана стойност на пенсиите
Брутна сума

23361

Дял на презастрахователите

23362

Капитализирана стойност на пенсиите, нетна от презастраховане

23360

7. Резерв за бъдещо участие в дохода

23370

8. Резерв за бонуси и отстъпки

23380

9. Други технически резерви
Брутна сума

23391

Дял на презастрахователите

23392

Други технически резерви, нетни от презастраховане
Общо за раздел В, нето от презастраховане

23390
23300

Г. Резерви по застраховка "ЖИВОТ", свързани с инвестиционен фонд
Брутна сума

23410

Дял на презастрахователите

23420

Сума, нетна от презастраховане

23400

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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Д. Депозити, получени от презастрахователи

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

23500

Е. Задължения
I. Задължения по преки застрахователни операции

23610

в това число:
Задължения към дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

23611

Задължения към предприятия, в които застрахователя има дялово участие

23612

II. Задължения по презастрахователни операции

23620

в това число:
Задължения към дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

23621

Задължения към предприятия, в които застрахователя има дялово участие

23622

III. Облигационни заеми

23630

в това число:
Задължения към дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

23631

Задължения към предприятия, в които застрахователя има дялово участие

23632

IV. Задължения към кредитни институции

23640

в това число:
Задължения към дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

23641

Задължения към предприятия, в които застрахователя има дялово участие

23642

V. Други задължения

23650

в това число:
Задължения към дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

23657

Задължения към предприятия, в които застрахователя има дялово участие

23658

Задължения към персонала

23651

Задължения към социалното осигуряване

23652

Данъчни задължения

23653

от тях: към общините

23655

Общо за раздел Е

23600

Ж. Натрупвания и доход за бъдещи периоди

23700

Сума на пасива (А+Б+В+Г+Д+Е+Ж)

23000

З. Условни пасиви

23800

Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9 5   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2015 ГОДИНА

Показатели

Код на
реда

а

б

I. Технически отчет - общо застраховане
1. Спечелени премии, нетни от презастраховане
Брутни начислени (записани) премии
в т.ч. върнати премии и отписани вземания по предсрочно прекратени договори,
сключени през отчетния период (приспаднати от брутните начислени премии)

24100
24110
24111

Отстъпени премии на презастрахователи

24120

Промяна в брутния размер на пренос-премийния резерв (+/-)

24130

в т.ч. допълнителна сума за неизтекли рискове
Промяна в дела на презастрахователите в пренос-премийния резерв (+/-)

24131
24140

2. Разпределен приход от инвестиции, пренесен от нетехническия отчет (код 26600)

24200

3. Друг технически приход, нетен от презастраховане

24300

4. Възникнали претенции, нетни от презастраховане

24400

Изплатени претенции, нетни от презастраховане

24410

Брутна сума

24411

Дял на презастрахователите

24412

Промяна в брутната сума на резерва за предстоящи плащания (+/-)

24420

Промяна в дела на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания (+/-)

24430

5. Промени в други технически резерви, нетни от презастраховане, които не са показани
в други позиции

24500

Промяна в брутната сума на други застрахователни резерви (+/-)

24510

Промяна в дела на презастрахователите в други застрахователни резерви (+/-)

24520

6. Бонуси, отстъпки и участие в положителния финансов резултат, нетни от презастраховане

24600

7. Нетни оперативни разходи

24700

Аквизиционни разходи

24710

в т.ч. аквизационни комисионни

24711

Промяна в отсрочените аквизиционни разходи (+/-)

24720

Административни разходи

24730

Презастрахователни комисиони и участие в печалбата

24740

Общозастрахователни дружества

24741

Презастрахователни дружества

24742

8. Други технически разходи, нетни от презастраховане

24800

9. Промяна в запасния фонд (+/-)

24900

10. Междинен сбор - салдо на техническия отчет по общо застраховане
(1+2+3-4-5-6-7-8+9)

24000

ІІ. Технически отчет - животозастраховане
1. Спечелени премии, нетни от презастраховане

25100

Брутни начислени (записани) премии

25110

Отстъпени премии на презастрахователи

25120

Промяна в брутния размер на пренос- премийния резерв (+/-)

25130

Промяна в дела на презастрахователите в пренос- премийния резерв (+/-)

25140

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.

196

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 7

Показатели

Код на
реда

а

б

2. Приход от инвестиции
Приход от дялови участия
в т.ч. приход, получен от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия
Приход от други инвестиции
в т.ч. приход, получен от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

25200
25210
25211
25220
25225

Приход от земя и сгради

25221

Приход от други инвестиции

25222

Положителни разлики от преоценка на стойността на инвестициите

25230

Печалби от реализацията на инвестиции

25240

3. Нереализирани печалби от инвестиции

25300

4. Друг технически приход, нетен от презастраховане

25400

5. Възникнали претенции, нетни от презастраховане

25500

Изплатени суми и обезщетения

25510

Брутна сума

25511

Дял на презастрахователите

25512

Промяна в резерва за предстоящи плащания

25520

Брутна сума (+/-)

25521

Дял на презастрахователите (+/-)

25522

6. Промени в други технически резерви, нетни от презастраховане, които не са показани в други позиции
Математически резерв, нетен от презастраховане

25600
25610

Брутна сума (+/-)

25611

Дял на презастрахователите (+/-)

25612

Други застрахователни резерви, нетни от презастраховане (+/-)

25620

Брутната сума (+/-)

25621

Дял на презастрахователите (+/-)

25622

7. Бонуси, отстъпки и участие в положителния финансов резултат, нетни от презастраховане

25700

8. Нетни оперативни разходи

25800

Аквизиционни разходи

25810

в т.ч. аквизационни комисионни

25811

Промяна в отсрочените аквизиционни разходи (+/-)

25820

Административни разходи

25830

Презастрахователни комисиони и участие в печалбата

25840

9. Разходи по инвестиции

25900

Разходи по управление на инвестициите

25910

Отрицателни разлики от преоценка на стойността на инвестициите

25920

Загуби от реализацията на инвестиции

25930

10. Нереализирани загуби от инвестиции

25950

11. Други технически разходи, нетни от презастраховане

25960

в т.ч. върнати премии и отписани вземания по предсрочно прекратени договори,
сключени през предходни отчетни периоди

25961

12. Разпределен приход от инвестиции, пренесен в нетехническия отчет (код 26400)

25970

13. Междинен сбор - салдо на техническия отчет по животозастраховане
(1+2+3+4-5-6-7-8-9-10-11-12)

25000

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9 7   

Показатели

Код на
реда

а

б

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

ІII. Нетехнически отчет
1. Салдо по техническия отчет - общо застраховане (код 24000)

26100

2. Салдо по техническия отчет - животозастраховане (код 25000)

26200

3. Приходи от инвестиции

26300

Приход от дялови участия

26310

в т.ч. приход, получен от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия
Приход от други инвестиции

26311
26320

в т.ч. приход, получен от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

26325

Приход от земя и сгради

26321

Приход от други инвестиции

26322

Положителни разлики от преоценка на стойността на инвестициите

26330

Печалби от реализацията на инвестиции

26340

4. Разпределен приход от инвестиции, пренесен от технически отчет по животозастраховане (код 25970)

26400

5. Разходи по инвестиции

26500

Разходи по управление на инвестициите

26510

Отрицателни разлики от преоценка на стойността на инвестициите

26520

Загуби от реализацията на инвестиции

26530

6. Разпределен приход от инвестиции, пренесен в технически отчет по общо застраховане (код 24200)

26600

7. Друг приход

26700

8. Други разходи, включително преоценки на стойности

26800

9. Печалба или загуба от присъщи дейности (+/-) (1+2+3+4-5-6+7-8)

26900

10. Извънредни приходи

26910

11. Извънредни разходи

26920

12. Извънредна печалба или загуба (+/-) (10-11)

26930

13. Корпоративен данък

26940

14. Други данъци

26950

15. Печалба или загуба за финансовата година (+/-) (9+12-13-14)

26000

Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

а
Баланс към 1 януари
Преоценка на ДМА
Увеличение
Намаление
Преоценка на инвестиции
Увеличение
Намаление
Отчетена печалба (загуба) за периода
Разпределение на печалба през годината
Дивиденти
Записан капитал
Резерви
Други
Покриване на загуби през годината
Изменение на капитала за сметка на собствениците
Увеличение
Намаление
Изкупени собствени акции (-)
Промени в счетоводната политика
Други изменения в собствения капитал
Баланс към 31 декември

Показатели

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

1

2

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

5

Печалба

6

Загуба

Дата:

(телефон)

(подпис)

7

Общо капитал и
резерви

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

4

Резерви

(Хил. левове)

ДЪРЖАВЕН

Ръководител:
Съставител:

3

Преоценъчен
резерв

Натрупана печалба/загуба

198

71610
71611
71612
71620
71630
71640
71650

б
71540
71550
71551
71552
71560
71561
71562
71570
71580
71581
71582
71583
71584
71590

Записан акционерен
Код на
капитал и еквивалентни Премии от емисии
реда
фондове

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2015 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

С Т Р.
БРОЙ 7

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9 9   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ЗА 2015 ГОДИНА
Наименование на паричните потоци
а
А. Парични потоци от оперативна дейност
Получени премии

Код на
реда
б

Сума - хил.лв.
текуща
предходна
година
година
1
2

0510

Пряко застраховане

0511

Получени презастрахователни премии

0512

Платени презастрахователни премии

0515

Платени обезщетения и суми

0520

Пряко застраховане

0521

Активно презастраховане

0522

Възстановени суми от презастрахователи

0525

Плащания за доставчици и служители

0530

Платени аквизиционни разходи

0535

Платени такси и вноски

0540

Получени дивиденти

0545

Получени лихви

0550

Получени наеми

0555

Платени данъци върху премиите и приходите

0560

Други парични потоци от оперативна дейност
Нетни парични потоци от оперативна дейност (А)

0565
0500

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
Постъпления от продажби на акции

0610

Постъпления от правителствени ценни книжа

0620

Постъпления от други ценни книжа с фиксиран доход

0630

Покупка на акции

0640

Покупка на правителствени ценни книжа

0650

Покупка на други ценни книжа с фиксиран доход

0660

Други парични потоци от инвестиционна дейност
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност (Б)

0670
0600

В. Парични потоци от финансова дейност
Платени дивиденти

0710

Платени лихви

0720

Постъпления от емитирани ценни книжа

0730

Плащания за обратно изкупени ценни книжа

0740

Парични потоци, свързани с получени заеми

0750

Парични потоци, свързани с предоставени заеми

0760

Други парични потоци от финансова дейност

0770

Нетни парични потоци от финансова дейност (В)

0700

Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)

0800

Д. Парични средства в началото на периода

0850

Е. Парични средства в края на периода

0900

Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

б

а

6130

6140

6100

Търговска репутация

Предоставени аванси и нематериални активи в
процес на изграждане

Общо за група I

6230

6240

6200

Предоставени аванси и дълготрайни материални
активи в процес на изграждане

Общо за група II

6360

6000

Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)

6356

Други заеми

IV. Отсрочени данъци

6355

Дългосрочни инвестиции

6357

6354

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и
смесени предприятия

6350

6353

Акции и дялове в асоциирани и смесени
предприятия

Общо за група III

6352

Предоставени заеми на предприятия от група

Изкупени собствени акции

6351

Акции и дялове в предприятия от група

2

3

4

5

увеличение
7

8

10

отписана
през
периода
11

в края на
периода
(8+9-10)

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

9

начислена през
периода
12

увеличение
13

намаление

Последваща
оценка

Дата:

14

(подпис)

15

Балансова
стойност
в края на
периода
(7-14)

(телефон)

Преоценена
амортизация в
края на периода
(11+12-13)

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Съставител:

Ръководител:

6

намаление

Преоценена стойност в началото
(4+5-6)
на
периода

Амортизация

ДЪРЖАВЕН

III. Дългосрочни финансови активи

6220

Съоръжения и други

6212

Сгради

Машини, производствено оборудване и апаратура

6211

Земи

Земи и сгради

6210

6120

Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи

1

в края на
в началото на постъпилите на излезлите
периода
на периода през периода през периода
(1+2-3)

Последваща
оценка

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

200

ІІ. Дълготрайни материални активи

6110

Продукти от развойна дейност

I. Нематериални активи

Код на
реда

Показатели

Отчетна стойност на нетекущите активи

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

С Т Р.
БРОЙ 7

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 0 1   
Приложение№
1414
Приложение

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Попълва се от приходната администрация
Териториална дирекция на НАП ...................................
ТСБ ..............................................................................................

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

Входящ № и дата

КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА
Данните в отчета се попълват от всички инвестиционни предприятия, които са задължени да съставят консолидирани финансови
отчети в съответствие с действащото законодателство.
Консолидираният годишен отчет се представя до 30 юни 2016 година.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната
конфиденциалност.

№

Наименование на формуляра

1.

Справка за група предприятия през 2015 година

2.

Консолидиран баланс към 31.12. 2015 година

3.

Консолидиран отчет за доходите за 2015 година

4.

Консолидиран отчет за собствения капитал за 2015 година

5.

Консолидиран отчет за паричните потоци за 2015 година

6.

Консолидирана справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12. 2015 година

Стр.

С Т Р.

202

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

БРОЙ 7
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Информация за Групата от предприятия (ГП) от консолидирания отчет:
Вашето предприятие част от ГП ли е или ултимативен собственик?
(Моля, отбележете само един отговор! Виж Указанието за определение на ГП)

1.

•

ДА, Глава на местна ГП (моля, попълнете 2, 3 и 4 - Приложение 1)

1

•

ДА, Глава на Многонационална ГП (моля, попълнете 2, 3 и 4 - Приложение 1)

2

•

ДА, Предприятие, част от местна ГП (моля, попълнете 2, 3 и 4 - Приложение 1)

3

•

ДА, Част от местно контролирана многонационална ГП (моля, попълнете 2, 3 и 4 - Приложение 1)

4

•

ДА, Част от чуждо контролирана многонационална ГП (моля, попълнете 2, 3 и 4 - Приложение 1)

5

Идентификация на ГП (Моля, впишете името на ГП, държавата на регистрация)
2.1.1. Наименование на ГП (кирилица)

2.

2.1.2. Наименование на ГП (латиница)
Име на държавата

Код ISO*

2.2. Държава на регистрация на ГП (предприятие - майка)
Характеристики на ГП:
3.1. Основна дейност (до втори знак по КИД 2008 – виж Приложение 2)

3.

3.2. Допълнителна дейност (до втори знак по КИД2008 – виж Приложение 2)
3.3. Брой на предприятията в ГП (без „Главата“ на ГП)
3.4. Брой на заетите лица в ГП (общо за групата за 2015 г.)

4.

Членове на ГП:
Данни за предприятията, включени в консолидирания финансов отчет - виж Приложение 1

* Всяко предприятие, което консолидира данни за други предприятия (без значение дали е предприятие-майка или част от група предприятия) следва да попълни
настоящата справка, както и Приложение 1 от нея.

УКАЗАНИЯ
1. Типове групи предприятия:
Многонационални - Група предприятия с поне две правни единици (юридически лица), намиращи се в различни страни:
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от чуждестранно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се извън територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
Местни - Групи предприятия, съставени от две и повече правни единици (юридически лица), които са местни (извършват икономическа дейност на
територията на Р България), управлявани и контролирани от местно юридическо или физическо лице.
2. Идентификация на ГП
При верига от свързани предприятия за определяне на ултимативния български или чуждестранен собственик се прилага правилото за „Последното
предприятие, осъществяващо контрол”. Съгласно него, при наличие на свързани предприятия, при които дадено/и предприятие/я в Република България
е/са собственост на чуждестранно или българско предприятие от страна Х, което от своя страна е собственост на друго предприятие от страна Y, в този
случай ултимативен собственик е последното предприятие от страна Y. То не е собственост на друго чуждестранно юридическо или физическо лице и
осъществява непряк контрол върху предприятието, което извършва икономическа дейност на територията на Република България.
В този раздел се попълва и държавата, в която е резидент ултимативния (чуждестранен или български) собственик (юридическо или физическо лице) на
предприятието, който контролира пряко или косвено повече от половината от акциите с право на глас или повече от половината от дяловете в капитала
на предприятието (ГП).
3. Характеристики на ГП:
3.1 Основна дейност (до втори знак по КИД 2008) - виж Приложение 2
- Тук се посочва дейността, която формира най-голям дял на приходите от продажби/услуги/финансови операции/лихви и т.н в зависимост от вида на
дейностите на предприятията в групата.
3.2 Допълнителна дейност (до втори знак по КИД2008) - виж Приложение 2
- Допълнителна е дейността, която е отделна от основната дейност и произвежда продукти или услуги в т.ч. и за трети лица. Резултатите от допълнителната
дейност са винаги допълнителни продукти или услуги на тези, получени от основната дейност.
3.3 Брой на предприятията, включени в ГП, независимо дали са български или чужди правни единици ( „Главата“ на ГП не се включва).
3.4 Брой на заетите лица в ГП
Тук се посочва сумата (за всички предприятия в ГП) от:
- Среден списъчен брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение (код 1000, колона 1 от Отчета за заетите лица, средствата за
работна заплата и други разходи за труд);
- Среден брой през годината на наетите лица по договор за управление и контрол (код 1400, колона 1 от Отчета за заетите лица, средствата за
работна заплата и други разходи за труд);
- Среден брой през годината на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател (код 1510, колона 1 от
Отчета за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд);
- Среден брой през годината на работещите собственици (код 1600, колона 1 от Отчета за заетите лица, средствата за работна заплата и други
разходи за труд).
4. ЧЛЕНОВЕ НА ГП, включени в консолидирания финансов отчет:
В Приложение 1 понятието „контрол” отразява отношенията между „Правната единица - Предприятие-майка” и „Правната единица – член от групата”.
Контролът между юридическите лица е сложно понятие от икономическа гледна точка. Оперативните правила за изграждане на връзки между правни
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единици в рамките на ГП трябва да се обосновават на наблюдавания критерий: „доказателство за контрол“. Поради което достатъчно е поне един от
следните случаи да бъде наличен, с цел определяне връзката на пряк или непряк контрол между две юридически (правни) единици:
1) юридическо лице, пряко притежава повече от 50 % от право на глас на друго юридическо лице (пряк контрол);
2) юридическо лице непряко притежава повече от 50 % от право на глас на друго юридическо лице, чрез дъщерни предприятия (непряк контрол);
3) Наличие на специално законодателно постановление или наредба, което дава право на правителството да определя корпоративната политика или да
назначава директорите на юридическото лице (правна единица);
4) юридическо лице, което изцяло консолидира отчетите на друго юридическо лице и няма друга правна единица, която да консолидира същото
юридическо лице (контрол по силата на пълна консолидация);
5) Административни източници, събиращи декларации в изпълнение на специфични законови, данъчни или други изисквания за регулиране на пазара,
в които е представена информация, дали дадено юридическо лице контролира едно или повече юридически лица, дори ако то притежава 50 и по-малко
процента от правото си на глас (ефективен миноритарен контрол) и никое друго юридическо лице не притежава повече.
Забележка:
Възможно е, два случая (например 1 и 4) да се прилагат едновременно. Като се има предвид правилото, че една правна единица не може да се контролира
от две други правни единици, де факто трябва да бъде избрана контролираща правна единица. Случай 4, може да се разглежда с по-малка тежест от случай
1, защото може да има ситуации на консолидация с по-малко от 50% собственост и ситуации без консолидация с над 50% участие в собствеността. Пример
за определяне на „Контрол“ между единици:
Фирма X притежава 60% от A и B, а A и B притежават по 30% от собствеността на C, което означава че X непряко контролира C. Въпреки че притежава непряко
(60% * 30%) + (60% * 30%) = 36% от акционерния капитал на C, X контролира фирмата C чрез своите две дъщерни дружества А и B, чрез комбиниране на
правото си на глас в C, което е (30% + 30%) = 60%. От друга страна фирма Y притежава 40% от B и 100% от фирма D, а D притежава 40% от C. Или Y притежава
(40% * 30%) + (100% * 40%) = 52% от собствеността на C, но няма да има сила да я контролира, защото притежава само 40% от правото на глас в C. С други
думи, правото на глас на фирма X e в резултат от връзките между X->A->C и X->B->C и се натрупва при определяне на действителния контрол (този контрол
често се нарича “кумулативен контрол„) – Фигура 1.
В Приложение 1 - в колона „Вид контрол“ се отбелязва с X съответния вид – пряк (директен) в колона 6, непряк (индиректен) в колона 7. В колона 8 се
вписва процентът на собственост/контрол

Фигура 1

60%

X

A

60%
40%

B

30%

Y
100%

30%
D

C
40%

В Приложение 1 се попълват и дейност по КИД-2008, заети и оборот на предприятията в чужбина. (до 2014 г. информацията е предоставяна на БНБ,
като част от форма СПБ-13 за структурата и дейността на чуждестранните предприятия, контролирани от български предприятия).
За брой заети лица се посочва средногодишният брой заети лица. Броят заети лица се определя като общият брой лица, които работят в предприятието
в чужбина (включително работещите собственици, партньори, които постоянно работят в единицата и неплатени работещи в нея членове на семейството),
както и лица, които работят извън единицата, които принадлежат към нея и получават възнаграждение от нея (например търговски представители,
персонал по доставките, екипи за ремонт и поддръжка). Той включва лица, които отсъстват за кратък период от време (например отпуск по болест, платен
отпуск или специален отпуск) и тези, които са в стачка, но не и тези, които отсъстват за неопределен период от време. Включват се и работниците на непълен
работен ден, които се третират като такива съгласно законодателството на държавата, в която се намира предприятието в чужбина, и които присъстват във
ведомостта, както и сезонните работници, стажантите и надомните работници, фигуриращи във ведомостта. Броят заети лица изключва работната ръка,
предоставена от други предприятия, лица, които извършват ремонтни дейности и поддръжка в предприятието от името на други предприятия, както и
тези, които отбиват задължителна военна служба. В случай, че не разполагате с данни за броя заети лица, посочете броя на наетите лица.
Оборотът представлява общите суми, фактурирани от предприятието в чужбина през отчетния период и това съответства на продажбите на стоки
и услуги, предоставяни на трети страни. Оборотът включва всички мита и данъци върху стоките и услугите, фактурирани от предприятието в чужбина,
с изключение на данък добавена стойност, фактуриран от предприятието директно на неговия клиент и други подобни приспадащи се данъци, пряко
свързани с оборота. Той включва и други финансови тежести (транспортиране, опаковане и други) прехвърлени на клиента, дори когато тези финансови
тежести са изброени поотделно във фактурата. Намалението на цените, отбив от цената и обезценяването, както и стойността на върнатата опаковка
трябва да бъде приспадната.
Приходът, класифициран като друг приход от основна дейност, финансовите приходи и извънредните приходи по сметките на предприятието се изключват
от оборота. Оперативни субсидии, получени от публични власти или институции на Европейския съюз също се изключват.
Връзка с отчетите на предприятието:
Оборотът, така както е определен по-горе за статистически цели, включва счетоводното наименование „Нетен оборот“ (Net turnover).
В случай, че класификацията на икономическата дейност на предприятието в чужбина е от раздел Финансово посредничество, без застраховане и
осигуряване чрез самостоятелни фондове вместо „Оборот” се посочва „Производствена стойност”.
Производствена стойност се изчислява като:
Лихви за получаване и подобен приход
– дължими лихви и подобни такси,
+ комисионни за получаване,
+ доход от акции и други ценни книжа с променлив доход,
+ нетна печалба или нетна загуба от финансови операции,
+ други приходи от основна дейност.
В случай, че класификацията на икономическата дейност на предприятието в чужбина е от раздел Застрахователна дейност и дейност на самостоятелни
осигурителни фондове, без задължителното обществено осигуряване се посочва „Брутни записани премии“.
В случай, че класификацията на икономическата дейност на предприятието в чужбина е от клас Дейност на самостоятелни осигурителни фондове в
графата за оборот се посочва „Общи пенсионни вноски“. Тази характеристика включва изцяло пенсионните вноски, дължими в рамките на отчетния период
по пенсионните договори, като например всички задължителни вноски, другите редовни вноски, допълнителни доброволни вноски, входящите трансфери
и другите вноски.
Оборотът се попълва в хил. лв., като при отчитане на чуждестранното предприятие в чуждестранна валута оборотът се преизчислява по средния за
отчетната година валутен курс на БНБ за съответната чуждестранна валута – български лев.
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Агрегирана класификация на икономическите дейности на ниво раздел (КИД-2008)
Код
Наименование
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Приложение 2

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

02

Горско стопанство

03

Рибно стопанство

05

Добив на въглища

06

Добив на нефт и природен газ

07

Добив на метални руди

08

Добив на неметални материали и суровини

09

Спомагателни дейности в добива

10

Производство на хранителни продукти

11

Производство на напитки

12

Производство на тютюневи изделия

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

14

Производство на облекло

15

Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

16

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и
материали за плетене

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

20

Производство на химични продукти

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

24

Производство на основни метали

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

27

Производство на електрически съоръжения

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

30

Производство на превозни средства, без автомобили

31

Производство на мебели

32

Производство, некласифицирано другаде

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

35

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

41

Строителство на сгради

42

Строителство на съоръжения

43

Специализирани строителни дейности

45

Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

49

Сухопътен транспорт

50

Воден транспорт

51

Въздушен транспорт

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

С Т Р.

206

ДЪРЖАВЕН

Код

ВЕСТНИК

Наименование

53

Пощенски и куриерски дейности

55

Хотелиерство

56

Ресторантьорство

58

Издателска дейност

59

Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

60

Радио- и телевизионна дейност

61

Далекосъобщения

62

Дейности в областта на информационните технологии

63

Информационни услуги

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

68

Операции с недвижими имоти

69

Юридически и счетоводни дейности

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

72

Научноизследователска и развойна дейност

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

74

Други професионални дейности

75

Ветеринарномедицинска дейност

77

Даване под наем и оперативен лизинг

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

79

Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

80

Дейности по охрана и разследване

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

84

Държавно управление

85

Образование

86

Хуманно здравеопазване

87

Медико-социални грижи с настаняване

88

Социална работа без настаняване

90

Артистична и творческа дейност

91

Други дейности в областта на културата

92

Организиране на хазартни игри

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

94

Дейности на организации с нестопанска цел

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

96

Други персонални услуги

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

98

Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление

99

Дейности на екстериториални организации и служби

БРОЙ 7

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 0 7   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

КОНСОЛИДИРАН БАЛАНС КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

А. Нетекущи активи
I. Нетекущи финансови активи
Капиталови ценни книжа

62110

в това число:
Контролно участие

62111

Значително участие

62112

Дългови ценни книжа

62120

Държавни ценни книжа

62121

Облигации

62122

Други

62123

Инвестиционни имоти

62130

Вземания от свързани предприятия

62140

Вземания по заеми

62150

Компенсаторни инструменти

62160

Дялове на колективни инвестиционни схеми

62170

Други
Общо за група І

62180
62100

II. Нетекущи нефинансови активи
Дълготрайни материални активи

62210

Дълготрайни нематериални активи

62220

Общо за група ІІ

62200

Общо за раздел А

62000

Б. Текущи активи
I. Парични средства
Парични средства в каса
в т.ч. левова равностойност на чуждестранната валута
Парични средства в разплащателна сметка
в т.ч. левова равностойност на чуждестранната валута
Блокирани парични средства
в т.ч. левова равностойност на чуждестранната валута
Други парични средства
в т.ч. левова равностойност на чуждестранната валута
Общо за група І

63110
63111
63120
63121
63130
63131
63140
63141
63100

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.

208

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 7

АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

II. Търговски инвестиции
Капиталови ценни книжа

63210

Дългови ценни книжа

63220

Държавни ценни книжа

63221

Облигации

63222

Други

63223

Компенсаторни инструменти

63230

Деривати

63240

Дялове на колективни инвестиционни схеми

63250

Други

63260

Общо за група ІІ

63200

III. Нефинансови активи
Материални запаси

63310

Вземания

63320

в т.ч. от свързани предприятия

63321

Общо за група ІІІ

63300

IV. Разходи за бъдещи периоди

63400

Общо за раздел Б

63000

В. Получени чужди активи
I. Финансови инструменти на клиенти
Акции

64110

Компенсаторни инструменти

64120

Дялове на колективни инвестиционни схеми

64130

Други

64140

Общо за група І

64100

II. Парични средства на клиенти
Парични средства в каса
в т.ч. левова равностойност на чуждестранната валута
Парични средства в разплащателна сметка
в т.ч. левова равностойност на чуждестранната валута

64210
64211
64220
64221

Общо за група ІІ

64200

Общо за раздел В

64000

Сума на актива (А+Б+В)

64500

Г. Условни активи

64600

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 0 9   

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

А. Собствен капитал
I. Основен капитал
Записан капитал
Акционерен капитал

65110
65111

Акции котирани на финансовите пазари

65115

Акции некотирани на финансовите пазари

65116

Други видове основен капитал

65112

Невнесен капитал

65120

Изкупени собствени акции

65130

Общо за група I

65100

II. Резерви
Премийни резерви при емитиране на акции

65210

Резерв от последващи оценки на активите и пасивите

65220

Целеви резерви

65230

Общи

65231

Специални

65232

Други

65233

Общо за група IІ

65200

III. Преоценки

65300

IV. Финансов резултат
От предходни години

65410

Неразпределена печалба

65411

Непокрита загуба

65412

Текуща печалба (загуба)

65420

Общо за група IV

65400

Общо за раздел А

65000

Б. Нетекущи пасиви
I. Нетекущи задължения
Задължения към свързани предприятия

66110

Задължения към финансови предприятия

66120

в т. ч. към банки

66121

Задължения по търговски заеми

66130

Задължения по получени аванси

66140

Отсрочени данъци

66150

Други нетекущи задължения

66160

Общо за група I

66100

Общо за раздел Б

66000

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.

210

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 7

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

В. Текущи пасиви
I. Текущи задължения
Задължения към свързани предприятия

67105

Задължения свързани с дивиденти

67110

Задължения в ценни книжа

67115

Задължения към финансови предприятия

67120

в т. ч. към банки

67121

Задължения към доставчици

67125

Задължения по търговски заеми

67130

в т. ч. по лизинг

67131

Задължения по получени аванси

67135

Задължения към персонала

67140

Данъчни задължения

67145

Задължения към осигурителни предприятия

67150

Други

67155

Общо за група I

67100

II. Задължения по получени чужди активи
Задължения по ценни книжа на клиенти

67210

Задължения по парични средства на клиенти

67220

Други

67230

Общо за група IІ

67200

Общо за раздел В

67000

Г. Приходи за бъдещи периоди

68000

Сума на пасива (А+Б+В+Г)

68500

Д. Условни пасиви

68600

Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1 1   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2015 ГОДИНА
Код на
реда

Наименование на разходите
а
A. Разходи за дейността
I. Финансови разходи
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове
Отрицателни разлики от операции с финансови активи
Разходи за лихви
Други разходи по финансови операции
Общо за група І
II. Нефинансови разходи
Разходи за материални запаси
Разходи за външни услуги
Разходи за амортизации
Разходи за заплати, социално и пенсионно осигуряване
Други разходи
в т.ч. разходи за командировки
Общо за група ІІ
Общо за раздел А (I + II)
Б. Печалба от обичайната дейност
III. Извънредни разходи
В. Общо разходи (А+III)
Г. Печалба преди облагане с данъци
IV. Разходи за данъци
Корпоративни данъци
Други
Общо за група ІV
Д. Нетна печалба (Г - IV)
Всичко (Общо разходи + IV + Д)

б

Сума - хил. лв.
текуща
предходна
година
година
1
2

69111
69112
69113
69114
69110
69121
69122
69123
69124
69125
69129
69120
69100
69200
69310
69300
69400
69411
69412
69410
69450
69490
Код на
реда

Наименование на приходите
а
A. Приходи от дейността
I. Финансови приходи
Приходи от дивиденти
Положителни разлики от операции с финансови активи
в т.ч. от последваща оценка
Положителни разлики от промяна на валутни курсове
Приходи от лихви
Други
Общо за група І
II. Нефинансови приходи
Общо за раздел А (I + II)
Б. Загуба от дейността
III. Извънредни приходи
В. Общо приходи (А+ III)
Г. Загуба преди облагане с данъци
Д. Нетна загуба (Г + IV)
Всичко (Общо приходи + Д)

б

Сума - хил. лв.
текуща
предходна
година
година
1
2

69511
69512
69519
69513
69514
69515
69510
69520
69500
69600
69710
69700
69800
69850
69890
Дата:

Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

а
Салдо в началото на отчетния период
Промени в счетоводната политика
Грешки
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки
Изменение за сметка на собствениците
Емитиране
Обратно изкупуване
Нетна печалба/загуба за периода
Разпределение на печалбата
Дивиденти
Други
Покриване на загуба
Последващи оценки на дълготрайни материални и
нематериални активи
Увеличение
Намаление
Последващи оценки на финансови активи и
инструменти
Увеличение
Намаление
Други изменения в собствения капитал
Салдо към края на отчетния период
Промени от преводи на годишни финансови отчети на
предприятия в чужбина
Промени от преизчисляване на финансови отчети при
свръхинфлация
Собствен капитал към края на отчетния период

Показатели

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

62750
62760

62740

4

общи

Резерви

5

специални
6

други
7

Печалба

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

Целеви резерви

8

Загуба
9

10

11

Малцинствено
участие

(телефон)

(подпис)

Общо
собствен
капитал

Дата:

Преоценки

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Ръководител:
Съставител:

Резерв от
последващи
оценки
3

(Хил. левове)

ДЪРЖАВЕН

62710
62711
62712
62720
62730

1

Премии от
емисии (премиен
резерв)
2

Натрупана
печалба/загуба

212

62690
62691
62692

б
62610
62620
62630
62640
62650
62651
62652
62660
62670
62671
62672
62680

Код на Основен
реда капитал

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2015 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

С Т Р.
БРОЙ 7

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1 3   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2015 ГОДИНА
(Хил. левове)
Наименование на паричните потоци

Код на
реда

а

б

А. Парични потоци от специализирана инвестиционна дейност
І. Парични потоци от собствена инвестиционна
дейност
Парични потоци, свързани с текущи финансови
активи
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови
активи
Лихви, комисионни и други подобни
Получени дивиденти
Положителни и отрицателни валутни курсови
разлики
Други парични потоци от инвестиционна дейност
Общо за група І
II. Парични потоци от възложена инвестиционна
дейност
Парични потоци, свързани с ценни книжа на клиенти
Парични потоци, свързани с парични средства на
клиенти
Други парични средства от възложена
инвестиционна дейност
Общо за група ІІ
Общо за раздел А
Б. Парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти
Парични потоци, свързани с нетекущи активи
Лихви, комисионни и други подобни
Парични потоци, свързани с възнаграждения
Положителни и отрицателни валутни курсови
разлики
Плащания при разпределения на печалби
Платени и възстановени данъци върху печалба
Други парични потоци от неспециализирана
инвестиционна дейност
Общо за раздел Б

Текущ период

Предходен период

постъпления

плащания

нетен поток

постъпления

плащания

нетен поток

1

2

3

4

5

6

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

62311
62312
62313
62314
62315
62316
62310

62321
62322
62323
62320
62300

62410
62420
62430
62440
62450
62460
62470
62480
62400

В. Парични потоци от финансова дейност
Емитиране, продажба и обратно изкупуване на акции
Парични потоци, свързани с получени заеми
в т.ч. лихви
Лихви, комисионни, дивиденти и други
Положителни и отрицателни валутни курсови
разлики
Други парични потоци от финансова дейност
Общо за раздел В
Г. Изменение на паричните средства през периода
(А + Б + В)
Д. Парични средства в началото на периода
Е. Парични средства в края на периода
в т.ч. по безсрочни депозити

62510
62520
62521
62530
62540
62550
62500
62600
62700
62800
62810

Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

б

а

6130

6140

6100

Търговска репутация

Предоставени аванси и нематериални активи в
процес на изграждане

Общо за група I

6230

6240

6200

Предоставени аванси и дълготрайни материални
активи в процес на изграждане

Общо за група II

6360

6000

Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)

6356

Други заеми

IV. Отсрочени данъци

6355

Дългосрочни инвестиции

6357

6354

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и
смесени предприятия

6350

6353

Акции и дялове в асоциирани и смесени
предприятия

Общо за група III

6352

Предоставени заеми на предприятия от група

Изкупени собствени акции

6351

Акции и дялове в предприятия от група

2

3

4

5

увеличение
7

8

10

отписана
през
периода
11

в края на
периода
(8+9-10)

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

9

начислена през
периода
12

увеличение
13

намаление

Последваща
оценка

Дата:

14

(подпис)

15

Балансова
стойност
в края на
периода
(7-14)

(телефон)

Преоценена
амортизация в
края на периода
(11+12-13)

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Съставител:

Ръководител:

6

намаление

Преоценена стойност в началото
(4+5-6)
на
периода

Амортизация

ДЪРЖАВЕН

III. Дългосрочни финансови активи

6220

Съоръжения и други

6212

Сгради

Машини, производствено оборудване и апаратура

6211

Земи

Земи и сгради

6210

6120

Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи

1

в края на
в началото на постъпилите на излезлите
периода
на периода през периода през периода
(1+2-3)

Последваща
оценка

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

214

ІІ. Дълготрайни материални активи

6110

Продукти от развойна дейност

I. Нематериални активи

Код на
реда

Показатели

Отчетна стойност на нетекущите активи

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................
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Приложение№1515
Приложение

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Попълва се от приходната администрация
Териториална дирекция на НАП ...................................
ТСБ ..............................................................................................

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

Входящ № и дата

КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА ПРЕЗ 2015 ГОДИНА
Данните в отчета се попълват от всички пенсионноосигурителни дружества, които са задължени да съставят консолидирани финансови
отчети в съответствие с действащото законодателство.
Консолидираният годишен отчет се представя до 30 юни 2016 година.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната
конфиденциалност.

№

Наименование на формуляра

1.

Справка за група предприятия през 2015 година

2.

Консолидиран баланс към 31.12.2015 година

3.

Консолидиран отчет за доходите за 2015 година

4.

Консолидиран отчет за собствения капитал за 2015 година

5.

Консолидиран отчет за паричните потоци за 2015 година

6.

Консолидирана справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2015 година

Стр.

С Т Р.
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СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

БРОЙ 7
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Информация за Групата от предприятия (ГП) от консолидирания отчет:
Вашето предприятие част от ГП ли е или ултимативен собственик?
(Моля, отбележете само един отговор! Виж Указанието за определение на ГП)

1.

•

ДА, Глава на местна ГП (моля, попълнете 2, 3 и 4 - Приложение 1)

1

•

ДА, Глава на Многонационална ГП (моля, попълнете 2, 3 и 4 - Приложение 1)

2

•

ДА, Предприятие, част от местна ГП (моля, попълнете 2, 3 и 4 - Приложение 1)

3

•

ДА, Част от местно контролирана многонационална ГП (моля, попълнете 2, 3 и 4 - Приложение 1)

4

•

ДА, Част от чуждо контролирана многонационална ГП (моля, попълнете 2, 3 и 4 - Приложение 1)

5

Идентификация на ГП (Моля, впишете името на ГП, държавата на регистрация)
2.1.1. Наименование на ГП (кирилица)

2.

2.1.2. Наименование на ГП (латиница)
Име на държавата

Код ISO*

2.2. Държава на регистрация на ГП (предприятие - майка)
Характеристики на ГП:
3.1. Основна дейност (до втори знак по КИД 2008 – виж Приложение 2)

3.

3.2. Допълнителна дейност (до втори знак по КИД2008 – виж Приложение 2)
3.3. Брой на предприятията в ГП (без „Главата“ на ГП)
3.4. Брой на заетите лица в ГП (общо за групата за 2015 г.)

4.

Членове на ГП:
Данни за предприятията, включени в консолидирания финансов отчет - виж Приложение 1

* Всяко предприятие, което консолидира данни за други предприятия (без значение дали е предприятие-майка или част от група предприятия) следва да попълни
настоящата справка, както и Приложение 1 от нея.

УКАЗАНИЯ
1. Типове групи предприятия:
Многонационални - Група предприятия с поне две правни единици (юридически лица), намиращи се в различни страни:
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от чуждестранно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се извън територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
Местни - Групи предприятия, съставени от две и повече правни единици (юридически лица), които са местни (извършват икономическа дейност на
територията на Р България), управлявани и контролирани от местно юридическо или физическо лице.
2. Идентификация на ГП
При верига от свързани предприятия за определяне на ултимативния български или чуждестранен собственик се прилага правилото за „Последното
предприятие, осъществяващо контрол”. Съгласно него, при наличие на свързани предприятия, при които дадено/и предприятие/я в Република България
е/са собственост на чуждестранно или българско предприятие от страна Х, което от своя страна е собственост на друго предприятие от страна Y, в този
случай ултимативен собственик е последното предприятие от страна Y. То не е собственост на друго чуждестранно юридическо или физическо лице и
осъществява непряк контрол върху предприятието, което извършва икономическа дейност на територията на Република България.
В този раздел се попълва и държавата, в която е резидент ултимативния (чуждестранен или български) собственик (юридическо или физическо лице) на
предприятието, който контролира пряко или косвено повече от половината от акциите с право на глас или повече от половината от дяловете в капитала
на предприятието (ГП).
3. Характеристики на ГП:
3.1 Основна дейност (до втори знак по КИД 2008) - виж Приложение 2
- Тук се посочва дейността, която формира най-голям дял на приходите от продажби/услуги/финансови операции/лихви и т.н в зависимост от вида на
дейностите на предприятията в групата.
3.2 Допълнителна дейност (до втори знак по КИД2008) - виж Приложение 2
- Допълнителна е дейността, която е отделна от основната дейност и произвежда продукти или услуги в т.ч. и за трети лица. Резултатите от допълнителната
дейност са винаги допълнителни продукти или услуги на тези, получени от основната дейност.
3.3 Брой на предприятията, включени в ГП, независимо дали са български или чужди правни единици ( „Главата“ на ГП не се включва).
3.4 Брой на заетите лица в ГП
Тук се посочва сумата (за всички предприятия в ГП) от:
- Среден списъчен брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение (код 1000, колона 1 от Отчета за заетите лица, средствата за
работна заплата и други разходи за труд);
- Среден брой през годината на наетите лица по договор за управление и контрол (код 1400, колона 1 от Отчета за заетите лица, средствата за
работна заплата и други разходи за труд);
- Среден брой през годината на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател (код 1510, колона 1 от
Отчета за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд);
- Среден брой през годината на работещите собственици (код 1600, колона 1 от Отчета за заетите лица, средствата за работна заплата и други
разходи за труд).
4. ЧЛЕНОВЕ НА ГП, включени в консолидирания финансов отчет:
В Приложение 1 понятието „контрол” отразява отношенията между „Правната единица - Предприятие-майка” и „Правната единица – член от групата”.
Контролът между юридическите лица е сложно понятие от икономическа гледна точка. Оперативните правила за изграждане на връзки между правни
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единици в рамките на ГП трябва да се обосновават на наблюдавания критерий: „доказателство за контрол“. Поради което достатъчно е поне един от
следните случаи да бъде наличен, с цел определяне връзката на пряк или непряк контрол между две юридически (правни) единици:
1) юридическо лице, пряко притежава повече от 50 % от право на глас на друго юридическо лице (пряк контрол);
2) юридическо лице непряко притежава повече от 50 % от право на глас на друго юридическо лице, чрез дъщерни предприятия (непряк контрол);
3) Наличие на специално законодателно постановление или наредба, което дава право на правителството да определя корпоративната политика или да
назначава директорите на юридическото лице (правна единица);
4) юридическо лице, което изцяло консолидира отчетите на друго юридическо лице и няма друга правна единица, която да консолидира същото
юридическо лице (контрол по силата на пълна консолидация);
5) Административни източници, събиращи декларации в изпълнение на специфични законови, данъчни или други изисквания за регулиране на пазара,
в които е представена информация, дали дадено юридическо лице контролира едно или повече юридически лица, дори ако то притежава 50 и по-малко
процента от правото си на глас (ефективен миноритарен контрол) и никое друго юридическо лице не притежава повече.
Забележка:
Възможно е, два случая (например 1 и 4) да се прилагат едновременно. Като се има предвид правилото, че една правна единица не може да се контролира
от две други правни единици, де факто трябва да бъде избрана контролираща правна единица. Случай 4, може да се разглежда с по-малка тежест от случай
1, защото може да има ситуации на консолидация с по-малко от 50% собственост и ситуации без консолидация с над 50% участие в собствеността. Пример
за определяне на „Контрол“ между единици:
Фирма X притежава 60% от A и B, а A и B притежават по 30% от собствеността на C, което означава че X непряко контролира C. Въпреки че притежава непряко
(60% * 30%) + (60% * 30%) = 36% от акционерния капитал на C, X контролира фирмата C чрез своите две дъщерни дружества А и B, чрез комбиниране на
правото си на глас в C, което е (30% + 30%) = 60%. От друга страна фирма Y притежава 40% от B и 100% от фирма D, а D притежава 40% от C. Или Y притежава
(40% * 30%) + (100% * 40%) = 52% от собствеността на C, но няма да има сила да я контролира, защото притежава само 40% от правото на глас в C. С други
думи, правото на глас на фирма X e в резултат от връзките между X->A->C и X->B->C и се натрупва при определяне на действителния контрол (този контрол
често се нарича “кумулативен контрол„) – Фигура 1.
В Приложение 1 - в колона „Вид контрол“ се отбелязва с X съответния вид – пряк (директен) в колона 6, непряк (индиректен) в колона 7. В колона 8 се
вписва процентът на собственост/контрол

Фигура 1

60%

X

A

60%
40%

B

30%

Y
100%

30%
D

C
40%

В Приложение 1 се попълват и дейност по КИД-2008, заети и оборот на предприятията в чужбина. (до 2014 г. информацията е предоставяна на БНБ,
като част от форма СПБ-13 за структурата и дейността на чуждестранните предприятия, контролирани от български предприятия).
За брой заети лица се посочва средногодишният брой заети лица. Броят заети лица се определя като общият брой лица, които работят в предприятието
в чужбина (включително работещите собственици, партньори, които постоянно работят в единицата и неплатени работещи в нея членове на семейството),
както и лица, които работят извън единицата, които принадлежат към нея и получават възнаграждение от нея (например търговски представители,
персонал по доставките, екипи за ремонт и поддръжка). Той включва лица, които отсъстват за кратък период от време (например отпуск по болест, платен
отпуск или специален отпуск) и тези, които са в стачка, но не и тези, които отсъстват за неопределен период от време. Включват се и работниците на непълен
работен ден, които се третират като такива съгласно законодателството на държавата, в която се намира предприятието в чужбина, и които присъстват във
ведомостта, както и сезонните работници, стажантите и надомните работници, фигуриращи във ведомостта. Броят заети лица изключва работната ръка,
предоставена от други предприятия, лица, които извършват ремонтни дейности и поддръжка в предприятието от името на други предприятия, както и
тези, които отбиват задължителна военна служба. В случай, че не разполагате с данни за броя заети лица, посочете броя на наетите лица.
Оборотът представлява общите суми, фактурирани от предприятието в чужбина през отчетния период и това съответства на продажбите на стоки
и услуги, предоставяни на трети страни. Оборотът включва всички мита и данъци върху стоките и услугите, фактурирани от предприятието в чужбина,
с изключение на данък добавена стойност, фактуриран от предприятието директно на неговия клиент и други подобни приспадащи се данъци, пряко
свързани с оборота. Той включва и други финансови тежести (транспортиране, опаковане и други) прехвърлени на клиента, дори когато тези финансови
тежести са изброени поотделно във фактурата. Намалението на цените, отбив от цената и обезценяването, както и стойността на върнатата опаковка
трябва да бъде приспадната.
Приходът, класифициран като друг приход от основна дейност, финансовите приходи и извънредните приходи по сметките на предприятието се изключват
от оборота. Оперативни субсидии, получени от публични власти или институции на Европейския съюз също се изключват.
Връзка с отчетите на предприятието:
Оборотът, така както е определен по-горе за статистически цели, включва счетоводното наименование „Нетен оборот“ (Net turnover).
В случай, че класификацията на икономическата дейност на предприятието в чужбина е от раздел Финансово посредничество, без застраховане и
осигуряване чрез самостоятелни фондове вместо „Оборот” се посочва „Производствена стойност”.
Производствена стойност се изчислява като:
Лихви за получаване и подобен приход
– дължими лихви и подобни такси,
+ комисионни за получаване,
+ доход от акции и други ценни книжа с променлив доход,
+ нетна печалба или нетна загуба от финансови операции,
+ други приходи от основна дейност.
В случай, че класификацията на икономическата дейност на предприятието в чужбина е от раздел Застрахователна дейност и дейност на самостоятелни
осигурителни фондове, без задължителното обществено осигуряване се посочва „Брутни записани премии“.
В случай, че класификацията на икономическата дейност на предприятието в чужбина е от клас Дейност на самостоятелни осигурителни фондове в
графата за оборот се посочва „Общи пенсионни вноски“. Тази характеристика включва изцяло пенсионните вноски, дължими в рамките на отчетния период
по пенсионните договори, като например всички задължителни вноски, другите редовни вноски, допълнителни доброволни вноски, входящите трансфери
и другите вноски.
Оборотът се попълва в хил. лв., като при отчитане на чуждестранното предприятие в чуждестранна валута оборотът се преизчислява по средния за
отчетната година валутен курс на БНБ за съответната чуждестранна валута – български лев.
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Агрегирана класификация на икономическите дейности на ниво раздел (КИД-2008)
Код
Наименование
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Приложение 2

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

02

Горско стопанство

03

Рибно стопанство

05

Добив на въглища

06

Добив на нефт и природен газ

07

Добив на метални руди

08

Добив на неметални материали и суровини

09

Спомагателни дейности в добива

10

Производство на хранителни продукти

11

Производство на напитки

12

Производство на тютюневи изделия

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

14

Производство на облекло

15

Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

16

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и
материали за плетене

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

20

Производство на химични продукти

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

24

Производство на основни метали

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

27

Производство на електрически съоръжения

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

30

Производство на превозни средства, без автомобили

31

Производство на мебели

32

Производство, некласифицирано другаде

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

35

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

41

Строителство на сгради

42

Строителство на съоръжения

43

Специализирани строителни дейности

45

Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

49

Сухопътен транспорт

50

Воден транспорт

51

Въздушен транспорт

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

С Т Р.

220

ДЪРЖАВЕН

Код

ВЕСТНИК

Наименование

53

Пощенски и куриерски дейности

55

Хотелиерство

56

Ресторантьорство

58

Издателска дейност

59

Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

60

Радио- и телевизионна дейност

61

Далекосъобщения

62

Дейности в областта на информационните технологии

63

Информационни услуги

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

68

Операции с недвижими имоти

69

Юридически и счетоводни дейности

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

72

Научноизследователска и развойна дейност

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

74

Други професионални дейности

75

Ветеринарномедицинска дейност

77

Даване под наем и оперативен лизинг

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

79

Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

80

Дейности по охрана и разследване

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

84

Държавно управление

85

Образование

86

Хуманно здравеопазване

87

Медико-социални грижи с настаняване

88

Социална работа без настаняване

90

Артистична и творческа дейност

91

Други дейности в областта на културата

92

Организиране на хазартни игри

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

94

Дейности на организации с нестопанска цел

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

96

Други персонални услуги

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

98

Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление

99

Дейности на екстериториални организации и служби

БРОЙ 7

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 2 1   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

КОНСОЛИДИРАН БАЛАНС КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

А. Нетекущи активи
I. Нетекущи материални активи
Земи (терени)

32110

Сгради

32120

Машини и оборудване

32130

Транспортни средства

32140

Други нетекущи материални активи

32150

Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане
Общо за група I

32160
32100

II. Нетекущи нематериални активи
Права върху собственост

32210

в т.ч. лицензии

32211

Програмни продукти

32220

Други нетекущи нематериални активи
Общо за група II

32230
32200

III. Нетекущи финансови активи
Финансови активи на собствени средства

32310

Дялово участие

32311

Ценни книжа

32312

Други нетекущи финансови активи

32313

Финансови активи на специализирани резерви

32320

Общо за група III

32300

ІV. Инвестиционни имоти

32400

V. Други нетекущи активи
в това число:
Отсрочени данъчни активи
Разходи за бъдещи периоди

32510
32520

Общо за група V

32500

Общо за раздел А

32000

Б. Текущи активи
І. Материални запаси

33100

II. Текущи вземания
Вземания от свързани предприятия

33210

Вземания от клиенти и доставчици

33220

Съдебни и присъдени вземания

33230

Данъци за възстановяване

33240

Авансово платен данък

33250

Други текущи вземания

33260

Общо за група II

33200

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.
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ВЕСТНИК
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АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

III. Текущи финансови активи
Финансови активи на собствени средства

33310

Финансови активи в свързани предприятия

33311

Ценни книжа

33312

Други текущи финансови активи

33313

Финансови активи на специализирани резерви
Общо за група ІII

33320
33300

IV. Парични средства
Парични средства в брой
в т. ч. левовата равностойност на чуждестранната валута
Парични средства по разплащателни сметки
в т. ч. левовата равностойност на чуждестранната валута
Парични средства по банкови депозити
в т. ч. левовата равностойност на чуждестранната валута

33410
33411
33420
33421
33430
33431

Парични средства по банкови депозити със срок на падежа до 1 година

33435

Блокирани парични средства

33440

в т. ч. левовата равностойност на чуждестранната валута
Парични еквиваленти
в т. ч. левовата равностойност на чуждестранната валута

33441
33450
33451

Общо за група IV

33400

V. Разходи за бъдещи периоди

33500

Общо за раздел Б

33000

СУМА НА АКТИВА (А+Б)

34000

В. Условни активи

34100

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 2 3   

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

А. Собствен капитал
I. Основен капитал
Регистриран капитал

35110

Невнесен капитал

35120

Изкупени собствени акции

35130

Общо за група I

35100

IІ. Резерви
Премии от емисия

35210

Резерв от последващи оценки на активи и пасиви

35220

Целеви резерви

35230

Общи резерви

35231

Други резерви

35232

Общо за група IІ

35200

ІІІ. Финансов резултат
Натрупана печалба (загуба)

35310

Неразпределена печалба

35311

Непокрита загуба

35312

Еднократен ефект от промяна в счетоводната политика

35313

Текуща печалба (загуба)

35320

Общо за група ІІІ

35300

Общо за раздел А

35000

Б. Специализирани резерви
Пенсионен резерв

36100

УПФ

36110

ДПФ

36120

Резерв за гарантиране на минимална доходност

36200

УПФ

36210

ППФ

36220

Общо за раздел Б

36000

В. Нетекущи пасиви
I. Нетекущи задължения
Задължения към свързани предприятия
Други нетекущи задължения
Общо за група I

37110
37120
37100

ІI. Други нетекущи пасиви
в това число:
Отсрочени данъчни пасиви
Приходи за бъдещи периоди

37210
37220

Общо за група II

37200

Общо за раздел В

37000

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

Г. Текущи пасиви
I. Текущи задължения
Задължения към управляваните ПФ

38110

Пенсионен резерв към УПФ

38111

Пенсионен резерв към ДПФ

38112

Други

38113

Задължения към свързани предприятия

38120

Задължения към финансови предприятия

38130

в т.ч. към банки

38131

Задължения към доставчици и клиенти

38140

Задължения по търговски заеми

38150

Задължения към персонала

38160

Задължения към осигурителни предприятия

38170

Данъчни задължения

38180

Провизии

38190

Други текущи задължения

38195

Общо за група I

38100

II. Приходи за бъдещи периоди

38200

Общо за раздел Г

38000

СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)

39000

Д. Условни пасиви

39100

Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 2 5   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2015 ГОДИНА
Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

А. Разходи за дейността
І. Разходи по икономически елементи
Разходи за материали

42110

Разходи за външни услуги

42120

в това число:
За реклама

42121

За банка попечител

42122

За инвестиционни посредници

42123

За осигурителни посредници

42124

Разходи за амортизации

42130

Разходи за възнаграждения

42140

Разходи за осигуровки

42150

Разходи за командировки

42160

Други разходи

42170

в това число:
Обезценка на активи

42171

Провизии

42172

Общо за група І

42100

ІІ. Суми с корективен характер
Балансова стойност на продадени активи

42210

Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин

42220

Други суми с корективен характер
Общо за група ІІ

42230
42200

ІІІ. Разходи за управление на собствени средства
Разходи за лихви
в т.ч. за лихви към резидентни търговски банки
Разходи по операции с ценни книжа

42310
42311
42320

в това число:
От преоценка

42321

Комисионни на инвестиционни посредници

42322

Разходи по операции с чуждестранна валута

42330

Други разходи

42340

в т.ч. за инвестиционни имоти
Общо за група ІІІ

42341
42300

ІV. Разходи за инвестиране на специализираните резерви
Разходи за лихви
в т.ч. за лихви към резидентни търговски банки
Разходи по операции с ценни книжа

42410
42411
42420

в това число:
От преоценка

42421

Комисионни на инвестиционни посредници

42422

Разходи по операции с чуждестранна валута

42430

Други разходи

42440

в т.ч. за инвестиционни имоти
Общо за група ІV

42441
42400

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.
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Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

V. Заделени специализирани резерви
Пенсионен резерв за УПФ

42510

Пенсионен резерв за ДПФ

42520

Резерв за гарантиране на минималната доходност за УПФ

42530

Резерв за гарантиране на минималната доходност за ППФ

42540

Общо за група V

42500

Общо разходи за дейността А (І+ІІ+ІІІ+ІV+V)

42000

Б. Печалба преди облагане с данъци

43100

VІ. Данъчен разход/приход

44500

В. Нетна печалба (Б - VІ)

44200

Всичко (Общо разходи за дейността + VI + В)

44000

Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

А. Приходи от дейността
І. Приходи от такси и удръжки
От УПФ

45110

От ППФ

45120

От ДПФ

45130

От ДПФПС
Общо за група І

45140
45100

ІІ. Приходи от управление на собствени средства
Приходи от лихви
в т.ч. лихви от резидентни търговски банки
Приходи от дялово участие
в т.ч. дивиденти
Приходи от операции с ценни книжа
в т.ч. от преоценка

45210
45211
45220
45221
45230
45231

Приходи от операции с чуждестранна валута

45240

Други приходи

45250

в т.ч. от инвестиционни имоти
Общо за група ІІ

45251
45200

ІІІ. Приходи от инвестиране на специализирани резерви
Приходи от лихви
в т.ч. за лихви от резидентни търговски банки
Приходи от дялово участие
в т.ч. дивиденти
Приходи от операции с ценни книжа
в т.ч. от преоценка

45310
45311
45320
45321
45330
45331

Приходи от операции с чуждестранна валута

45340

Други приходи от финансови операции

45350

в т.ч. от инвестиционни имоти
Общо за група ІІІ

45351
45300

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 2 7   

Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

ІV. Освободени резерви за гарантиране на минималната доходност
На УПФ

45410

На ППФ

45420

Общо за група ІV

45400

Общо приходи от дейността А (І+ІІ+III+IV)

45000

Б. Загуба от дейността

46100

В. Нетна загуба (Б+VI)

47200

Всичко (Общо приходи от дейността + В)

47000

Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

а
Салдо в началото на отчетния период
Промени в счетоводната политика
Грешки
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки
Изменение за сметка на собствениците
Увеличение
Намаление
Финансов резултат за текущия период (печалба/загуба)
Разпределение на печалбата
Дивиденти
Други
Покриване на загуба
Последващи оценки на активи и пасиви
Увеличение
Намаление
Последващи оценки на финансови активи и инструменти
Увеличение
Намаление
Други изменения в собствения капитал
Салдо към края на отчетния период
Промени от преводи на годишни финансови отчети на
предприятия в чужбина
Промени от преизчисляване на финансови отчети при
свръхинфлация
Собствен капитал към края на отчетния период

Показатели

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

(име, презиме, фамилия)

6

Дата:

Загуба

(телефон)

(подпис)

7

Общо собствен
капитал

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

5

Печалба

(име, презиме, фамилия)

Резерв от
Целеви резерви
последващи оценки
3
4

Резерви

Ръководител:
Съставител:

Премии от емисии
(премиен резерв)
2

(Хил. левове)

ДЪРЖАВЕН

34250
34260

1

Основен
капитал

Натрупана
печалба/загуба

228

34240

б
34110
34120
34130
34140
34150
34151
34152
34160
34170
34171
34172
34180
34190
34191
34192
34210
34211
34212
34220
34230

Код на
реда

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2015 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

С Т Р.
БРОЙ 7

а

31360
31370
31380
31390

Платени и възстановени данъци върху печалбата

Плащания при разпределения на печалби

Други парични потоци от основна дейност

31430
31440

Парични потоци, свързани с текущи финансови активи

Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други

31460

Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)

31400

31461

Други парични потоци от инвестиционна дейност

2

плащания
3

нетен поток
4

постъпления
5

плащания

Предходен период
6

нетен поток

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

в т.ч. от инвестиционни имоти

31450

Парични потоци от операции с чуждестранна валута

31441

31420

Парични потоци, свързани с нетекущи (дългосрочни) финансови активи

в т.ч. дивиденти

31410

Парични потоци, свързани с нетекущи материални и нематериални активи

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

31300

31350

Парични потоци от операции с чуждестранна валута

1

постъпления

Текущ период

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДЪРЖАВЕН

Всичко парични потоци от оперативна дейност (А)

31340

Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други

31316

Други
31330

31315

Резерв за гарантиране на минималната доходност за ППФ

Парични потоци, свързани с комисионни на осигурителни посредници

31314

Резерв за гарантиране на минималната доходност за УПФ

Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения

31313

Пенсионен резерв за ДПФ

31320

31312

Пенсионен резерв за УПФ

Парични потоци, свързани с търговски контрагенти

31311

Такси

Парични потоци от/към ПФ

31310

б

Наименование на паричните потоци

А. Парични потоци от оперативна дейност

Код на
реда

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2015 ГОДИНА

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

БРОЙ 7
С Т Р. 2 2 9   

31700
31800

31570

Други парични потоци от финансова дейност

Е. Парични средства в края на периода

31560

Парични потоци от операции с чуждестранна валута

31600

31550

Д. Парични средства в началото на периода

31540

Плащания на задължения по лизингови договори

Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)

31530

Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други

31500

31520

Парични потоци, свързани с получени заеми

Лице за контакт:

x

x

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

3

нетен поток

x

x

4

постъпления

Дата:

x

x

5

(телефон)

6

нетен поток

(подпис)

плащания

(Хил. левове)

ДЪРЖАВЕН

Ръководител:
Съставител:

x

x

2

плащания

Предходен период

230

Всичко парични потоци от финансова дейност (В)

31510

1

б

Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците

постъпления

Код на
реда

Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа

В. Парични потоци от финансова дейност

а

Наименование на паричните потоци

Текущ период

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

б

Показатели

а

Общо за група I

6230

6240

6200

Предоставени аванси и дълготрайни материални
активи в процес на изграждане

Общо за група II

2

3

4

5

увеличение
7

Лице за контакт:

Съставител:

Ръководител:

6

намаление
8

Преоценена стойност в началото
(4+5-6)
на
периода
10

отписана
през
периода
11

в края на
периода
(8+9-10)

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

9

начислена през
периода

Амортизация

12

увеличение
13

намаление

Последваща
оценка

Дата:

14

(подпис)

15

Балансова
стойност
в края на
периода
(7-14)

(Хил. левове)

(телефон)

Преоценена
амортизация в
края на периода
(11+12-13)

ВЕСТНИК

8433

6360

6000

Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)

6356

Други заеми

IV. Отсрочени данъци

6355

Дългосрочни инвестиции

6357

6354

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и
смесени предприятия

6350

6353

Акции и дялове в асоциирани и смесени
предприятия

Общо за група III

6352

Предоставени заеми на предприятия от група

Изкупени собствени акции

6351

Акции и дялове в предприятия от група

1

в края на
в началото на постъпилите на излезлите
периода
на периода през периода през периода
(1+2-3)

Последваща
оценка

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДЪРЖАВЕН

III. Дългосрочни финансови активи

6220

Съоръжения и други

6212

Сгради

Машини, производствено оборудване и апаратура

6211

Земи

Земи и сгради

6210

6140

6100

Предоставени аванси и нематериални активи в
процес на изграждане

ІІ. Дълготрайни материални активи

6120

6130

Търговска репутация

6110

Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи

Продукти от развойна дейност

I. Нематериални активи

Код на
реда

Отчетна стойност на нетекущите активи

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

БРОЙ 7
С Т Р. 2 3 1   

С Т Р.

232

ДЪРЖАВЕН

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 797
от 16 октомври 2015 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация, решение на
комисията по т. 15 съгласно протокол № 40 от
7.10.2015 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87
и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, доклади
от изпитване № L/0051707-1 и № L/0051707-3 от
3.06.2015 г., издадени от AIJU (Технологичен център за играчки, бул. Де ла Индустрия 23, ПК 99
03440 IBI (Аликанте) Испания, тел. 34 96 5554475,
факс: 34 96 5554490, нареждам:
1. Забранявам производството, вноса, износа,
възмездното или безвъзмездното пускане на пазара
на преносима детска кошара за сън и игра, марка
Chipolino, модел Jasmin, арт. № KOSIY0151BL, баркод 3800931012441, предназначена за новородени
бебета и деца с тегло до 15 kg; с второ ниво с
матрак, подходящо за по-малки бебета; подложка
за повиване с коланче; страничен отвор с цип за
лесен достъп на по-голямото дете; балдахин против
насекоми; с две колела със стопери; страничен джоб
за аксесоари; сгъваема чанта за пренасяне; разгънат
размер: дължина – 125 см/ширина – 65 см, като
стока, представляваща сериозен риск за здравето
и безопасността на потребителите.
2. Производителите, вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно
изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаната в заповедта стока по реда,
условията и в сроковете, визирани в Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни
стоки и за реда за обезщетяване на потребителите
в случаите на изземване на опасни стоки и да
отправят предупреждения към потребителите за
рисковете, които стоката съдържа.
Мотиви:
Стоката е установено, че не отговаря на изис
кваната за безопасност със:
 док лад от изпитване № L/0 051707-1 от
3.06.2015 г., издаден от AIJU/Технологичен център за играчки, бул. Де ла Индустрия 23, ПК 99
03440 IBI (Аликанте) Испания, тел. 34 96 5554475,
факс: 34 96 5554490,
съгласно проведен тест по изискванията на
стандарт EN 716-1/2:2008(+A1:2013) „Мебели – детски креватчета и сгъваеми креватчета за домашна
употреба – част 1: Изисквания за безопасност, и
част 2: Методи за изпитване“, със заключение:

ВЕСТНИК

БРОЙ 7

Изпитваната мостра не отговаря на изискванията:
– клаузи 4.4.3 „Заклещване на глава от външната страна на креватчето“, 4.4.7.2 „Регулируема
основа на креватчето“ и 7. „Маркировка“ по
стандарт EN 716-1/2:2008(+A1:2013),
 док лад от изпитване № L/0051707-3 от
3.06.2015 г., издаден от AIJU/Технологичен център за играчки, бул. Де ла Индустрия 23, ПК 99
03440 IBI (Аликанте) Испания, тел. 34 96 5554475,
факс: 34 96 5554490,
съгласно проведен тест по: EN 12221 – 1/2:2008
(+ A1:2013) „Изделия за отглеждане на малки
деца. Подложки за повиване за домашна употреба“ – част 1 „Изисквания за безопасност“, с
изключение на подклауза 4.2 „Материали“, 7.
„Инструкции за използване“, 8. „Маркировка“ и
9. „Информация за покупка“; и част 2. „Методи
на изпитване“ и PROSAFE протокол за допълнителни рискове, резултат от комбинираното
използване на креватчета/сгъваеми креватчета
с аксесоари, проектирани от съвместно действие
2013 GA N0 2013 82 01, със заключение:
Изпитваната мостра не отговаря на изискванията:
– клауза 4.1 „Размери“, 5.1.1 „Заклещване на
пръсти“, 5.1.4 „Шнурове, връзки и други тесни
платнени ленти“, 5.8 „Стабилност“ по стандарт
EN 12221 – 1/2:2008 (+A1:2013), 7. „Инструкции за
използване“, 8. „Маркировка“ и 9. „Информация
за покупка“; и част 2 „Методи на изпитване“;
– клауза 1.1 „Заклещване на пръсти“, 2. „Рис
кове от подвижни части“ и 11. „Рискове в резултат
на непреднамерено отделяне на прикрепените
механизми“ от PROSAFE протокол за допълнителни рискове, резултат от комбинираното
използване на креватчета/сгъваеми креватчета с
аксесоари, проектирани от съвместно действие
2013 GA N0 2013 82 01.
Предвид което стоката представлява серио
зен риск от нараняване и удушаване, което застрашава живота, здравето и безопасността на
потребителите (малки деца). Оценката на риска
е направена на база предоставената оценка от
изпитвателна лаборатория AIJU – Ibi, Испания,
при която рискът е оценен на сериозен.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта с
цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
За председател:
К. Арабаджиев
49

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 968-ОЗ
от 18 декември 2015 г.
На основание чл. 31, ал. 2 и чл. 29, ал. 3 и
5 от Кодекса за застраховането и чл. 13, ал. 1,
т. 5 във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за
Комисията за финансов надзор Комисията за
финансов надзор реши:
Издава на „Застрахователно дружество „ОЗОК
ИНС“ – АД, ЕИК 200140730, със седалище и адрес
на управление – София 1113, район „Изгрев“, ж.к.
Изток, ул. Атанас Далчев, между блок 93 и блок
96, допълнителен лиценз за нов вид застраховки
по раздел ІІ, буква „А“ от приложение № 1 към
Кодекса за застраховането, а именно:
по т. 7 – „Товари по време на превоз (включително стоки, багаж и други)“;
по т. 8 – „Пожар и природни бедствия“ – всички рискове;
по т. 9 – „Други щети на имущество“ – всич
ки рискове.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с чл. 132,
ал. 2, т. 8 и чл. 149, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс решението подлежи на
обжалване пред Върховния административен
съд на Република България в 14-дневен срок от
съобщаването му.

52

Председател:
Ст. Мавродиев

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-16-16
от 18 декември 2015 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 3 във връзка с
чл. 35в ЗКИР, както и искане до Агенцията по
геодезия, картография и кадастър, вх. № 99-156
от 25.11.2015 г. от ДП „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за територията на
имоти, собственост на ДП „НКЖИ“, по трасето
на железoпътен участък София – Перник – Радомир, попадащи в землищата на с. Драгичево,
община Перник, и с. Николаево, община Радомир,
област Перник.
Границите на района, за който се създават
кадастралната карта и кадастралните регистри,
са в съответствие с границите от ситуационните
и парцеларните планове на гарите и железопътното трасе, върху които са нанесени границите
на отчуждението или нормативно определените
изисквания съгласно чл. 4, ал. 2 от Закона за железопътния транспорт и чл. 56 от Наредба № 7 от
2003 г. за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Геокад – 93“ – ЕООД, впи-

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3 3

сано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № РД-15-62 от 25.07.2005 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Перник, съответните общини и
кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.

254

Изпълнителен директор:
Св. Наков

ЗАПОВЕД № РД-18-97
от 29 декември 2015 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри на
територията на с. Места, община Банско, област
Благоевград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 17.12.2015 г. на Службата по
геодезия, картография и кадастър – Благоевград.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
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Изпълнителен директор:
Св. Наков

ЗАПОВЕД № РД-18-98
от 29 декември 2015 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
на територията на с. Обидим, община Банско,
област Благоевград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 17.12.2015 г. на Службата по
геодезия, картография и кадастър – Благоевград.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
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Изпълнителен директор:
Св. Наков
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ЗАПОВЕД № РД-18-99
от 29 декември 2015 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
на землището на с. Кремен, община Банско,
област Благоевград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 17.12.2015 г. на Службата по
геодезия, картография и кадастър – Благоевград.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
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Изпълнителен директор:
Св. Наков

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 530
от 23 юли 2015 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
с вх. № ГР-08-21-51 от 2014 г. от Тодор Цветков
Атанасов и Емил Николов Коцев с искане за
разрешаване изработване на проект за изменение на действащ подробен устройствен план за
УПИ XV-663 и УПИ XVI-664 от кв. 65, улица по
о.т. 36 – о.т. 34, м. с. Негован, ПИ с идентификатори 51250.5713.981, 51250.5713.982, 51250.5713.983
и 51250.5713.984 от КККР на с. Негован, район
„Нови Искър“.
Към заявлението е приложена скица с предложение за изменението; комбинирана скица по
смисъла на чл. 16, ал. 3 ЗКИР между действащ
регулационен план и кадастрална карта; скица от
СГКК № 135 от 3.01.2013 г. за ПИ с идентификатор 51250.5713.981; нотариален акт № 152, том II,
рег. № 4518, дело № 139 от 27.10.2011 г. за УПИ
XV-663; скица от СГКК № 136 от 3.01.2013 г. за
ПИ с идентификатор 51250.5713.982; нотариален
акт № 153, том II, рег. № 4519, дело № 140 от
27.10.2011 г. за УПИ XVI-664; скица от СГКК
№ 138 от 3.01.2013 г. за ПИ с идентификатор
51250.5713.983; нотариален акт № 82, том VI,
рег. № 15512, дело № 1012 от 26.07.2007 г. за ПИ
663; скица от СГКК № 137 от 3.01.2013 г. за ПИ
с идентификатор 51250.5713.984; нотариален акт
№ 62, том I, рег. № 2291, дело № 51 от 27.03.2003 г.
за УПИ XVI-664.
Мотивираното предложение е разгледано от
отделите в НАГ, като са приложени съответните
становища.
Със Заповед № РД-09-50-890 от 19.11.2014 г. на
главния архитект на Столична община е разрешено изработване на ПУП.
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Заповедта е изпратена за сведение и изпълнение
в района с писмо с изх. № ГР-08-21-51[1]/2012 от
21.11.2014 г. и до заявителя.
Със заявление с вх. № ГР-08-21-51[2]/2012 от
22.01.2015 г. в НАГ е внесен за одобряване проект
за ИПРЗ с обяснителна записка.
Проектът е изпратен за съобщаване по смисъла на чл. 128, ал. 3 и 5 ЗУТ в района с писмо
от 16.02.2015 г.
Със заявление от 27.02.2015 г. в НАГ са внесени
геодезическо заснемане и експертна оценка на
съществуващата дървесна растителност, заверени
от дирекция „Зелена система“ при СО, № ЗС-94-Т-3
от 4.02.2015 г.; съгласуване с „ЧЕЗ Разпределение – България“ – АД, от 16.02.2015 г.; изходни
данни от „Софийска вода“ – АД, вх. № ТУ-298
от 29.01.2015 г.
Проектът е съгласуван от отделите в НАГ.
Отдел „ОУП“ обръща внимание, че е необходимо
да се проведат процедури по ЗОЗЗ. Проектът да се
коригира, като се отразят зоните по ОУП на СО
до 2020 г. в съседните за разработката квартали.
С писмо изх. № 6602-08 от 17.04.2015 г. проектът е върнат от район „Нови Искър“ в НАГ с
информацията, че в законоустановения 14-дневен
срок няма постъпили възражения.
Проектът е докладван и разгледан от ОЕСУТ,
като с решение по т. 10 от протокол № ЕС-Г-37
от 26.05.2015 г. се изпраща в СОС на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС след корекции по изискванията
на отдел „ОУП“.
Заявителят е внесъл коригиран проект в съответствие с решението на ОЕСУТ, като корекциите
са показани в чертежите във виолетов цвят.
С оглед изложената фактическа обстановка от
правна страна се установява следното:
Искането за одобряване на подробен устройствен план – ИПР, е направено от заинтересованите лица по смисъла на чл. 135, ал. 1 във връзка
с чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственици на
поземлени имоти с идентификатори 00357.5361.972
и 00357.5361.268, попадащи в УПИ III-724, V-268
и XXVI-268 – предмет на плана, съгласно представените документи за собственост и скици.
Действащият подробен устройствен план е
одобрен с Решение № 34 на СОС по протокол
№ 32 от 10.12.2001 г. (ПРЗ на с. Негован).
Кадастралната карта за територията е одоб
рена със Заповед № РД-18-16 от 21.03.2012 г. на
изпълнителния директор на АГКК, изменена
със Заповед № КД-14-22-1385 от 30.11.2012 г. на
началника на СГКК – София.
С одобряване на действащата кадастрална
карта границите на урегулираните поземлени
имоти не съвпадат с границите на имотите в нея.
С проекта за ИПР се предвижда изменение за
УПИ XV-663 и УПИ XVI-664 с цел създаване на
нови УПИ XV-981 – „за жилищно строителство“,
УПИ XVI-982 – „за жилищно строителство“, и
нова задънена улица по о.т. 33а – о.т. 33б от кв.
65 на м. с. Негован. Вътрешнорегулационните
граници на новосъздадените У ПИ покриват
имотните граници на ПИ с идентификатори
51250.5713.981, 51250.5713.982, 51250.5713.983 и
51250.5713.984. Транспортният достъп и лице към
улична регулация се осигуряват от действащия
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ПР на с. Негован и от новопредвидената задънена
улица по о.т. 33а – о.т. 33б. Проектът за ИПР е
показан в кафяв и зелен цвят на чертежите.
Проект за изменението на действащия план
за застрояване цели осигуряване на законосъоб
разно и целесъобразно застрояване в съответствие с максимално допустимите показатели и
допустими функции съгласно предвижданията
на ОУП на СО.
В новообразувания УПИ ХV-981 – „за жилищно строителство“, се предвижда нискоетажно свързано застрояване. В новообразувания УПИ ХVI982 – „за жилищно строителство“, се предвижда
жилищна свободностояща сграда като начин на
застрояване и е указана като ниско застрояване
при к.к. 10 м като характер на застрояване.
За цитирания имот се спазват максимално
допустимите показатели в цитираната устройствена зона.
Гарирането е осигурено в границите на имотите, с което е спазено изискването на чл. 43,
ал. 1 ЗУТ.
Застрояването в новообразувания поземлен
имот отговаря на изискванията на чл. 35, ал. 2
ЗУТ за разстоянията към вътрешните регулационни линии.
Предвид горното с проекта за изменение на
плана за застрояване не се допускат намалени
разстояния към вътрешнорегулационни граници,
съседни имоти и сгради, включително през улица.
Спазени са материално-правните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Съгласно ОУП на СО имотите попадат в „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване“ (Жм), с максимално допустими устройствени параметри: плътност – 40 %; Кинт. – 1,3; мин.
озеленяване – 40 %; кота корниз – 10 м; съгласно
т. 4 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Конкретното предназначение на УПИ III-5361.971
и УПИ V-5361.972, 5361.268 – „за жилищно строителство“, е допустимо в тази устройствена зона.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Планът е изработен върху влязла в сила кадастрална карта, с което е спазена разпоредбата
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
С ИПР по отношение на уличната регулация
се предвижда отчуждаване на имот – частна собственост, поради което и на основание чл. 21, ал. 7
във връзка с ал. 1 ЗОС компетентен да одобри
ПУП е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6 във връзка с чл. 134, ал. 1,
т. 1, чл. 81, ал. 1, изр. 1 и ал. 3 и 4 ЗУТ, устройствена категория по т. 4 (Жм) от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-37 от 26.05.2015 г., т. 10, Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на плана
за регулация на м. с. Негован, кв. 65, УПИ XV663 и УПИ XVI-664 за създаване на нови УПИ
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ХV-981 – „за жилищно строителство“, УПИ ХVI982 – „за жилищно строителство“, и нова задънена
улица по о.т. 33а – о.т. 33б по кафявите и зелените
линии, цифри и зачерквания с корекциите във
виолетов цвят съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на плана за
застрояване на м. с. Негован, кв. 65, с предвиждане
на ново застрояване в нови УПИ ХV-981 – „за
жилищно строителство“, и УПИ ХVI-982 – „за
жилищно строителство“, съгласно приложения
проект и без допускане на намалени разстояния
към вътрешнорегулационни граници, съседни
имоти и/или сгради, включително през дъно, и
през улица.
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 вътрешнорегулационни граници, съседни имоти и/или сгради,
включително през дъно, и през улица.
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 „Нови Искър“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
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Председател:
Е. Герджиков

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 4.11
от 22 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Кабелно ел. захранване“ на ПИ № 050018 по КВС на з-ще с. Кичево,
община Аксаково, област Варна, с териториален обхват – улица между о.т. 49 и о.т. 48 по
pегулационния план на населеното място, ПИ
№ 000289 – полски път по КВС на з-ще с. Кичево, собственост на община Аксаково, и ПИ
№ 050018 – по КВС на з-ще с. Кичево, собственост
на Иванка Георгиева Чобанова.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.
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Председател:
Св. Добрева
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ОБЩИНА БАТАК
РЕШЕНИЕ № 28
от 17 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с постъпило заявление с вх. № 97-00-84 от 2.11.2015 г. от Красимир
Иванов Диколаков и Димитър Иванов Диколаков
чрез пълномощник Димитър Йорданов Захов
за одобряване проект за подробен устройствен
план и решение № 8, взето с протокол № 16 от
20.11.2015 г. на ЕСУТ при Община Батак, Общинският съвет – гр. Батак, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване, във връзка с процедура по промяна предназначението на земеделски земи за поземлен имот с идентификатор
02837.6.14, м. Голака, по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Батак, като с
плана за регулация се обособява нов урегулиран
поземлен имот: XIV-14 „Индивидуално вилно
застрояване“ с площ 1989 кв. м; с плана за застрояване за УПИ XIV-14 „Индивидуално вилно
застрояване“ се предвижда зона Ок – курорт, с
показатели: Кинт.=1,0; плътност на застрояване
≤ 20 %; озеленяване ≥ 50 %, с Н ≤ 7 м до два
етажа, свободно застрояване, съгласно проекта.
2. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на нов водопровод ∅ 40
за водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 02837.6.14, м. Голака, по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Батак
съгласно проекта.
3. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план, за трасе на нова подземна кабелна
линия ниско напрежение за електрозахранване
на поземлен имот с идентификатор 02837.6.14,
м. Голака, по кадастрална карта и кадастралните
регистри на гр. Батак съгласно проекта.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Батак пред Административния съд – Пазарджик.
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за застрояване се предвижда зона Ок – курорт, с
показатели: Кинт.=1,5; плътност на застрояване
≤ 20 %; озеленяване ≥ 50 %; с Н ≤ 10 м до три
етажа, свободно застрояване, съгласно проекта.
2. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план, за трасе на нов водопровод ∅ 40 за
водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор
02837.504.21, м. Компанията, по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Батак
съгласно проекта.
3. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план, за трасе на нова подземна кабелна
линия ниско напрежение за електрозахранване
на поземлен имот с идентификатор 02837.504.21,
м. Компанията, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак съгласно проекта.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Батак пред Административния съд – Пазарджик.

128

Председател:
К. Ангелова

ОБЩИНА БОРОВО
РЕШЕНИЕ № 40
от 17 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 109, ал. 3, т. 7 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Борово, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план на елементите на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за обект: ел. захранване
на базова станция № RSE0078.BOOO – Галопер,
на „Мобилтел“ – ЕАД, София, намираща се в
поземлен имот 050075 по КВС на с. Обретеник,
община Борово, област Русе.

187

Председател:
К. Ангелова

РЕШЕНИЕ № 45
от 17 декември 2015 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с постъпило заявление с вх. № 97-00-112 от 9.12.2015 г. от
„Заводски строежи – ПС – Пазарджик“ – ЕАД, за
одобряване на проект за подробен устройствен
план и решение № 3, взето с протокол № 18 от
15.12.2015 г. на ЕСУТ при Община Батак, Общинският съвет – гр. Батак, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване, във връзка с процедура
по промяна предназначението на земеделски земи
за поземлен имот с идентификатор 02837.504.21,
м. Компанията, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак, като с плана
за регулация се обособява нов урегулиран поземлен имот: I-21 „За вилно застрояване, хотел,
търговия и услуги“ с площ 1427 кв. м; с плана

БРОЙ 7

Председател:
Б. Тодорова

ОБЩИНА БОТЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 35
от 29 декември 2015 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – Ботевград, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за прокарване на трасе
за водоснабдяване за противопожарни (ПП)
нужди и план-схема за ел. захранване на УПИ
ІХ-820, склад за авточасти, в кв. 82 по плана
на с. Скравена, през полски пътища № 174.189,
№ 174.188, имот № 74005 – земя по чл. 19 ЗСПЗЗ,
и по съществуващи улици с о.т. 239-220-313-314318-319-320.
2. Възлага на кмета на община Ботевград да
организира извършването на произтичащите от
горното решение процедури съгласно разпоредбите на ЗУТ.

292

Председател:
М. Тинчев

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
РЕШЕНИЕ № 57
от 17 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 193, ал. 1 ЗУТ, чл. 8, ал. 1
ЗОС, решение на ЕСУТ № XL, протокол № 6
от 17.09.2015 г. във връзка с одобрения ОУП на
община Велинград и след проведеното поименно
гласуване с Общинският съвет – Велинград, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на полустационарен скивлек ПВС 12 – 7,5 кВт
„Старина“ в ПИ 000038, местност Старина, по КВС
на с. Юндола, община Велинград, ЕКАТТЕ 86115.
2. Задължава кмета на община Велинград
да извърши законоустановените процедури по
изпълнение на т. 1.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура
и водоснабдяване.

182

Председател:
Б. Мандраджиев

ОБЩИНА ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 3-9
от 15 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Доб
рич, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за поземлен имот (ПИ)
72624.66.143 – общинска собственост, във връзка
със захранване с водопровод на ПИ 72624.66.53
в землището на гр. Добрич.
2. Възлага на кмета на община гр. Добрич да
извърши последващите съгласно закона действия.

147

Председател:
И. Пенчев

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
РЕШЕНИЕ № 36
от 22 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка със заявление
вх. № РД-26-00-159 от 11.03.2014 г., допълнително
вх. № РД-26-00-677 от 16.10.2015 г., Решение № 4
(протокол № 7) от 5.11.2015 г. на Общинския
експертен съвет, Решение № 32 от 22.03.2013 г.
на Общинския съвет – гр. Етрополе, и решения № К33-02 от 21.01.2014 г. и № К33-14 от
10.07.2014 г. на Комисията за земеделските земи
при МЗХ, становище от Регионалната дирекция
по горите – София, с изх. № 3810 от 7.01.2013 г.
и предварителен договор за учредяване право на
прокарване през чужд имот, вп. № 192/2012 г.,
Общинският съвет – гр. Етрополе, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (П У П – ПП) за линеен обект
„Оптична кабелна мрежа за пренос на данни“,

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3 7

преминаващ през територията (урбанизирана и
неурбанизирана) на община Етрополе, засягащ
земеделски имоти, полски и горски пътища, улици и път ІІ-37 от републиканската пътна мрежа,
водни течения и водни площи и земи от горска
територия, собствеността на които е частна,
общинска и държавна.
От трасето в неурегулираната територия се засягат следните имоти: землище гр. Етрополе – ПИ
№ 000183; землище с. Лъга – ПИ № 000224, 000077,
000080, 000081, 000099, 000115, 000127, 000155,
000156, 000184, 000186, 000190, 000222, 000418,
000079, 000107, 000126, 000161, 000173, 000108,
000167, 000180, 000187, 000188, 215001, 907033,
907032 и 908003; землище с. Лопян – ПИ № 000075,
000081, 000118, 000047, 000056 и 000062, и земл ище
с. Брусен – ПИ № 009004, 049047, 049042, 009014,
000230, 000234, 000131 и 578004 по КВС, съгласно
приложения проект.
Общата засегната площ на трасето със съответния сервитут, преминаващ през поземлените
имоти, е 9065,4 кв. м.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване по законосъобразност в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Община Етрополе пред Админис
тративния съд – София област.

212

Председател:
М. Маринов

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 25
от 16 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 136, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
1. Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план за квартали 238 и 269 по плана
на гр. Казанлък, както следва:
1.1. Изменение на план за регулация, като се
променя регулационната граница между УПИ
III-564 – „За ЖС“ в кв. 238 и УПИ I – „За ОЖС,
подземни гаражи, асансьорен сервиз и КОО“ в
кв. 269, при което реална част от УПИ I – „За
ОЖС, подземни гаражи, асансьорен сервиз и
КОО“ в кв. 269 с площ 230 кв. м се приобщава
към УПИ III-564 – „За ЖС“ в кв. 238.
1.2. Промяна границите на следните урегулирани поземлени имоти в кв. 238:
на УПИ IV-566 – „За обществено обслужване“;
на УПИ I-566 – „За обществено обслужване
и озеленяване“.
1.3. Променя се конкретното предназначение
на УПИ I-566 – „За обществено обслужване и
озеленяване“, УПИ II-565 – „За ЖС“, III-564 – „За
ЖС“, IV-566 – „За обществено обслужване“, и
V-567 – „За обществено обслужване“, като всички те се преотреждат „За многофункционално
предназначение“.
1.4. Изменение на план за улична регулация на
улица-тупик между кв. 269 и кв. 238 от о.т. 1603
до о.т. 1605.

С Т Р.

238

ДЪРЖАВЕН

2. Одобрява изменение на план за застрояване
на кв. 238 по плана на гр. Казанлък с предвиждане за високо свързано застрояване за УПИ
I-566, УПИ II-565, УПИ III-564, УПИ IV-566 и
високо свободно застрояване само за УПИ V-567,
всички „За многофункционално предназначение“
при следните показатели за всеки един от тях: до
26 м височина, до 80 % плътност на застрояване,
до 3,0 коефициент на интензивност и минимална
площ за озеленяване – 20 %.
Настоящият акт може да се върне за ново
обсъждане на общинския съвет по чл. 45, ал. 5,
изр. 1 ЗМСМА в 7-дневен срок от получаването му.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Златанов
150
РЕШЕНИЕ № 43
от 16 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на подземен
елeктропровод за осигуряване на електрозахранване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор
№ 83106.41.27 от 4,998 дка, представляващ нива,
собственост на Стоян Лазаров Лазаров. Трасето е
с начало ПИ № 83106.38.32 – частна нива, по ПИ
№ 83106.38.516 и № 83106.41.520 – полски пътища,
публична общинска собственост, до собствения
№ 83106.41.27 с обща дължина 159 м и общ сервитут 95 кв. м в местност Паметника, землище
с. Шейново, ЕКАТТЕ 83106.
Настоящият акт може да се върне за ново
обсъждане на общинския съвет по чл. 45, ал. 5,
изр. 1 ЗМСМА в 7-дневен срок от получаването му.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Златанов
148

ОБЩИНА КАРНОБАТ
РЕШЕНИЕ № 25
от 14 декември 2015 г.

ВЕСТНИК

БРОЙ 7

ОБЩИНА КАСПИЧАН
РЕШЕНИЕ № 56
от 22 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каспичан, одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за застрояване, на Цех
за мебели и дърводелски изделия в ПИ 026049,
местност Под лозята, землище с. Каспичан, с
възложител „Станев ЕООД“.
Председател:
А. Ангелова

129

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 43
от 3 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ и протокол № 7 от 2015 г. на ОЕСУТ, т. 4,
Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява
проект за ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) за елементи на техничес
ка инфраструктура – разпределителен газопровод
до поземлени имоти № 322082 и № 322083 по
общински земеделски път 000019 и общински
местен път 000313 в землището на с. Голяновци,
община Костинброд.
Председател:
Ат. Тенев

149

ОБЩИНА КОТЕЛ
РЕШЕНИЕ № 14
от 11 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Котел, одобрява проекта за ПУП – ПЗР
(план за застрояване и регулация) и ПП (парцеларен план) за трасе на ел. кабел за захранване
с ел. енергия на ПИ 36681.30.281 при застрояване
на „Къща за гости с рекреация“ в землището
на с. Катунище, област Сливен, по приложения
проект.

27

Председател:
Хр. Чолакова

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Карнобат,
одобрява проект за ПУП – ПП за кабелно трасе за
обект: „Външно електрозахранване на приемнопредавателна станция (ППС) – BS3720_Zheleznikq,
в местност Гюлджи Кайряк, землище на с. Деветак, община Карнобат.

РЕШЕНИЕ № 16
от 11 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Котел, одобрява проекта за изменение
на ПУП – ПРЗ (план за регулация и застрояване) на УПИ І-319, ІІ-319, ІІІ-317 и ІV-318 от кв.
40 по плана на с. Кипилово, област Сливен, по
приложения проект.

Председател:
М. Ставатова

Председател:
Хр. Чолакова

181

48
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ОБЩИНА КРУМОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 40
от 22 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 59, ал. 1 ЗУТ и чл. 64, ал. 2 от
Закона за горите Общинският съвет – Крумовград,
одобрява подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Съществуваща ВЛ
110 kV „Крумовица“ в обхват поземлени имоти
№ 000933, № 000932, № 000931 (образувани от
имот № 000331), № 000974, № 000973 (образувани
от имот № 000273) и имот № 000947 (образуван от
имот № 0002478) по КВС на землище с. Бряговец,
община Крумовград.
Председател:
М. Байрамали
120

ОБЩИНА ЛОВЕЧ
РЕШЕНИЕ № 22
от 21 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ловеч, реши:
Одобрява представения проект за изменение
на подробен устройствен план – план за регулация, обхващащ улица от О.Т. 220 до О.Т. 224, и
изменение на подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти ІІІ, ІV и V от кв. 59 по плана на
с. Малиново, община Ловеч.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 15-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Ловеч до Административния съд – Ловеч.
Председател:
П. Цолов
255

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

ВЕСТНИК

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения чрез общината до Административния
съд – Велико Търново.

231

Председател:
Д. Арабаджиева

ОБЩИНА МЕЗДРА
РЕШЕНИЕ № 35
от 22 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Мез
дра, реши:
1. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за ел. захранване
на овцеферма в ПИ № 015030, местност Орничака
в землището на с. Моравица, засягащ следните
имоти: урбанизирана територия (по тротоара и
през улица), ПИ № 000009, 015001, 015025 и ПИ
№ 015030.
2. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за В и К зах
ранване на овцеферма в ПИ № 015030, местност
Орничака в землището на с. Моравица, засягащ
следните имоти: урбанизирана територия (по
улицата между кв. 43 и кв. 49), ПИ № 020008,
000009, 015001, 015025 и ПИ № 015030.
3. Възлага на кмета на общината след влизане
в сила на подробните устройствени планове да
извърши всички правни и фактически действия
във връзка с учредяване на сервитута и правото на
прокарване на електропровода, засягащ следните
имоти: урбанизирана територия (по тротоара и
през улица), ПИ № 000009, 015001, 015025 и ПИ
№ 015030 в землището на с. Моравица, и на водопровода, засягащ следните имоти: урбанизирана
територия (по улицата между кв. 43 и кв. 49), ПИ
№ 020008, 000009, 015001, 015025 и ПИ № 015030
в землището на с. Моравица.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ и чл. 45,
ал. 3 ЗМСМА заинтересованите лица могат да
обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

РЕШЕНИЕ № 36
от 28 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Лясковец, реши:
Одобрява изготвения проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за трасе на линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия, представляващ неразделна част от
комплексен проект за инвестиционна инициатива
при условията на чл. 150 от Закона за устройство
на територията и определящ трасето със сервитутната зона за изграждането на кабелна линия
за външно електрозахранване СрН – 20 kV на
обекти в поземлен имот с № 143003 по картата
за възстановена собственост на землището на
гр. Лясковец, местност Клена.
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Председател:
Я. Нинова

РЕШЕНИЕ № 36
от 22 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Мез
дра, реши:
1. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за ел. захранване
на ПИ № 021539, местност Смильовец в землището на с. Типченица, засягащ ПИ № 000012
(урбанизирана територия), 021549, 021588, 021615,
021543 и ПИ № 021539.
2. Възлага на кмета на общината след влизане в
сила на подробния устройствен план – парцеларен
план да извърши всички правни и фактически
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действия във връзка с учредяване на сервитута и
правото на прокарване на електропровода, засягащ
ПИ № 000012 (урбанизирана територия), 021549,
021588, 021615, 021543 и ПИ № 021539, и правото
на строеж за стъпката на СРС в ПИ № 021615 в
землището на с. Типченица.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ и чл. 45,
ал. 3 ЗМСМА заинтересованите лица могат да
обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Я. Нинова
67
РЕШЕНИЕ № 38
от 22 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Мез
дра, реши:
1. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за ел. захранване
на кравеферма в новообразуван ПИ № 173007
(образуван от ПИ № 173006), местност Свинище
в землището на с. Кален, засягащ ПИ № 000001
(урбанизирана територия), 000702, 000901, новообразуван 173010 (образуван от ПИ № 000022),
новообразуван 173008 (образуван от ПИ № 173006)
и новообразуван ПИ № 173007 (образуван от ПИ
№ 173006).
2. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за В и К захранване на кравеферма в новообразуван ПИ № 173007
(образуван от ПИ № 173006), местност Свинище
в землището на с. Кален, засягащ ПИ № 000702,
000901, новообразуван 173010 (образуван от ПИ
№ 000022), новообразуван 173008 (образуван от
ПИ № 173006) и новообразуван ПИ № 173007
(образуван от ПИ № 173006).
3. Възлага на кмета на общината след влизане
в сила на подробните устройствени планове да
извърши всички правни и фактически действия
във връзка с учредяване на сервитута и правото
на прокарване на електропровода, засягащ ПИ
№ 000001 (у рбанизирана територия), 000702,
000901, новообразуван 173010 (образуван от ПИ
№ 000022), новообразуван 173008 (образуван от
ПИ № 173006) и новообразуван ПИ № 173007
(образуван от ПИ № 173006) в землището на
с. Кален, и на водопровода, засягащ следните
имоти: ПИ № 000702, 000901, новообразуван
173010 (образуван от ПИ № 000022), новообразуван
173008 (образуван от ПИ № 173006) и новообразуван ПИ № 173007 (образуван от ПИ № 173006)
в землището на с. Кален.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ и чл. 45,
ал. 3 ЗМСМА заинтересованите лица могат да
обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Я. Нинова
68
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БРОЙ 7

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ МОНТАНА
ЗАПОВЕД № ДС-12-1
от 4 януари 2016 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 129, ал. 3, т. 1 ЗУТ във връзка със
заявление вх. № ДС-22-2 от 7.12.2015 г. на „Близу
медиа енд броудбенд“ – ЕАД, София, подадено
чрез Пламен Добрев – регионален мениджър
развитие на мрежи, нотариално заверено пълномощно № 11343 от 2015 г. и решение на Областния
експертен съвет по устройство на територията от
протокол от 16.12.2015 г. нареждам:
Одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии на обект „Оптична кабелна
линия с. Расово – с. Комощица“, разположен на
територията на общините Медковец и Якимово,
област Монтана. Трасето на оптичната кабелна
линия преминава през поземлен имот № 000073
в землището на с. Расово, община Медковец,
представляващ полски път – публична общинска
собственост, и през поземлени имоти № 000002,
№ 000003 № 200008, № 200009 в землището на
с. Комощица, община Якимово, представляващи
полски пътища – публична общинска собственост.
Към заявлението са представени: Заповед
№ ДС-12-1 от 23.04.2014 г. на областния управител
на област Монтана за разрешаване изработването
на ПУП – ПП за изграждане на обект „Оптична
кабелна линия с. Расово – с. Комощица“, Решение № 275 от протокол № 34 от 31.07.2014 г. на
Общинския съвет – с. Медковец, за даване на
съгласие за прокарване на трасето на обекта
през поземлен имот № 000073 в землището на
с. Расово, Решение № 344 от протокол № 42 от
28.05.2015 г. на Общинския съвет – с. Медковец,
за одобряване на ПУП – ПП за обекта, Решение
№ 410 от протокол № 44 от 31.10.2014 г. на Общинския съвет – с. Якимово, за даване на съгласие
за прокарване на трасе на обекта през поземлени
имоти № 000002, № 000003 № 200008, № 200009
в землището на с. Комощица, обнародвано обявление (ДВ, бр. 18 от 2015 г.), с което Община
Медковец съобщава, че е изготвен ПУП – ПП
за обекта за участъка в землището на с. Расово,
констативен акт от 10.04.2015 г. на община Медковец, че в едномесечния срок няма постъпили
възражения по обявлението в „Държавен вестник“
(ДВ, бр. 50 от 2015 г.), с което Община Медковец
съобщава, че Общинският съвет – с. Медковец,
е одобрил ПУП – ПП за обекта за участъка
в землището на с. Расово, констативен акт от
3.08.2015 г. на Община Медковец, че в едномесечния срок няма постъпили възражения по
обявлението в „Държавен вестник“ (ДВ, бр. 57
от 2014. г.), с което Община Якимово съобщава,
че е изготвен ПУП – ПП за обекта, констативен
акт от 20.08.2014 г. на Община Якимово, че в
едномесечния срок няма постъпили възражения
по обявлението в „Държавен вестник“, писмо
на ОД „Земеделие“ – Монтана, изх. № 3337 от
19.12.2014 г., относно решение на комисията по
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чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ за утвърждаване на трасе
за обекта, писмо на „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, София, изх. № 1201465623 от 9.05.2014 г.,
за съгласуване на ПУП – ПП за обекта, писмо на
„ВиК“ – ООД, Монтана, изх. № 229 от 29.05.2014 г.,
за съгласуване на ПУП – ПП за обекта, писмо на
„Булгартрансгаз“ – ЕАД, София, изх. № 24-00-2153
от 16.06.2014 г., за съгласуване на ПУП – ПП за
обекта, писмо на „ВИВАКОМ“, изх. № 95-5-215
от 16.05.2014 г., за съгласуване на ПУП – ПП за
обекта и скици на имотите, през които преминава
трасето на оптичната кабелна линия.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 във връзка с чл. 218, ал. 1 ЗУТ
чрез областния управител на област Монтана пред
Административния съд – Монтана, в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Областен управител:
И. Петров
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ОБЩИНА МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 37
от 17 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Монтана, реши:
Одобрява п роек т за парцеларен п лан за
подземен електропровод и водопроводно отклонение за захранване на ПИ с идентификатор
48489.27.764, преминаващи през ПИ с идентификатори 48489.27.26 и 48489.27.38 по кадастралната карта на гр. Монтана – общинска собственост. Проектът за трасето и разположението на
сервитутните зони се одобряват по графичната и
текстовата част на проекта, който е неразделна
част от решението.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Админинстративния съд – Монтана, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
Председател:
И. Иванов
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– образу ване на нов ПИ 134001 с площ
5716 кв. м (в това число 2200 кв. м предаваема
част от ПИ 134039);
– обособяване на източна част на ПИ 134039
с площ 1261 кв. м;
– обособяване на западна част на ПИ 134039
с площ 3853 кв. м.
2. Обявява 2200 кв. м, представляващи част
от поземлен имот 134039 по КВС на с. Полски
Сеновец, попадащи в новообразувания ПИ 134001,
за частна общинска собственост.
3. Дава съгласие за прехвърляне на собствеността чрез продажба на 2200 кв. м, представляващи част от поземлен имот 134039 по КВС на
с. Полски Сеновец, попадащи в новообразувания
ПИ 134001, частна общинска собственост, на
Костадин Иванов Тонков с адрес с. Полски Сеновец, ул. Седма 4, собственик на съседен имот
ПИ 134001 по КВС на с. Полски Сеновец с площ
3,516 дка, съгласно договор за замяна на земя от
ДПФ № ПО-08-74 от 29.08.2008 г. срещу сумата
4400 лв. без ДДС, представляваща пазарната
оценка на имота. Костадин Иванов Тонков да
заплати: цената на имота; 2 % режийни разноски,
изчислени върху стойността на имота, предмет на
продажбата, по реда на чл. 37, ал. 2 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество; 3 % местен данък,
изчислени върху стойността на имота, предмет
на продажбата, по реда на чл. 47, ал. 2 от Закона
за местните данъци и такси и чл. 33, ал. 2 от
Наредба № 22 за определяне размера на местните данъци на територията на община Полски
Тръмбеш, както и сумата 80 лв., представляваща
стойността на оценката, която се възстановява от
купувача, съгласно чл. 37, ал. 1 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинското имущество на ОбС – гр. Полски
Тръмбеш.
Упълномощава кмета на община Полски
Тръмбеш да извърши необходимите законови
процедури.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Велико Търново, чрез Общинския
съвет – гр. Полски Тръмбеш.
Председател:
М. Йорданова

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
РЕШЕНИЕ № 43
от 17 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 6, ал. 1 ЗОС, чл. 4, ал. 1 и
6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във
връзка с чл. 15, ал. 3 и 5 ЗУТ, чл. 8, ал. 1 и 2 ЗОС
и чл. 46 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество
Общинският съвет – гр. Полски Тръмбеш, реши:
1. Одобрява частично изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ), за ПИ 134001 и ПИ 134039
по КВС на с. Полски Сеновец, включващо:
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ОБЩИНА ПОМОРИЕ
РЕШЕНИЕ № 48
от 22 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ поради възникнали инвестиционни намерения на възложителя – Иван Любомиров Станков, и необходимост от осигуряване на
трасе за изграждане на техническа инфраструктура
и във връзка с чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 110,
ал. 1, т. 5, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11
ЗМСМА Общинският съвет – гр. Поморие, реши:
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Одобрява ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Изграждане на кабел
0,4 kV за захранване на помпа за поливане в ПИ
57491.16.591 по КККР на гр. Поморие, местност
Кротиря“, и сервитут, засягащи поземлени имоти:
ПИ 57491.16.539 – селскостопански път (общинска
публична собственост), ПИ 57491.16.547 – местен
път (общинска публична собственост), и ПИ
57491.16.560 – селскостопански път (общинска
публична собственост), с дължина на трасето
657 м, от които 503 м в транспортна територия,
154 м – в земеделска територия.
Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.
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Председател:
А. Адамов

РЕШЕНИЕ № 49
от 22 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ поради възникнали инвестиционни намерения на собственика на поземлен
имот УПИ І-70, 73, 79 и ПИ 011504 в м. Бадемите,
землище с. Горица, община Поморие, и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане
на техническа инфраструктура и във връзка с
чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Поморие, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Пътна връзка и полски път до УПИ І-70, 73, 79
и ПИ 011504 на път III-2085 „Просеник – Горица“
км 27+060 ляво и отвеждаща канализация за
пречистени води от УПИ І-70, 73, 79 в местност
Бадемите в землището на с. Горица, община
Поморие“, а именно: пътна връзка, преминаваща
от път Руен – Просеник – Горица, през поземлени имоти: ПИ 111057 – полски път (собственост
на „Винарско имение Санта Сара“ – АД), ПИ
111058 – лозе (собственост на „Винарско имение
Санта Сара“ – А Д), ПИ 000081 – полски път
(общинска собственост), и продължаваща през
ПИ 011505 полски път (собственост на „Винарско имение „Санта Сара“ – АД) до УПИ І-70,
73, 79 и ПИ 011504, и отвеждаща канализация,
представляваща открит канал, с дължина 532 м,
започващ от УПИ І-70, 73, 79, минаващ източно
от полския път през ПИ 011508 – нива (собственост на „Винарско имение „Санта Сара“ – АД),
и заустен в ПИ 000194 – отводнителен канал
(собственост на МЗХ – ХМС).
Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.
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Председател:
А. Адамов
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РЕШЕНИЕ № 50
от 22 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ поради възникнали инвестиционни намерения на възложителите – Иван
Любомиров Станков и Анна Иванова Лилова,
и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура и във
връзка с чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 110, ал. 1,
т. 5, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
Общинският съвет – гр. Поморие, реши:
Одобрява ПУ П – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Водопроводна и
канализационна схема за ПИ 57491.16.591 и ПИ
57491.16.593 по КККР на гр. Поморие, м-ст Кротиря“, и сервитут, засягащи поземлени имоти:
ПИ 57491.16.547 – местен път (общинска публична
собственост), и ПИ 57491.16.560 – селскостопански
път (общинска публична собственост), с дължина
на водопровода 622,704 м, от които 270,324 м в
транспортна територия, 104,068 м – в земеделска територия, и 248,312 м – в урбанизирана
територия.
Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.
Председател:
А. Адамов
224
РЕШЕНИЕ № 52
от 22 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ поради възникнали инвестиционни намерения на възложителя – „Ланд
Ойл“ – ЕООД, и необходимост от осигуряване на
трасе за изграждане на техническа инфраструктура
и във връзка с чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 110,
ал. 1, т. 5, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11
ЗМСМА Общинският съвет – гр. Поморие, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Външен водопровод,
захранващ ПИ 57491.17.215, по кадастралната
карта на гр. Поморие, м-ст Чаира“, и сервитут,
засягащи поземлени имоти: ПИ 57491.17.233 – полск и п ът (общ инска п убл и чна собс т венос т),
57491.17.236 – полски път (общинска публична
собственост), ПИ 57491.18.689 – полски път (общинска публична собственост), с обща дължина
около 1180 м в земеделска територия.
Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.
Председател:
А. Адамов
225
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ОБЩИНА ПОПОВО
РЕШЕНИЕ № 21
от 22 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Попово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване и план-схемите на техническата
инфраструктура за имот № 000079 по КВС на
с. Дриново, община Попово, м. До обора, с начин
на трайно ползване – пасище, мера за промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – „животновъдство и селскостопански дейности“, във връзка с изграждане на
„Кравеферма до 50 бр. крави“.
Решението може да бъде обжалвано на основание чл. 215 ЗУТ пред Административния
съд – Търговище, в 30-дневен срок от датата на
обнародването в „Държавен вестник“.
Председател:
Г. Георгиев

97

ОБЩИНА РАЗЛОГ
РЕШЕНИЕ № 6
от 30 ноември 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог,
реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за трасета на „Водопровод“, „Канализация“ и „Електропровод“ – съоръжения на техническата инфраструктура към
обект „Спортен комплекс“ в ПИ 61813.424.452,
местност Байова борика, землище на гр. Разлог,
община Разлог, с възложител Община Разлог.
Планът е изложен в стая № 306 на общината.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване пред Административния съд – Благоевград. Жалбите и протестите се подават чрез
Общинския съвет – гр. Разлог, в 30-дневен срок от
обнародване на решението в „Държавен вестник“.

42

Председател:
М. Копанарова-Тасева

РЕШЕНИЕ № 9
от 30 ноември 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог,
реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за трасе на „Кабелна
линия 20 kV“ – съоръжение на техническата
инфраструктура за захранване на обект „Елешница“ в ПИ 021036; землище на с. Елешница,
общ ина Разлог, с въ злож и т ел „Екоин женеринг – РМ“ – ЕООД, представлявано от Ивайло
Цветанов Василев. Планът е изложен в стая
№ 306 на общината.
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На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване пред Административния съд – Благоевград. Жалбите и протестите се подават чрез
Общинския съвет – гр. Разлог, в 30-дневен срок от
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
Председател:
М. Копанарова-Тасева
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ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 66
от 16 декември 2015 г.
На основание чл. 21, а л. 2 във връзка с
ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, чл. 136, ал. 1,
чл. 110, ал. 1, т. 2, чл. 16, ал. 1 и чл. 134, ал. 1,
т. 2 ЗУТ и писмо за разглеждане и одобряване
с вх. № 30-6072-1 от 16.02.2015 г. от „Инженерна
група – Русенски Лом“ – ДЗЗД, Общинският
съвет – гр. Русе, реши:
Одобрява ПУП – ИПУР, ИПР и ПР на поземлени имоти по поречието на р. Русенски
Лом, отразено със съответните означения по
изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове,
както следва:
1. Одобрява изменение на уличната ос на
ул. Адмирал Рождественски от о.т. 8368 (през
о.т. 1747, о.т. 7046а до о.т. 7046), като се създават
нови осови точки с номера 1747а, 1747б, 1747в,
1747д, 1747е, 1747ж и 632а и се създава връзка с
бул. Трети март. Променя се габаритът на улицата
от 12 м на 10 м, като в най-тясната си част, при
УПИ ХVIII, отредено за „Фазан“ – АД, става 9 м.
2. Одобрява изменение на план за регулация
за следните УПИ:
– изменят се границите на УПИ II-237, III237 и IV-237 в кв. 976 към р. Русенски Лом, като
се променя и отреждането на урегулираните
поземлени имоти съответно на УПИ II-554, 555,
III-10 и IV-11;
– изменя се границата на кв. 976, като се
образува нов урегулиран поземлен имот за корекцията на реката – УПИ V – за инженерна
инфраструктура;
– изменят се границите на УПИ V-238 в кв. 971,
като се променя и отреждането му на УПИ V-80;
– изменят се границите на УПИ I-215 в кв.
970 към реката, като се променя и отреждането
му на УПИ I-77;
– изменя се границата на кв. 970, като се
образува нов урегулиран поземлен имот за корекцията на реката – УПИ IV – за инженерна
инфраструктура;
– изменят се границите на УПИ II-6 и IV741 в кв. 969, като се променя отреждането на
урегулирания поземлен имот II-6 съответно на
УПИ II-54;
– изменят се границите на УПИ VI-5161 и
V-1244 в кв. 4 към границата на р. Русенски Лом,
като се променя и отреждането на урегулираните
поземлени имоти съответно на УПИ VI-126 и V-142.
3. Одобрява план за регулация за:
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– образуване на нов УПИ III – за паркинг в
кв. 970 за територията между ул. Матей Стойков
(от о.т. 8702 до о.т. 8872) до новата граница на
реката;
– образуване на три нови квартала с номера
966а, 966б и 966в;
– в кв. 966а се образува нов УПИ I – за инженерна инфраструктура;
– в кв. 966б се образува нов УПИ I – за инженерна инфраструктура, като образуването му
налага изменение на УПИ ХХVI-227 и промяна
на отреждането му на УПИ ХХVI-124;
– в кв. 966в се образува нов УПИ I – за инженерна инфраструктура.
Решението може да се оспори в 30-дневен
срок от датата на обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Русе, пред
Административния съд – Русе.

285

Председател:
Хр. Белоев

РЕШЕНИЕ № 70
от 16 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ,
протокол № 28 от 11.11.2015 г. на ОЕСУТ и искане
№ УТ-17-10 от 10.03.2015 г. от Йордан Йорданов
Борисов Общинският съвет – гр. Русе, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение за ПИ 000099 в м. Конлук
дере, землище на с. Просена, през ПИ 000101 с
НТП „Пасище, мера“.
Решението може да се оспори в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Русе, пред Административния съд – Русе.

288

Председател:
Хр. Белоев

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 14
от 15 декември 2015 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение
№ І-3, взето по протокол № 5 от 20.10.2015 г. на
Общинския експертен съвет по устройство на
територията при Община Сапарева баня, Общинският съвет – гр. Сапарева баня, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) със следния териториален обхват – поземлени имоти
с идентификатори № 65365.27.18, 65365.27.107,
65365.26.122, 65365.27.20, 65365.27.21, 65365.27.35,
65365.27.36, 65365.27.37, 65365.27.38, 65365.27.39,
65365.27.40, 65365.27.112, 65365.27.113 и 65365.27.54
по КК на гр. Сапарева баня, община Сапарева
баня, третиращ изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираната територия – водопроводно от-
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клонение за захранване с вода за питейно-битови
и противопожарни нужди и външно електрозахранване с подземен кабел средно напрежение,
на обект „Една сграда за обществено обслужване
с предназначение „Хотел“, предвиден с проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ) по
чл. 9, ал. 2 ЗУТ за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата
на неурегулиран поземлен имот с идентификатор
65365.27.18, местност Ридо, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед
№ РД-18-15 от 19.02.2008 г. на изпълнителния
директор на АГКК, съгласно графичната част на
приложения към това решение проект за подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
с възложител Сангя Спасова Иванова.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
Жалбите и протестите се подават до Община
Сапарева баня и се изпращат в Административния съд – Кюстендил, от дирекция „Архитектура,
градоустройство и контрол по строителството“
на Община Сапарева баня.
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Председател:
И. Куйов

РЕШЕНИЕ № 18
от 15 декември 2015 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение
№ І-2, взето по протокол № 1 от 10.03.2015 г. на
Общинския експертен съвет по устройство на
територията при Община Сапарева баня, Общинският съвет – гр. Сапарева баня, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) със следния териториален обхват – поземлени имоти
с идентификатори № 65365.32.211, 65365.32.358,
65365.32.215, 65365.32.314 и 65365.32.187 по КК на
гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, третиращ изграждане на елементи на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – водопроводно отклонение за
захранване с вода за питейно-битови и противопожарни нужди, канализационно отклонение за
отвеждане на отпадъчните и дъждовните води
и външно електрозахранване с подземен кабел
ниско напрежение, на обект „Една сграда за обществено обслужване с предназначение „Хотел“,
предвиден с проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация (ПР) и план за
застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 ЗУТ за промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен
имот с идентификатор 65365.32.100, местност Св.
Богородица, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 от
19.02.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК,
и обект „Една сграда за обществено обслужване
с предназначение „Хотел“, предвиден с проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план за
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регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ) по
чл. 9, ал. 2 ЗУТ за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата
на неурегулиран поземлен имот с идентификатор
65365.32.170, местност Шишкова кория, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със
Заповед № РД-18-15 от 19.02.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед
№ КД-14-10-196 от 31.05.2012 г. на началника на
СГКК – Кюстендил, съгласно графичната част на
приложения към това решение проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план
(ПП) с възложител „Бахар пропъртис“ – ЕООД.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
Жалбите и протестите се подават до Община
Сапарева баня и се изпращат в Административния съд – Кюстендил, от дирекция „Архитектура,
градоустройство и контрол по строителството“
на Община Сапарева баня.
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Председател:
И. Куйов

РЕШЕНИЕ № 19
от 15 декември 2015 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение
№ І-2, взето по протокол № 1 от 10.03.2015 г. на
Общинския експертен съвет по устройство на
територията при Община Сапарева баня, Общинският съвет – гр. Сапарева баня, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) със следния териториален обхват – поземлени имоти с
идентификатори № 65365.32.309 и 65365.32.1283 по
КК на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня,
третиращ изграждане на елементи на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – водопроводно отклонение за
захранване с вода за питейно-битови и противопожарни нужди, канализационно отклонение за
отвеждане на отпадъчните и дъждовните води
и външно електрозахранване с подземен кабел
средно напрежение, на обект „Една сграда за
обществено обслужване с предназначение „Хотел“ и една сграда от допълващото застрояване с
предназначение „Трафопост“, предвидени с проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ) по
чл. 9, ал. 2 ЗУТ за промяна предназначението
на земеделска земя за неземеделски нужди в
обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.32.270, местност Шишкова кория,
по кадастралната карта на гр. Сапарева баня,
одобрена със Заповед № РД-18-15 от 19.02.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК, съгласно графичната част на приложения към това
решение проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) с възложител
„Бахар пропъртис“ – ЕООД.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 4 5

Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
Жалбите и протестите се подават до Община
Сапарева баня и се изпращат в Административния съд – Кюстендил, от дирекция „Архитектура,
градоустройство и контрол по строителството“
на Община Сапарева баня.

186

Председател:
И. Куйов

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
РЕШЕНИЕ № 21
от 30 ноември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Септември, реши:
Одобрява представения ПУП – ПП (парцеларен план) за определяне на трасета на електропровод и водопровод за захранване на ПИ
№ 004183 и проектен имот № 004185 в м. Тус
тепе в землището на с. Симеоновец. Проектът е
разгледан на ОЕС и е взето Решение № І на ОЕС
от протокол № 6 от 3.09.2015 г., с който е приет
представеният ПУП – ПП (парцеларен план).
Трасето на електропровода започва от оста
на съществуваща ВЕЛ 20 kV до ПИ № 004043,
чупи на север, като се разполага в сервитута
на път ІІІ-8402 – ПИ № 000016, до достигане на
ПИ № 004183 и проектен имот № 004185, където
ще бъде разположен нов БКТП. Дължината на
трасето на електропровода е около 93 м.
Трасето на водопровода започва от съществуващ водопровод ∅ 80 АЦ до съседния поземлен
имот, разполага се на запад от съществуващата велоалея в ПИ № 000016 и достига до ПИ
№ 004183 и проектен имот № 004185, които ще
бъдат захранени. Дължината на трасето на водопровода е 45 м.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината, ул. Александър Стамболийски
37а, ет. 3.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават чрез Общинския съвет – гр. Септември, в
30-дневен срок от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.

158

Председател:
Л. Влайков

РЕШЕНИЕ № 22
от 30 ноември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Септември, реши:
Одобрява представения ПУП – ПП (парцеларен план) за определяне на трасе на електропровод за захранване на ПИ № 006023 и № 006019 в
м. Гьола в землището на с. Карабунар. Трасето
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на захранващия електропровод започва от ТНН
на съществуващ БКТП „Датеко“, намиращ се
на границата на ПИ № 006031, в обхвата на
местен път № 006033 (местен път) и достига до
захранваните имоти. Дължината на трасето на
електропровода е 300 м.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината, ул. Александър Стамболийски
37а, ет. 3.
На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Пазарджик. Жалбите и протестите
се подават чрез Общинския съвет – гр. Септември,
в 30-дневен срок от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
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Председател:
Л. Влайков

РЕШЕНИЕ № 23
от 30 ноември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Септември, реши:
Одобрява представения ПУП – ПП (парцеларен план) за определяне на трасета на електропровод и водопровод за захранване на ПИ № 013046
в м. Сагера в землището на с. Злокучене.
Трасето на електропровода започва от ЖР
стълб № 26/9 на ВЛ 20 kV „Победа“, преминава
подземно през имот № 013140 (пасище, стопанисвано от общината), продължава в имот № 013132
(полски път на Община Септември), преминава
през имот № 013133 (полски път на Община Септември), имот № 013152 (полски път на Община
Септември), имот № 000041 (отводнителен канал
на Община Септември), пресича имот № 013134
(полски път на Община Септември) и достига до
имот № 013046 (нива на Христо Илиев Чолаков)
и до мястото, предложено за изграждане на нов
трафопост. Общата дължина на трасето е 322 м.
Трасето на водопровода започва от съществуващ уличен водопровод ∅ 90 в регулацията
на с. Злокучене и продължава в имот № 013132
(полски път на Община Септември), преминава
през имоти: № 013133 (полски път на Община
Септември), № 013152 (полски път на Община
Септември), № 000041 (отводнителен канал на
Община Септември), пресича имот № 013134
(полски път на Община Септември) и достига до
имот № 013046 (нива на Христо Илиев Чолаков).
Дължината на трасето е 299 м.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината, ул. Александър Стамболийски
37а, ет. 3.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават чрез Общинския съвет – гр. Септември, в
30-дневен срок от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
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Председател:
Л. Влайков

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 56
от 18 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за изграждане на подземен тръбопровод от отводнителна
канализация за повърхностни води към обект:
„Отводняване на с. Трапоклово, община Сливен“,
в участъка от урбанизираната територия на селото до точката на заустване в ПИ 000194, като
трасето преминава през имот 000196, пасище,
мера, общинска собственост, в същото землище.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Сливен.

227

Председател:
Д. Митев

РЕШЕНИЕ № 57
от 18 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за изграждане на
водопровод от регулационните граници на гр. Сливен до ПИ 67338.832.50, отреден „За предприятие
за преработка на плодове и зеленчуци“, местност
Къра, з-ще кв. Речица, гр. Сливен, преминаващ
през ПИ 67338.832.75 – полски път, общинска
собственост, в същото землище.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Сливен.

253

Председател:
Д. Митев

РЕШЕНИЕ № 58
от 18 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за
изграждане водопровод от съществуващ поливен хидрант в ПИ 30990.66.38, м-ст Япраклий,
з-ще с. Злати войвода, община Сливен, за нуждите на система за капково напояване в ПИ
30990.29.113, 30990.29.118, 30990.29.119, 30990.29.237,
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30990.29.238, 30990.29.239, 30990.29.240, 30990.29.267,
30990.29.296, 30990.29.324 и 30990.29.325 в местност та „Япрак лий“ и 30990.30.5, 30990.30.14,
30990.30.15, 30990.30.16, 30990.30.30 и 30990.30.32
в местността Черкезица, з-ще с. Злати войвода,
община Сливен, преминаващ през ПИ 30990.66.38,
30990.29.282, 30990.29.289, 30990.29.290, 30990.29.291,
30990.29.296, 30990.29.324 и 30990.29.325 в същото
землище.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Сливен.

228

Председател:
Д. Митев

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
РЕШЕНИЕ № 26
от 2 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и
ал. 2, т. 4 ЗУТ и постъпило искане от Георги
Големански – кмет на община Сливо поле, с
вх. № СП-4703 от 2.03.2015 г. Общинският съвет – гр. Сливо поле, реши:
Одобрява ПУП – ИПУР от ОТ 88, ОТ 270, ОТ
271, ОТ 272 до ОТ 273 и ИПР за УПИ І-454 – нов,
кв. 35, и нови УПИ І-467 в кв. 83, УПИ І-1184 в
кв. 84 и УПИ І-1185 в кв. 85, с. Голямо Враново,
община Сливо поле.
Обособяват се три нови квартала – № 83, 84
и 85, и нови УПИ с площи, както следва:
кв. 83, УПИ І-467 – за озеленяване и детски
площадки – 4817 кв. м;
кв. 84, УПИ І-1184 – за озеленяване и детски
площадки – 575 кв. м;
кв. 85, УПИ І-1185 – за озеленяване и детски
площадки – 578 кв. м.
В кв. 35 се обособява нов УПИ І-454 – на
църква „Възнесение Господне“ – 3755 кв. м.
Упълномощава кмета на община Сливо поле
да предприеме всички необходими правни и
фактически действия, свързани с изпълнение на
решението.

12

Председател:
С. Вейсал

РЕШЕНИЕ № 27
от 2 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 1,
2 и 6 ЗУТ и постъпило искане за одобряване
на ПУП – ИПУР, ИПР и ПЗ, с вх. № СП-4969
от 16.09.2015 г. от „Авалон Индъстри“ – АД, с
представител Георги Бончев Общинският съвет – гр. Сливо поле, реши:
Одобрява ПУП – ИПУР, ИПР и ПЗ: изменение
на план за улична регулация от ОТ 139 до ОТ 175,
изменение на план за регулация на кв. 82 – УПИ
№ ХХVІІ-1278, ХХХІІІ-1277, ХХХІІ-1276, ХХХІ-
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1275, ХХХ-1274, ХХХV-1273, ХХІХ-1272, ХХІІІ-1271
по регулационния план на с. Ряхово, общ. Сливо
поле; план за застрояване на УПИ ХХVІІ-136,
кв. 82, с. Ряхово.
Улицата от ОТ 139 до ОТ 175 става с ширина
7,50 м – 6 м платно и 1,50 м тротоар. В кв. 82 се изменят следните имоти с нови площи, както следва:
ХХVІІ-1278 – 7530 кв. м, ХХХІІІ-1277 – 1153 кв. м,
ХХХІІ-1276 – 1106 кв. м, ХХХІ-1275 – 775 кв. м,
ХХХ-1274 – 1678 кв. м, ХХХV-1273 – 621 кв. м,
ХХІХ-1272 – 1820 кв. м, ХХІІІ-1271 – 1767 кв. м.
Упълномощава кмета на община Сливо поле
да предприеме всички необходими правни и
фактически действия, свързани с изпълнение на
решението.

13

Председател:
С. Вейсал

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 49
от 30 ноември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Созопол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии за: „Второстепенна улица от о.т. 610 до
о.т. 623“; „Външен водопровод от съществуващ
водопровод (за захранване на с. Равадиново) до
ПИ 015226“ и „Кабелна линия 20 kV от ТП „Равадиново“, за обслужване и захранване на ПИ 015226
в местност Равадиново, землище с. Равадиново,
община Созопол, с трасе и сервитут в обхват на
части от ПИ 000325, 000262, 015139, 000151, 015163,
015126, 015133,015127, 015203, 015204, 015140, 015201,
015132, 015226, местност Равадиново, землище
с. Равадиново.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 17а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, чл. 21,
ал. 2 и чл. 29 (изм., ДВ, бр. 39 от 2011 г.), ал. 1
ЗОЗЗ, чл. 25, ал. 3, т. 1, ал. 4 и 5 ЗСПЗЗ Общинският съвет – гр. Созопол, дава предварително
съгласие по така изработения ПУП – ПП и съгласува трасе на техническата инфраструктура
за „Второстепенна улица от о.т. 610 до о.т. 623“;
„Външен водопровод от съществуващ водопровод
(за захранване на с. Равадиново) до ПИ 015226“
и „Кабелна линия 20 kV от ТП „Равадиново“, за
обслужване и захранване на ПИ 015226, в местност Равадиново, землище с. Равадиново, община
Созопол. Срокът на валидност на предварителното
съгласие е 2 години считано от датата на влизане
в сила на решението.
Заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131
ЗУТ могат да обжалват решението в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас, чрез Общинския съвет – гр. Созопол (чл. 215, ал. 1, изр. 1
и ал. 4, изр. 1 ЗУТ).

9

Председател:
Кр. Германова
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РЕШЕНИЕ № 50
от 30 ноември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Созопол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии за „ПП на БКТП 1 × 800 kVA, 20/0,4 kV
в ПИ 67800.53.35 (УПИ V-10127), местност Мапи,
землище гр. Созопол, по ДП 1120049215/2012 г.“,
подобект „Кабели от 20 kV“, с трасе и сервитут
в обхват на части от ПИ: 67800.53.93, 67800.53.19,
67800.53.92, 67800.53.38, 67800.53.31 и 67800.53.36,
землище гр. Созопол.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 17а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, чл. 21, ал. 2
и чл. 29 (изм., ДВ, бр. 39 от 2011 г.), ал. 1 ЗОЗЗ,
чл. 25, ал. 3, т. 1, ал. 4 и 5 ЗСПЗЗ Общинският
съвет – гр. Созопол, дава предварително съгласие
по така изработения ПУП – ПП, и съгласува трасе
на техническата инфраструктура за „ПП на БКТП
1 × 800 kVA, 20/0,4 kV в ПИ 67800.53.35 (УПИ
V-10127), местност Мапи, землище гр. Созопол,
по ДП 1120049215/2012 г.“, подобект „Кабели от
20 kV“. Срокът на валидност на предварителното
съгласие е 2 години считано от датата на влизане
в сила на решението.
Заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131
ЗУТ могат да обжалват решението в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас, чрез Общинския съвет – гр. Созопол (чл. 215, ал. 1, изр. 1
и ал. 4, изр. 1 ЗУТ).

на валидност на предварителното съгласие е
2 години считано от датата на влизане в сила
на решението.
Заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131
ЗУТ могат да обжалват решението в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас, чрез Общинския съвет – гр. Созопол (чл. 215, aл. 1, изр. 1
и ал. 4, изр. 1 ЗУТ).

Председател:
Кр. Германова

РЕШЕНИЕ № 7-111
от 12 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Тервел, реши:
Одобрява ПУП – ПП за подземна водопроводна връзка от ПИ 103004 до ПИ 033001 в землището на с. Зърнево, с обща дължина 151,80 л. м
и засегната от сервитута площ 303,60 кв. м.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
кмета на община Тервел пред Административния
съд – Добрич.

10
РЕШЕНИЕ № 55
от 30 ноември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Созопол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за „Второстепенна улица с
осови точки 535-536-537-538-539 за осигуряване
на достъп до ПИ 67800.8.167, местност Буджака,
землище гр. Созопол“, с трасе и сервитут в обхват
на части от ПИ 67800.8.12, 67800.8.139, 67800.8.14,
67800.8.911 и 67800.8.999, землище гр. Созопол.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 17а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, чл. 21, ал. 2
и чл. 29 (изм., ДВ, бр. 39 от 2011 г.), ал. 1 ЗОЗЗ,
чл. 25, ал. 3, т. 1, ал. 4 и 5 ЗСПЗЗ Общинският
съвет – гр. Созопол, дава предварително съгласие
по така изработения ПУП – ПП, и съгласува
трасе на техническата инфраструктура за „Второстепенна улица с осови точки 535-536-537-538539 за осигуряване на достъп до ПИ 67800.8.167,
местност Буджака, землище гр. Созопол“. Срокът

11

Председател:
Кр. Германова

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
РЕШЕНИЕ № 7-110
от 12 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Тервел, реши:
Одобрява ПУП – ПП за трасе на подземна
електропроводна връзка от ПИ 103004 до ПИ
033001 в землището на с. Зърнево, с обща дължина 151,30 л. м и засегната от сервитута площ
605,20 кв. м.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
кмета на община Тервел пред Административния
съд – Добрич.

229

230

Председател:
С. Симеонов

Председател:
С. Симеонов

ЗАПОВЕД № 704
от 6 ноември 2015 г.
На основание чл. 44, ал. 1 и 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 8 ЗНП във връзка с Решение № 5-64 от
1998 г. на Общинския съвет – гр. Тервел, както
и във връзка с организацията на дейността на
целодневните детски градини в община Тервел
през учебната 2015/2016 г., нареждам да се закрие ЦДГ – с. Полковник Савово, с БУЛСТАТ
000846484 поради обединението є с ЦДГ № 1
„Детелина“, гр. Тервел.
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Заповедта да се сведе до знанието на директорите на детските заведения, директора
на дирекция „ФМП“ и директора на дирекция
„ОКМДР“ за сведение, на гл. счетоводител на
отдел „Просвета“ за изпълнение, на зам.-кмета
Д. Илиева за контрол по изпълнението и да
послужи за легитимиране на статута на детските градини пред различни контролни органи, за
регистрация на обекти и т.н.
Кмет:
Ж. Георгиев

118

ОБЩИНА ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 26
от 11 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 7 и чл. 134,
ал. 2, т. 6 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
улична регулация за територията югоизточно от
поземлени имоти № 77195.109.34 и № 77195.109.9
и северно от кв. 1026, ж.р. Кенана, гр. Хасково.
Заличава се улица с осови точки 200, 201, 204.
Измества се осова точка 196 и се проектира нова
улица от изместената о.т. 196 с нови о.т. 710, о.т. 711
и о.т. 712. Улицата е с ширина 7 м, с пътно платно
от 5 м и два тротоара по 1 м. Проектира се нова
улица с нови о.т. 709 и о.т. 710. Изменя се улица
Майска роза в участъка от о.т. 200 до о.т. 206,
като се поставят нови о.т. 713, о.т. 714 и о.т. 715,
без да се променя ширината на улицата. В кв.
1026 се проектира нов урегулиран поземлен имот
с нов номер УПИ ІІ, който се отрежда за имот
с идентификатор 77195.702.514. Изменението на
плана за регулация е нанесено с кафяви и зелени
линии, щрихи и надписи в проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обявяването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково
пред Административния съд – Хасково.
Председател:
Т. Захариева

83

ОБЩИНА ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № ІІІ-28
от 21 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение на
ОЕСУТ по точка четвърта на протокол № 17
от 19.11.2015 г. Общинският съвет – гр. Ямбол,
одобрява изработените проекти за:
1. Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на подземен ел. кабел
НН с начало от съществуващ МТП „Гробища“,
изв. Кукорево, п/я Ямбол, намиращ се в поземлен
имот с идентификатор 87374.32.225, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори
87374.32.223, 87374.574.58, 87374.574.231, 87374.547.65,
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87374.574.238 и достигащо до поземлен имот с
идентификатор 87374.574.59 по кадастралната
карта на гр. Ямбол, м. Манаф чаир.
2. Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод
и водопроводно отклонение с начало от съществуващ водопровод, намиращ се в поземлен имот
с идентификатор 87374.32.222, преминаващо през
поземлени имоти с идентификатори 87374.32.223,
87374.574.58, 87474.574.238 и достигащо до поземлен имот с идентификатор 87374.574.59 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. Манаф чаир,
необходими за захранване на поземлен имот
с идентификатор 87374.574.59 по кадастралната
карта на гр. Ямбол, м. Манаф чаир, във връзка
с изграждане на „База за промишлена дейност,
търговия и услуги (производство на надгробни
паметници и аксесоари)“.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Ямбол, по реда на чл. 215 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Ямбол.

100

Председател:
Д. Ибришимов

ОБЩИНА С. АВРЕН,
ОБЛАСТ ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 52
от 18 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 2
ЗУТ, прието Решение № 10 по протокол № 6
от 2.07.2014 г. на OЕСУТ при Oбщина Аврен
и заявление с входящ № М-1350, постъпило на
30.06.2014 г., Общинският съвет – с. Аврен, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план – план за регулация (ПУП – ПР), за изменение на действащия регулационен план на
с. Приселци, одобрен със Заповед № 216 от
16.06.1992 г. на кмета на община Аврен, в частта
на квартал 51 и изменение на улична регулация от
ОК 137 до ОК 136 и от ОК 136 до ОК 134 между
квартал 47 и квартал 51 по плана за регулация
на с. Приселци, община Аврен.
На основание чл. 215, ал. 1 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Варна.
Жалбите се подават чрез Общинския съвет – с. Аврен, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ съгласно чл. 215, ал. 4 ЗУТ.

232

Председател:
Св. Тодорова

ОБЩИНА С. КРУШАРИ,
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 4/36
от 17 декември 2015 г.
На основание чл. 21 ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
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Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 006041
в землището на с. Поручик Кърджиево, община
Крушари, за промяна на предназначението му от
земеделски имот „нива“ в имот „За ветрогенератор
с площ 13 331 кв. м; площ на фундамента – 484 м 2;
площ за път – 370 м 2 , и площ за временна монтажна площадка – 1505 м 2; технически параметри на
ветрогенератора – височина на кулата до 180 м,
диаметър на ротора – 112 м, Кинт. – 1.0 ÷ 1.5, Пл.
застр. – 40 ÷ 50 %, и озеленена площ – 20 ÷ 40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.

289

Председател:
И. Мюстеджеб

РЕШЕНИЕ № 4/37
от 17 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 011042
в землището на с. Поручик Кърджиево, община
Крушари, за промяна на предназначението му от
земеделски имот „нива“ в имот „За ветрогенератор
с площ 21 002 кв. м; площ на фундамента – 484 м 2;
площ за път – 1500 м 2 , и площ за временна монтажна площадка – 1473 м 2; технически параметри
на ветрогенератора – височина на кулата до 180 м,
диаметър на ротора – 112 м, Кинт. – 1.0 ÷ 1.5, Пл.
застр. – 40 ÷ 50 %, и озеленена площ – 20 ÷ 40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.

290

Председател:
И. Мюстеджеб

ОБЩИНА С. СТАМБОЛОВО,
ОБЛАСТ ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 26
от 21 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
и докладна записка от кмета на общината Общинският съвет – с. Стамболово, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ, парцеларен план за
водоснабдяване В и К схема и ел. схема за
ПИ – 065001 – землището на с. Долно Черковище,
община Стамболово, област Хасково, предвид
инвестиционните намерения за изграждане на
обект „Къща за селски туризъм“.
Възложители: Самуил Митков Пеев, Хасково,
ул. Видин 15, и Евгени Господинов Колев, Хас
ково, ул. Драгоман 37.

193

Председател:
М. Мандаджъ
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65. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „в“ и ал. 4, чл. 145, ал. 2,
т. 2, буква „в“ във връзка с чл. 143 и чл. 144,
ал. 1 ЗУТ и чл. 3, ал. 2 от Закона за пътищата
е издадено разрешение за строеж № РС-1 от
7.01.2016 г. за Ремонтно-възстановителни работи
по път ІІ-99 „Бургас – Царево“, надлез при км
3+453 (Ченгене скеле), надлез при км 20+504 (п.в.
Созопол) и надлез при км 43+249 (п.в. Приморско). 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.
333
17. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че
на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от Закона
за адвокатурата с решение по д.д. № 3/2015 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Бургас, Десислава Танева Велчева – адвокат
от Адвокатската колегия – Бургас, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок 3 месеца.
172
17а. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 5 от Закона
за адвокатурата с решение по д.д. № 9/2015 г.
на Д исц и п л и нарн и я с ъд п ри А д вок ат ск ата
колегия – Благоевград, Емилия Красимирова
Иванова-Николова – адвокат от Адвокатската
колегия – Благоевград, се лишава от право да
упражнява адвокатска професия за срок 2 години.
173
51. – Медицинският университет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за доцент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.4. Обществено здраве и научна
специалност „Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията“ за Катедрата
по кинезитерапия със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море 8,
УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по
обществено здраве, ет. 5, тел./факс + 359 2 9432
579 (сектор „Наука“ – ФОЗ).
352
6. – Институтът за държавата и правото при
БАН, София, обявява конкурс за академичната
длъжност доцент – един по Международно право
и международни отношения от област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.6. Право, за
нуждите на секция „Международноправни науки“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документите се подават в ИДП – 1000
София, ул. Сердика 4.
573
1. – Община Варна на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план (ПУП), план-извадка, план за
регулация (ПР) в обхвата на ул. Моряшка, южно
от кръстовището с ул. Лайош Кошут по проекта
за ПУП – ПРЗ на 28-и микрорайон и част от
29-и микрорайон на гр. Варна, с оглед необхо-
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димостта от създаване на устройствена основа за
изпълнението на проект № 2014BG16SP0001-005
„Възстановяване водопроводимостта на охранителни канали на територията на район „Аспарухово“, обект за интервенция „Възстановяване
водопроводимостта на източен охранителен канал
на територията на район „Аспарухово“. Планът
е изложен в техническата служба – район „Аспарухово“, Община Варна. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна
чрез техническата служба – район „Аспарухово“.
349
2. – Община Варна на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план (ПУП), план-извадка, план за
регулация (ПР) в обхвата от ул. Горна Студена
през ул. Галац (между бл. № 53 и бл. № 51) през
бул. Народни будители и ул. Орел по канала,
отреден съгласно ЧЗРП и паркоустройствен план,
одобрен със Заповед № 146 от 13.11.1989 г. на председателя на комисията на ТСУС, до заустването
в Канал-море-езеро, по проекта за ПУП – ПРЗ
на 27-и микрорайон на гр. Варна, с оглед необходимостта от създаване на устройствена основа за
изпълнението на проект № 2014BG16SP0001-005
„Възстановяване водопроводимостта на охранителни канали на територията на район „Аспарухово“, обект за интервенция „Възстановяване
водопроводимостта на западен охранителен канал
на територията на район „Аспарухово“. Планът
е изложен в техническата служба – район „Аспарухово“, Община Варна. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна
чрез техническата служба – район „Аспарухово“.
350

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Пловдив, адм.д.
№ 3226/2015 г., на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ
съобщава за постъпило оспорване от „Ангел
Стоилов 96“ – АД, Пловдив, против Решение
№ 340 от протокол № 15 от 17.09.2015 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив, с което е одобрен
ПУП – план за улична регулация на Смесена многофункционална зона – Юг, с устройствени зони,
район „Южен“, гр. Пловдив, и планове-схеми:
трансформация на собственост; водоснабдяване и
канализация; електрификация; телекомуникация;
топлофикация; сборна схема на техническата
инфраструктура; газификация; зелена система;
санитарно-хигиенни условия и екология; вертикално планиране; траспортно-комуникационна
система; к ласификация на уличната мрежа;
МОПТ – изохрони, паркиране, гариране, пешеходство, велоалеи, надлъжни и типови напречни
профили; правила и нормативи за прилагане
на ПУП – ПУР, Смесена многофункционална
зона – Юг, с устройствени зони, район „Южен“,
гр. Пловдив; нанесени корекции със зелен и
кафяв цвят съгласно решение, взето с протокол
№ 35, т. 1 от 21.08.2015 г. на ЕСУТ, при граници
(съгл асно приложение № 1, неразделна част от
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одобреното планово-техническо задание): на изток: жп Ареал – гара Разпределителна – Пловдив;
на запад: (от север на юг): Транспортен възел
„Родопи“, бул. Цар Борис III Обединител – продължение до бул. Александър Стамболийски;
на север: бул. Александър Стамболийски, бул.
Македония от кръстовището с бул. Александър
Стамболийски – до жп линията – трасе на бъдещия Sban; на юг: жп линия – трасе на бъдещия
Sban, землище на Община „Родопи“, в частта му,
засягаща ПИ 56784.536.80 с площ 36 627 кв. м,
а по предходен план УПИ – IV-192, от кв. 10 по
плана на гр. Пловдив, ЮИЗ – V част, заедно с
намиращите се в имота сгради, както и с всички
подобрения и приращения в имота. В едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да бъдат конституирани като ответници в съдебното производство чрез подаване на заявление до
Административния съд – Пловдив, по номера на
адм. дело, което следва да съдържа: трите имена
и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; трите имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 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; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; 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.
Делото е насрочено за 9.03.2016 г. в 9,30 ч.
321
Административният съд – София-град, II отделение, 35 състав, призовава Валентин Василев
Иванов като заинтересована страна по адм.д.
№ 7803/2015 г., образувано по жалба от Зорница
Димитрова Линдарева и Цветелина Димитрова Линдарева срещу Заповед № РД-09-501 от
18.05.2015 г., издадена от главния архитект на район
„Люлин“, Столична община. Делото е насрочено
за 10.03.2016 г. от 13,30 ч. Заинтересованата страна да посочи съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на ГПК.
226
Добричкият районен съд, гражданско отделение, II състав, на основание чл. 562, ал. 1 ГПК и
определение от 4.01.2016 г. по гр.д. № 4559/2015 г.
по описа на ДРС издава заповед в полза на Кольо
Обретенов Колев от Добрич, ул. Георги Кирков
70, по молбата му за обезсилване на ценна книга – временно удостоверение № 20 за записани
3875 броя поименни акции с право на глас от
емисия 1999 г. с № 5001 до № 8875, с номинална
стойност 1 лв. всяка акция, от капитала на „Суперснаб – 2001“ – АД, със седалище и адрес на
управление Добрич, ул. Антон Стоянов 3, ЕИК
124116879, издадено на Виктор Кънчев Господинов от гр. Добрич, джиросано от него в полза на
Георги Митев Русев след 2000 г., джиросано от
последния в полза на молителя Кольо Обретенов
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Колев през 2002 г. Кани държателя на посоченото
временно удостоверение да заяви своите права
най-късно до деня на заседанието на съда за
произнасянето по обезсилването – 22.03.2016 г.
от 9 ч., като го предупреждава, че ако не стори
това, временното удостоверение ще бъде обезсилено. Нарежда на „Суперснаб – 2001“ – АД, със
седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул.
Антон Стоянов 3, ЕИК 124116879, да не върши
никакви плащания на приносителя на посоченото
временно удостоверение.
213
Софийският градски съд, І гражданско отделение, 18 състав, на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД у ведом ява, че има образу вано
гр.д. № 14291/2015 г. въз основа на постъпило
мотивирано искане от Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество срещу Иван
Йорданов Киманов с постоянен адрес: София, бул.
Витоша 86, ет. 5, ап. 14, и Женя Павлова Киманова, с постоянен адрес: Бургас, ул. Съединение
4, ет. 1, ап. 4, и същото е насрочено за първо
открито съдебно заседание на 28.04.2016 г. от 11 ч.
Оп редел я дву месечен срок о т датата на
обнародване в „Държавен вестник“ на заинтересованите лица да предявят претенции върху
имуществото, описано, както следва:
От Иван Йорданов Киманов:
– сумата в размер 2500 лв., представляваща
равностойността на 25 дружествени дяла, собственост на Иван Киманов, с номинална стойност
2500 лв. от капитала на „БГ строй“ – ООД, ЕИК
147221362, със седалище и адрес на управление:
София, ж.к. Витоша, бл. 1, ет. 9, ап. 36, представлявано от Недялко Ангелов Неделчев;
– сумата в размер 4127,14 лв., внесена от Иван
Киманов през 2006 г. по разплащателна сметка в
щатски долари № BG08 FINV 9150 10 USD 086BQ,
открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с
титуляр Иван Йорданов Киманов;
– сумата в размер 2736,76 лв., внесена от трети
лица по разплащателна сметка в щатски долари
№ BG08 FINV 9150 10 USD 086BQ, открита в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Иван Йорданов Киманов;
– сумата в размер 33 879,35 лв., внесена от
трети лица по разплащателна сметка в евро
№ BG08 HNV 9150 10 EUR 06M3R, открита в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Иван Йорданов Киманов;
– сумата общо в размер 19 558,30 лв., внесена
от Иван Киманов по разплащателна сметка в
евро № BG08 FINV 9150 10 EUR 06M3R, открита
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Иван Йорданов Киманов;
– сумата общо в размер 218 182,60 лв., внесена
от трети лица и получена във връзка с извършената от проверяваното лице незаконна дейност по
разплащателна сметка в евро № BG08 FINV 9150
10 EUR 06M3R, открита в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Иван Йорданов Киманов;
– сумата в размер 20 731 лв., внесена от
трети лица по разплащателна сметка в левове
№ BG22 FTNV 9150 10 BGN 09712, открита в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Иван Йорданов Киманов;
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– сумата общо в размер 8964,25 лв., прехвърлена от други сметки на Иван Киманов по разплащателна сметка в левове № BG22 FINV 9150
10 BGN 09712, открита в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Иван Йорданов Киманов;
– сумата общо в размер 690,40 лв., представляваща начислени лихви по разплащателна
сметка в левове № BG22 FINV 9150 10 BGN 09712,
открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с
титуляр Иван Йорданов Киманов;
– сумата в размер 22 918,77 лв., внесена от
трети лица по разплащателна сметка в британски
лири № BG07 F1NV 9150 10 GBP 086NZ, открита
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Иван Йорданов Киманов;
– сумата в размер 27 256,27 лв., внесена от
Иван Киманов по разплащателна сметка в британски лири № BG07 FTNV 9150 10 GBP 086NZ,
открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД,
с титуляр Иван Йорданов Киманов;
– сумата в размер 259 660,66 лв., внесена
от трети лица по разплащателна сметка в евро
№ BG73 FINV 9150 10 EUR 06LLS, открита в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Иван Йорданов Киманов;
– сумата общо в размер 86 056,52 лв., внесена на каса от Иван Киманов по разплащателна
сметка в евро № BG73 FTNV 9150 10 EUR 06LLS,
открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с
титуляр Иван Йорданов Киманов;
– сумата общо в размер 24,70 лв., представляваща начислени лихви по разплащателна сметка
в евро № BG73 FINV 9150 10 EUR 06LLS, открита
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Иван Йорданов Киманов;
– сумата в размер 44 440,15 лв., внесена от
трети лица по разплащателна сметка в левове
№ BG37 FINV 9150 10 BGN 06GJ8, открита в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Иван Йорданов Киманов;
– сумата общо в размер 23 341,80 лв., внесена
от Иван Киманов по разплащателна сметка в
левове № BG37 FINV 9150 10 BGN 06GJ8, открита
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Иван Йорданов Киманов;
– сумата общо в размер 35,20 лв., представляваща начислени лихви по разплащателна сметка в
левове № BG37 FINV 9150 10 BGN 06GJ8, открита
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Иван Йорданов Киманов;
– сумата в размер 9750 лв., изтеглена на каса
от Иван Киманов от разплащателна сметка в
евро № BG33 FINV 9150 10EU ROLG 8Т, открита
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
„Български недвижими имоти“ – ООД;
– сумата в размер 39 116,60 лв., изтеглена на
каса от Иван Киманов от разплащателна сметка в
евро № BG33 FTNV 9150 10EU ROLG 8Т, открита
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
„Български недвижими имоти“ – ООД.
От Женя Павлова Киманова:
– сумата в размер 220 лв., внесена от Женя
Киманова по разплащателна сметка № 18371329 в
левове, открита в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Женя Павлова Киманова;
– сумата в размер 200 лв., внесена от трето лице по разплащателна сметка в левове
№ BG05BUIB 98884035111700, открита в „Сибанк“ – ЕАД, с титуляр Женя Павлова Киманова.
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От Иван Йорданов Киманов:
– сумата в размер 5000 лв., получена от Иван
Киманов от продажбата на 50 дяла от капитала
на „Български недвижими имоти“ – ООД, с ЕИК
102878414;
– сумата в размер 2500 лв., получена от Иван
Киманов от продажбата на 25 дяла от капитала
на „Пропърти мениджмънт“ – ЕООД, с ЕИК
102932602;
– сумата в размер 2500 лв., получена от Иван
Киманов от продажбата на 25 дяла от капитала на
„Проперти интериор“ – ЕООД, с ЕИК 200882863.
От Иван Йорданов Киманов и Женя Павлова
Киманова:
– сумата в размер 13 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Тойота“,
модел „Селика 1,8 И“, рег. № СА 3482 АН, рама
№ JTDDR32T8Y0001649, двигател № 1ZZ0401803.
8163
Пернишк и ят окръжен съд на основание
чл. 679, ал. 3 ТЗ призовава кредиторите на „Верос
Констръкшън“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Перник, ул. Търговска 38, ет. 2, офис 2,
в открито производство по несъстоятелност по т.д.
№ 900/2015 г. да се явят на 2.02.2016 г. в 13,30 ч.
в Съдебната палата, зала № 7.
628

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Международна институция за правна помощ,
медиация и финанси“, София, на основание чл. 26,
ал. 1, 2 и 3 ЗЮЛНЦ и чл. 18 и 19 от устава на
сдружението свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 7.03.2016 г. в 11 ч. в София,
бул. Цар Борис III № 152, офис № А1, при следния дневен ред: 1. приемане на дневния ред; 2.
приемане отчета за дейността на управителния
съвет за периода 27.11.2015 г. – 31.12.2015 г.; 3.
доклад за финансовото състояние на сдружението, приемане на годишния счетоводен отчет на
сдружението за 2015 г. и приемане бюджета на
сдружението за 2016 г.; 4. приемане, съответно
утвърждаване, на актове, приети от УС; 5. вземане на решение за възлагане правомощията на
общото събрание, предвидени в текста на чл. 19,
ал. 1, т. 2 и 3 от устава на УС; 6. разни. Поканват
се всички членове лично или чрез упълномощени
представители да присъстват на общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 18, ал. 6
от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден на същото място и при
същия дневен ред в 12 ч. Писмените материали,
свързани с дневния ред на общото събрание, са
достъпни за членовете на адреса на управление
на сдружението всеки работен ден от 9 до 17 ч.
570
4. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Българска федерация по мотоцик летизъм“
(БФМ), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 11.03.2016 г. в 14 ч. в
конферентната зала на Парк-хотел „Москва“ в
София при следния дневен ред: 1. отчет на УС
на БФМ за 2015 г.; 2. отчет на контролния съвет
за 2015 г.; 3. разискване по отчетите; 4. приемане
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на нови членове на общото събрание; 5. промени
в състава на УС на БФМ; 6. промени в устава
на сдружение БФМ; 7. съобщения и разни. При
недостатъчен кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден, на същото
място, при същия дневен ред в 15 ч.
354
1. – Управителният съвет на Клуб за спортна
дресура „Сириус“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 19.03.2016 г. в
9 ч. в Национален музей „Земята и хората“, бул.
Черни връх 4, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на клуба за 2015 г.; 2. финансов
отчет за 2015 г.; 3. приемане на нови членове; 4.
приемане на план за дейността през 2016 г.; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
353
2. – Управителният съвет на БФСС „Стронг
мен“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ по
своя инициатива свиква редовно общо събрание
на членовете на 21.03.2016 г. в 10 ч. в София, ул.
Проф. Александър Фол 3, в офиса на организацията при следния дневен ред: 1. разглеждане
на проект и приемане на промени в устава на
федерацията с оглед привеждането му в съответствие с чл. 10 от ЗФВС; 2. избор на управителен
съвет; 3. разглеждане на заявления за прием на
нови членове на федерацията; 4. разни въпроси
и разисквания, предложения за обсъждане на
други актуални за федерацията въпроси. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
540
10. – Управителният съвет на сдружение „Професия за новата ти работа“ (ПНР), София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 21.03.2016 г. в
18 ч. на адрес София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 21,
Вегетационна къща, офис 2, при следния дневен
ред: 1. приемане на нови членове и освобождаване на член на сдружението; 2. освобождаване
на председателя и член на УС, избор на нов
председател и нов член на УС; 3. изменение на
устава на сдружението; 4. приемане на отчета на
УС за 2015 г.; 5. приемане на бюджета на сдружението за 2016 г.; 6. приемане на годишен отчет за
дейността през 2015 г. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
569
12. – Председателят на съвета на фондация
„Еврика“ – София, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ и съгласно чл. 11 от устава на фондацията
свиква редовно годишно общо събрание (заседание) на съвета на фондацията на 24.03.2016 г. в
15 ч. в заседателна зала 1.5. „Запад“ към зала № 6
(вход А3), НДК – София, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на фондация „Еврика“ през
2015 г.; 2. годишен счетоводен отчет за 2015 г.;
3. доклад на одитора; 4. програми на фондацията – изменения и допълнения; 5. финансов план
(бюджет) на фондация „Еврика“ за 2016 г.; 6.
други въпроси.
328

С Т Р.

254

ДЪРЖАВЕН

2. – Управителният съвет на Национална
браншова организация „Български пчеларски
съюз“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 25.03.2016 г. в 10 ч. на адрес
София, бул. Христо Ботев 48, Дом на запасните
сержанти и офицери, при следния дневен ред: 1.
отчет на председателя на УС на НБО „БПС“; 2.
отчет на председателя на КС на НБО „БПС“; 3.
промени в устава на НБО „БПС“; 4. промени в
УС и КС на НБО „БПС“. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., при същия дневен ред
и на същото място.
327
13. – Управителният съвет на сдружение
„Съюз на българските пчелари“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно
събрание на 26.03.2016 г. в 10,30 ч., в залата на
Съюза на запасните офицери на бул. Христо
Ботев 48 в София, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет на СБП; 2. доклад
на контролния съвет на СБП; 3. основни насоки
и програма за дейност; 4. приемане на бюджет
2016 г.; 5. промени в устава на СБП. Поканват се
всички членове на сдружението да присъстват на
събранието. Събранието е законно, ако присъстват
повече от половината от всички членове. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час и може да се
проведе на същото място и при същия дневен ред.
177
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Спортен клуб Фехтовка – ЦСКА“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 26.03.2016 г. в
10 ч. в София на ул. Неофит Рилски 19, ап. 5, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за
промяна на адреса на управление на сдружението;
2. вземане на решение за приемане на промени
в устава на сдружението; 3. вземане на решение
за освобождаване на членовете на управителния
съвет и на председателя на клуба от заеманата
от тях длъжност и от отговорност за работата им
до датата на провеждане на общото събрание;
4. вземане на решение за определяне на броя на
членовете на управителния съвет, избор на нов
състав на управителния съвет и избор на нов
председател на клуба; 5. вземане на решение за
прием на нови членове; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 4
от устава събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред и
ще е законно независимо от явилите се членове.
528
127. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация на Енергийните
Инженери (АЕИ) – България“, София, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 5 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
сдружението на 28.03.2016 г. в 14 ч. в София, ул.
Г. С. Раковски 108, ет. 5, при следния дневен ред:
1. приемане на отчетен доклад на управителния
съвет (УС) на сдружението; 2. освобождаване
от длъжност и отговорност членовете на УС на
сдружението; 3. избор на нов състав на УС; 4.
избор на нов председател на УС; 5. разни. При
липса на кворум в определения ден и час за провеждане на общото събрание на основание чл. 27
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ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 7 от устава на сдружението
общото събрание ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите за събранието са на разположение
на членовете на сдружението всеки делничен ден
от 8,30 до 17,30 ч. на адреса на управление на
сдружението в София, ул. Г. С. Раковски 108, ет. 5.
529
1. – Управителният съвет на БК „Черно
море“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на 10.03.2016 г. в
18 ч. във Варна, Спортен к-с „Черно море“ – зала
„Хр. Борисов“, при следния дневен ред: 1. промени
в устава на клуба; 2. промени в управителния
съвет; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 19 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
568
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Профилактика и рехабилитация
на социално значими заболявания“ (ПРСЗЗ),
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22 от
устава на сдружението свиква общо събрание
на 20.03.2016 г. в 11 ч. във Варна на адреса на
управление при следния дневен ред: 1. освобождаване на членове на сдружението; 2. приемане
на членове на сдружението; 3. освобождаване на
членове на управителния съвет на сдружението; 4.
избиране на нови членове на управителния съвет
на сдружението; 5. промени в устава на сдружението; 6. избиране на председател (президент)
на управителния съвет на сдружението; 7. разни.
Поканват се всички членове на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 24 от устава
на сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
330
236. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Български национален младежки фолклорен съюз“, Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква на 27.03.2016 г. общо събрание в
залата на Младежкия дом – Калофер, в 9 ч. при
следния дневен ред: 1. разглеждане на годишен
доклад на председателя; 2. финансово състояние
на сдружението към 1.01.2016 г.; 3. разглеждане
на годишен финансов отчет за 2015 г.; 4. разглеждане на Наредба № 8; 5. промяна в състава на
УС; 6. учредяване на координационен съвет; 7.
разглеждане на програма 2016 г.; 8. разглеждане
на финансов план 2016 г.; 9. разни.
280
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Боксов клуб „Локомотив“ – Горна Оряховица“,
Горна Оряховица, на основание чл. 26, ал. 1, 2
и 3 ЗЮЛНЦ и чл. 13 от устава на сдружението
свиква редовно годишно общо събрание на членовете на сдружението на 23.03.2016 г. в 13 ч. в
Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев 4 (офис
сграда „Панорама“, ет. 5), в заседателната зала
на фирма „Делта Гард“, при следния дневен ред:
1. приемане на дневния ред на събранието; 2.
избор на протоколчик на събранието; 3. доклад
за дейността на сдружението през 2015 г. съгласно
чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ; разисквания по доклада,
приемане или отхвърляне; 4. доклад за финансовото състояние на сдружението, приемане на
годишния счетоводен отчет на сдружението за

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

2015 г. и определяне и приемане на бюджета за
2016 г.; 5. приемане на нови пълноправни членове;
6. избор на нови членове в УС; 7. приемане на
молба за напускане на УС на един от членовете;
8. предложения за обсъждане на други актуални
за сдружението въпроси, в т.ч. обсъждане на
развитието на сдружението. Поканват се всички
членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 16 от устава и
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
съшия ден, на същото място и при същия дневен
ред в 14 ч.
530
1. – Управителният съвет на сдружението на
офицерите и сержантите от резерва и запаса от
МО и МВР „Щит и меч“, Ивайловград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно
събрание на 16.03.2016 г. в 18 ч. в Ивайловград в
клуба на сдружението при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението; 2. отчет
на контролно-ревизионната комисия; 3. избор на
нов управителен съвет и ръководни органи; 4.
приемане на план-програма на сдружението през
2016 г. Поканват се всички членове на сдружението
да присъстват на събранието. Материалите по
дневния ред на събранието са на разположение на
членовете в клуба на сдружението. Регистрацията
за участие на отчетно-изборното събрание ще се
извърши срещу представяне на членска карта. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
326
3. – Управителният съвет на Общинско пчеларско сдружение „Ботунска пчела“ – гр. Криводол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 28.03.2016 г. в 10 ч.
в залата на Градска библиотека при НЧ „Н. Й.
Вапцаров“ – гр. Криводол, ул. Освобождение 11,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
УС; 2. утвърждаване решение на УС за изключване
и приемане членове на сдружението; 3. промени
в устава на сдружението; 4. избор на управителен
и контролен съвет; 5. разни.
527
1. – Управителният съвет на Сдружение за
взаимопомощ на учителите – Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетноизборно събрание на сдружението на 24.03.2016 г. в
18,30 ч. в Пазарджик в ресторант „Рони“ (намиращ
се в сградата на театъра) при следния дневен ред:
1. отчетен доклад за дейността на СВУ за 2015 г.
и приемане на предложения за решения за 2016 г.;
2. отчетен доклад за дейността на РК към СВУ за
2015 г.; 3. приемане на проектобюджета и щата
на СВУ за 2016 г.; 4. избор на УС и РК на СВУ.
Материалите за събранието са на разположение на
членовете в офиса на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
560
1. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство при ОУ „Стоян Михайловски“,
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 14
от устава на сдружението свиква извънредно
общо събрание на членовете на сдружението на
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21.03.2016 г. в 17,30 ч. в сградата на ОУ „Стоян
Михайловски“, Пловдив, ул. Константин Геров 45,
учителска стоя, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността; 2. промяна в състава на управителния съвет; 3. промяна в устава; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 15 от устава и
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден, на същото място и при същия дневен
ред в 18,30 ч.
571
1. – Управителният съвет на Боксов клуб
„Спартак – П ловдив“, П ловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
25.03.2016 г. в 17 ч. в Пловдив, ул. Малгара 5
(боксовата зала), при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет за дейността на СНЦ „БК
Спартак – Пловдив“, Пловдив, за 2015 г.; 2. приемане на нови членове на дружеството; 3. освобождаване на стари членове на дружеството; 4.
избор на нов УС; 5. промяна адреса и седалището
на СНЦ „БК Спартак – Пловдив“, Пловдив; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час покъсно същия ден, на същото място и при същия
дневен ред.
240
1. – Управителният съвет на сдружение „Читалища“ – Сливен, на основание чл. 26, ал. 1 и 3
ЗЮЛНЦ и чл. 23 и чл. 24, ал. 1 от устава уведомява своите членове, че свиква отчетно събрание
на 25.03.2016 г. в 10,30 ч. в залата на НЧ „Х. Димитър – 1937“, ул. Георги Икономов 19, Сливен,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението за 2015 г.; 2. финансов отчет за
2015 г.; 3. приемане план за работа и развитие
на сдружението за 2016 г.; 4. организационни.
272
1. – Управителният съвет на сдружение на
ловц ите и риболовците „ЛРД – Тервел“, гр. Тервел, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 26.03.2016 г. в 10 ч. в заседателната зала
на Община Тервел, гр. Тервел, ул. Св. св. Кирил
и Методий 8, при следния дневен ред: 1. проверка
на легитимността и числеността на делегатите на
общото събрание, избрани от ловните дружини; 2.
приемане на регламент за провеждане на общото
събрание; избор на комисия по предложенията;
3. отчетен доклад за дейността на управителния
съвет на СЛР „ЛРД – Тервел“ през 2015 г.; 4. отчет за финансовото и икономическото състояние
на СЛР „ЛРД – Тервел“; 5. отчет на контролния
съвет на СЛР „ЛРД – Тервел“; 6. приемане на
финансов план и план за основните дейности на
СЛР „ЛРД – Тервел“; 7. определяне размера на
членския внос и други вноски към сдружението
за 2017 г.; 8. разни. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
при липса на кворум събранието ще се проведе
в 11 ч. на същата дата и същото място.
241
1. – Управителният съвет на Ловно-рибарско
сдружение „Руй – Трън“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на пълномощниците на 25.03.2016 г. в 10 ч. в ресторант-гостилница на пл. Владо Тричков в гр. Трън при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на УС
на ЛРС „Руй“ за 2015 г.; 2. отчет на КК за 2015 г.;
3. приемане програма за работа на сдружението
през 2016 г.; 4. финансов отчет за 2015 г. и бюджет
за 2016 г.; 5. утвърждаване на сумата за членски
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внос за 2017 г.; 6. разни. При липса на кворум,
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
315
51. – Управителният съвет на сдружение „Обединени за Шабла“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква отчетно събрание на сдружението на
18.03.2016 г. в 17,30 ч. в клуба на СОСЗР Шабла,
ул. Равно поле 37, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружение „Обединени
за Шабла“ за 2015 г.; 2. отчет за изпълнение на
бюджета за 2015 г.; 3. отчет на контролния съвет;
4. приемане на бюджета за 2016 г.; 5. приемане
на годишна програма на сдружението за 2016 г.;
6. вземане на решение за участие в програми и
проекти на ЕС; 7. промяна представителството
на юридическото лице; 8. приемане и освобождаване на членове; 9. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно, на същото място и
при същия дневен ред.
324
5. – Управителният съвет на СНЦ „Подкрепа
и развитие“ – с. Енина, област Стара Загора,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 27, ал. 1 от
устава на сдружението свиква редовно общо събрание на 18.03.2016 г. в 18,30 ч. в с. Енина, ул.
Анастасия Тошева 6, при следния дневен ред: 1.
приемане на дневния ред на събранието; 2. избор
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и представяне на председателя на събранието; 3.
доклад за дейността на сдружението през 2015 г.;
4. доклад за финансовото състояние на сдружението и приемане на годишния счетоводен отчет
на сдружението за 2015 г.; 5. освобождаване на
пълноправни членове; 6. приемане на нови пълноправни членове; 7. промяна на броя на членовете на УС; 8. приемане на промени в устава; 9.
предложения за обсъждане на други актуални за
сдружението въпроси, в т.ч. обсъждане на развитието на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 29 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден, на
същото място и при същия дневен ред от 19,30 ч.
295
Маринка Христова Стойкова – ликвидатор на
фондация „Нов шанс“ – Сливен, в ликвидация
по ф.д. № 2003/2003 г., на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията да
предявят вземанията си в шестмесечен срок от
обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
329
Юри Димитров Ангелов – ликвидатор на
фондация „Забърдо“, Пловдив, в ликвидация
по ф. д. № 96/2013 г., на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на дружеството да
предявят вземанията си в шестмесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
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СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-550-05-101 от 21.07.2015 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 60 от 2015 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2016 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 2016 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2016 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 2016 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
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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