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за финансиране на одобрени проекти
на юридически лица с нестопанска
цел, определени за осъществяване на
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верига
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Министерство
на отбраната
 Техническо споразумение между
министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на
отбраната на Република България,
Министерството на отбраната на
Чешката република, министъра на
отбраната на Френската република,
Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Великото
херцогство Люксембург, министъра на
отбраната на Кралство Нидерландия,
Министерството на отбраната на
Кралство Норвегия, Министерството
на националната отбрана на Португалската република и министъра на
отбраната на Кралство Испания относно Европейската програма за тактически въздушен транспорт и установяването в Испания на Европейски център за тактически въздушен
транспорт (ЕПТВТ и ЕЦТВТ ТС)
11
 Меморандум за разбирателство
между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република
Естония, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на националната отбрана
на Република Литва, министъра на
националната отбрана на Република
Полша, Министерството на националната отбрана на Румъния и Върховния щаб на Съюзническите сили
в Европа (SHAPE) относно Щабните
елементи за интегриране на силите
на НАТО (NFIU), подписан на 30 март
2016 г. в Монс, Кралство Белгия
23
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Министерство
на земеделието и храните
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за
директни плащания
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Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване
типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета
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Министерство
на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията

Българска народна банка
 Наредба № 13 от 18 август 2016 г. за
прилагането на международен номер
на банкова сметка и за БАЕ кодове
44
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 3 от 2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни
операции и за използване на платежни
инструменти
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 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 16 от 2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и оперторите на платежни
системи
52

 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на
кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите
с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда
за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен
за безопасността на превозите
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Централна избирателна
комисия
 Решение № 3429-ПВР/НР от 26 август 2016 г. относно утвърждаване
образци на изборни книжа за произвеждане на избори за президент
и вицепрезидент на републиката и
образци на общи изборни книжа при
произвеждане едновременно на избори за президент и вицепрезидент
на републиката и на национален
референдум на 6 ноември 2016 г.
56

 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане
на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“ от мярка 4. „Инвестиции
в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г.
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 291
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Юрий Николаевич Исаков – извънреден и пълномощен посланик на
Руската федерация в Република България, с
орден „Стара планина“ първа степен за изключително големите му заслуги за развитието
на българо-руските отношения.
Издаден в София на 24 август 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Даниел Митов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
7158

УКАЗ № 292
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Грохотно, община Девин, област
Смолян, на 6 ноември 2016 г.
Издаден в София на 24 август 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
7159

УКАЗ № 293
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
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ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Друмево, община Шумен, област Шумен,
на 6 ноември 2016 г.
Издаден в София на 24 август 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
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Министерския съвет от 2001 г. за определяне
на диференцирани нормативи за издръжка на
обучението за един студент по професионални
направления (обн., ДВ, бр. 59 от 2001 г.; изм.
и доп., бр. 81 от 2004 г., бр. 32 и 94 от 2005 г.,
бр. 49 от 2007 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 6 и 62 от
2013 г. и бр. 15 от 2014 г.).“
4. Създава се приложение № 3 към чл. 8:
„Приложение № 3
към чл. 8
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Списък на защитените специалности

УКАЗ № 294

№ по
ред

Специалност

Професионално
направление

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс

1.

Арабистика

2.

ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на район
„Младост“, Столична община, област Софияград, на 6 ноември 2016 г.
Издаден в София на 24 август 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

А р м е н и с т и к а и 2.1 Филология
кавказология

3.

Индология

2.1 Филология

4.

Иранистика

2.1 Филология

5.

Китаистика

2.1 Филология

6.

Кореистика

2.1 Филология

7.

Новогръцка фило- 2.1 Филология
логия

8.

Порт угалска фи- 2.1 Филология
лология

9.

Р у м ънск а фи ло - 2.1 Филология
логия

10.

Ун г а р с к а ф и л о - 2.1 Филология
логия

11.

Японистика

2.1 Филология

12.

Хебраистика

3.1 Социология, антропология и науки
за културата

7161

МИНИСТЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219
ОТ 26 АВГУСТ 2016 Г.

за допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Постановление № 64 на Министерския
съвет от 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение
студенти и докторанти в държавните висши
училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления (ДВ,
бр. 26 от 2016 г.) се правят следните допълнения:
1. В наименованието накрая се добавя „и на
Списък на защитените специалности“.
2. В чл. 1 се създава т. 3:
„3. се приема Списък на защитените специалности.“
3. Създава се чл. 8:
„Чл. 8. (1) Приема Списък на защитените
специалности съгласно приложение № 3.
(2) Списъкът по ал. 1 се актуализира ежегодно до 30 юни.
(3) Специалности от списъка по ал. 1, разкрити след срока по ал. 2, не получават финансиране
по реда на чл. 3 от Постановление № 162 на

2.1 Филология

“
§ 2. В Постановление № 162 на Министерския съвет от 2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението
за един студент по професионални направления
(обн., ДВ, бр. 59 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 81 от
2004 г., бр. 32 и 94 от 2005 г., бр. 49 от 2007 г.,
бр. 79 от 2009 г., бр. 6 и 62 от 2013 г. и бр. 15
от 2014 г.) се създава чл. 3:
„Чл. 3. (1) За издръжката на обучението
по защитените специалности към средствата,
определени по реда на чл. 1, се предоставя допълнително финансиране за бюджетна година
в размер на:
1. 15 000 лв. – за всяка защитена специалност;
2. произведението от положителната разлика между 25 и броя на приетите за обучение
студенти в първи курс по данните от регистъра
по чл. 10, ал. 2, т. 3, буква „в“ от Закона за
висшето образование, но не повече от 20, и 90
на сто от диференцирания норматив по чл. 1 за
професионалното направление на съответната
защитена специалност.
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(2) Допълнителните средства по ал. 1, т. 2
се определят еднократно въз основа на броя на
приетите в първи курс студенти и се предоставят ежегодно за целия срок на обучението им.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2017 г.
За министър-председател:
Меглена Кунева
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7178

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220
ОТ 26 АВГУСТ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по
Програмата на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2016 г., приета с Постановление № 68 на Министерския съвет от 2016 г.
(ДВ, бр. 28 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 83 975 лв. за изплащане
на стипендии и еднократно финансово подпомагане на учениците от общинските училища
и на учениците от държавните училища, финансирани от Министерството на културата.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – 5265 лв.
за изплащане на стипендии, отпуснати през
2016 г., разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на културата – 78 710 лв., разпределени, както следва:
а) за изплащане на стипендии през 2016 г. –
75 870 лв.;
б) за изплащане на еднократно финансово
подпомагане през 2016 г. – 2840 лв.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2016 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да
се увеличат разходите по „Политика в областта
на създаване и популяризиране на съвременно
изкуство в страната и в чужбина и достъп до
качествено художествено образование“, бюджетна програма „Обучение на кадри в областта
на изкуството и културата“ по бюджета на
Министерството на културата за 2016 г.
(2) Със сумата 140 945 лв. да се увеличат
показателите по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2016 г.
(3) Със сумата 78 710 лв. да се увеличат
показателите по чл. 17, ал. 3, т. 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2016 г.
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Чл. 4. Министърът на културата да извърши
съответните промени по бюджета на Министерството на културата за 2016 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши
налагащите се промени по централния бюджет,
включително по бюджетните взаимоотношения
на общините с централния бюджет за 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. във връзка с
чл. 2 от Постановление № 68 на Министерския
съвет от 2016 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Меглена Кунева
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1
№ по
ред

Община

Област

Бройки

Сума

1.

Благоевград Благоевград

1

1080

2.

Враца

Враца

1

1080

3.

Смолян

Смолян

2

2025

4.

Сливен

Сливен
ОБЩО:

1

1080

5

5265

7179

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221
ОТ 26 АВГУСТ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за разходване на средствата
за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за
осъществяване на общественополезна дейност,
за дейности за социално отговорно поведение
по чл. 10а от Закона за хазарта, приета с Постановление № 223 на Министерския съвет от
2015 г. (ДВ, бр. 66 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 8, ал. 3 числото „14“ се заменя
с „30“.
§ 2. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо накрая се поставя
запетая и се добавя „след съгласуване на състава на комисията с министъра на финансите“.
2. Алинея 2 се изменя така:
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„(2) Комисията се състои от 7 членове, включително председател – двама представители на
ДКХ, двама представители на Министерството
на финансите и по един представител на Министерството на здравеопазването, Министерството
на младежта и спорта и на Министерството
на образованието и науката. Председател на
комисията е представител на ДКХ.“
3. Алинея 3 се отменя.
4. В ал. 8 накрая се добавя „след съгласуване
с министъра на финансите“.
5. Алинея 9 се отменя.
§ 3. В чл. 13 ал. 1 се изменя така:
„(1) За всяко заседание на комисията се води
отделен протокол.“
§ 4. В чл. 14, ал. 6 изречение второ се заличава.
§ 5. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „след представяне
от кандидата на обезпечение в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция със
срок на действие, не по-малък от 12 месеца,
в размер 30 на сто от одобрените средства за
финансиране по договора“.
2. В ал. 2 след думите „чл. 14, ал. 7“ се
поставя точка и текстът докрая се заличава.
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Когато кандидат с одобрено за финансиране проектно предложение, след като е
уведомен по чл. 14, ал. 7, не представи обезпечение или не сключи договор за финансиране в
срок или откаже да сключи договор, в 3-дневен
срок от изтичането на срока за сключване на
договора или от отказа председателят на ДКХ
уведомява писмено първия кандидат в списъка
с резервни предложения, че проектното му
предложение е одобрено за финансиране. Договорът за финансиране се сключва в 14-дневен
срок от уведомяването при условията и по
реда на ал. 1.
(4) Когато и кандидатът по ал. 3 не представи
обезпечение или не сключи договор в указания
му срок или откаже да сключи договор, председателят на ДКХ уведомява писмено следващия
кандидат в списъка с резервни предложения,
че проектното му предложение е одобрено за
финансиране, и при необходимост постъпва така
до изчерпване на кандидатите в списъка с резервни предложения. Договорът за финансиране
се сключва в 14-дневен срок от уведомяването
при условията и по реда на ал. 1.“
§ 6. В чл. 16 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ:
„Условие за извършване на плащането е
изпълнителят да е присъствал на приемането
на извършените по проекта дейности, което се
удостоверява с протокола.“
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Когато в протокола по чл. 20, ал. 5 е
констатирано неизпълнение на някоя от дейностите по проекта, сумите по ал. 1, т. 2 и 3
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не се превеждат, а предоставеното обезпечение
се усвоява.
(4) Когато в протокола по чл. 20, ал. 5 е
констатирано приключване на дейностите
на проекта, предоставеното обезпечение се
освобождава в 3-дневен срок от съставянето
на протокола.“
§ 7. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 2 накрая се добавя „или са получили
финансиране за някоя от дейностите по чл. 3,
ал. 1 повече от два пъти за 5 години считано
от датата на сключване на първия договор за
финансиране“;
б) създават се т. 4 и 5:
„4. не са сключили договор за финансиране
в сроковете по чл. 15, ал. 2 – 4 или са отказали
да сключат договор;
5. са свързани лица с организатор на хазартни игри/дейности.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Изпълнението на изискванията по ал. 2
се удостоверява с декларация по образец, която
се подава в срока по чл. 15, ал. 2. Образецът
на декларация се публикува на интернет страницата на ДКХ.“
§ 8. В § 1 от допълнителната разпоредба се
създава т. 5:
„5. „Свързани лица“ са лицата по смисъла
на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.“
Заключителна разпоредба
§ 9. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Меглена Кунева
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7180

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 222
ОТ 26 АВГУСТ 2016 Г.

за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Наредбата за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания
на ин витро диагностичните медицински
изделия, приета с Постановление № 184 на
Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 65
от 2007 г.; доп., бр. 46 от 2012 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 50 думите „Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране
на химични вещества и препарати, приета с
Постановление № 316 на Министерския съвет
от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 5 от 2003 г.; изм. и
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доп., бр. 66 от 2004 г., бр. 50 и 57 от 2005 г. и
бр. 20 от 2007 г.), или съгласно националното
законодателство на другите държави членки, въвеждащо разпоредбите на Директива
№ 67/548/ЕИО на Съвета от 27 юни 1967 г. за
сближаването на законовите, подзаконовите
и административните разпоредби относно
класификацията, опаковането и етикетирането
на опасни вещества (ОJ, L 196, от 16 август
1967 г., p. 1 – 98) и Директива № 99/45/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 31 май
1999 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на
държавите членки относно класифицирането,
опаковането и етикетирането на опасни препарати (OJ, L 200, от 30 юли 1999 г., p. 1 – 68)“
се заменят с „Регламент (ЕО) № 1272/2008
на Европейския парламент и на Съвета от
16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на
вещества и смеси, за изменение и за отмяна
на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за
изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006
(OB L 353, 31.12.2008 г., стр. 1 – 1355)“.
2. В чл. 66:
а) в ал. 1 думите „председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически
надзор (ДАМТН)“ се заменят с „изпълнителния директор на ИАЛ“;
б) в ал. 2 думите „председателя на ДАМТН“
се заменят с „изпълнителния директор на
ИАЛ“.
§ 2. В Наредбата за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на
активни имплантируеми медицински изделия,
приета с Постановление № 185 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 65
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2008 г.), се
правят следните изменения:
1. В чл. 16, т. 5 думите „Наредбата за основните норми за радиационна защита (ДВ,
бр. 73 от 2004 г.)“ се заменят с „Наредбата
за основните норми за радиационна защита,
приета с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 76 от 2012 г.)“.
2. В чл. 29:
а) в ал. 1 думите „председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически
надзор (ДАМТН)“ се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по
лекарствата (ИАЛ)“;
б) в ал. 2 думите „председателя на ДАМТН“
се заменят с „изпълнителния директор на
ИАЛ“.
3. В приложение № 1 към чл. 25, т. 1 и
чл. 27, ал. 3 „Пълно осигуряване на качеството“ т. 6.2 се изменя така:
„6.2. Нотифицираният орган предоставя на
другите нотифицирани органи и на Изпълнителната агенция по лекарствата необходимата
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информация за издадени, отказани или оттеглени одобрения на системата по качеството.“
4. В приложение № 2 към чл. 25, т. 2, чл. 26
и чл. 27, ал. 3 „ЕО изследване на типа“ т. 7
се изменя така:
„7. Нотифицираният орган по т. 5 при
мотивирано искане предоставя на другите
нотифицирани органи и на Изпълнителната
агенция по лекарствата копие от издадените
или отказаните сертификати за ЕО изследване на типа или сертификати с временно
преустановено действие и/или допълненията
към тях и информира производителя за това.“
§ 3. В Наредбата за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на
медицинските изделия по чл. 2, ал. 1, т. 3 от
Закона за медицинските изделия, приета с
Постановление № 186 на Министерския съвет
от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 2007 г.; изм. и
доп., бр. 106 от 2008 г.), се правят следните
изменения:
1. В чл. 20:
а) в ал. 1 думите „Наредбата за реда и начина
на класифициране, опаковане и етикетиране
на химични вещества и препарати (обн., ДВ,
бр. 5 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2004 г.,
бр. 50 и 57 от 2005 г., бр. 20 от 2007 г. и бр. 4
и 51 от 2008 г.) се заменят с „Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 на Европейския парламент и на
Съвета от 16 декември 2008 година относно
класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за
отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО
и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006
(OB, L 353, 31.12.2008 г., стр. 1 – 1355)“;
б) в ал. 2 думата „наредбата“ се заменя с
„регламента“.
2. В чл. 66, ал. 5 думите „Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“
се заменят с „Изпълнителната агенция по
лекарствата (ИАЛ)“.
3. В чл. 70, ал. 1 и 2 думите „председателя
на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор“ се заменят с „изпълнителния директор на ИАЛ“.
4. В т. 7.4 от приложение № 1 към чл. 59,
ал. 1, т. 1, чл. 61, т. 1 и чл. 67, ал. 2 „Пълно
осигуряване на качеството“ думите „Държавната агенция за метрологичен и технически
надзор“ се заменят с „Изпълнителната агенция
по лекарствата“.
5. В т. 6.3 от приложение № 4 към чл. 59,
ал. 1, т. 2, буква „б“, чл. 60, ал. 1, т. 2, чл. 61,
т. 2, буква „б“ и чл. 63 „Осигуряване качеството на производството“ думите „Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор“ се заменят с „Изпълнителната агенция
по лекарствата“.
6. В т. 6.3 от приложение № 5 към чл. 60,
ал. 1, т. 3, чл. 61, т. 2, буква „в“ и чл. 63
„Осигуряване качеството на продукта“ думите
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„Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“ се заменят с „Изпълнителната
агенция по лекарствата“.
За министър-председател:
Меглена Кунева
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

2. когато Република България е заинтересована държава членка:
Лева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223
ОТ 29 АВГУСТ 2016 Г.

(2) За разрешаване пускането на пазара
и употребата на ПРЗ, разрешен в друга държава членка, чрез взаимно признаване на
разрешения съгласно чл. 40 – 42 от Регламент
(ЕО) № 1107/2009 се заплаща такса за:
Лева

7181

за одобряване на Тарифа за таксите, които
се събират от Центъра за оценка на риска по
хранителната верига
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Одобрява Тарифа за таксите, които се събират от Центъра за оценка
на риска по хранителната верига.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност
на храните, приета с Постановление № 375
на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ,
бр. 1 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2015 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В част първа глава четвърта „Такси за
одобряване на активни вещества, за разрешаване на ПРЗ за пускане на пазара и за
употреба“ се изменя така:
„ Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ТАКСИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПУСК АНЕТО
НА ПАЗАРА И УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Раздел І
Такси за разрешаване пускането на пазара и
употребата на продукти за растителна защита,
подновяване и изменение на разрешение за
пускане на пазара и употреба на продукти
за растителна защита
Чл. 10. (1) За разрешаване пускането на пазара и употребата на продукт за растителна защита
(ПРЗ) съгласно чл. 33 – 39 от Регламент (ЕО)
№ 1107/2009 се заплаща такса, както следва:
1. когато Република България е държавата
членка, разглеждаща заявлението:
Лева
1. Допустимост на заяв- З а в с я к а
лението
област на
оценка
2. Разглеждане на представената документация и доклад за оценка
на ПРЗ от Съвета по
продукти за растителна защита (СПРЗ)

650,00

2500,00

1. Допустимост на заявлението

650,00

2. Разглеждане на представената документация и доклад за оценка
на ПРЗ от СПРЗ

1200,00

1. Допустимост на заявлението

1300,00

2. Разглеждане на представената документация и доклад за оценка на ПРЗ от СПРЗ

700,00

(3) За разрешаване пускането на пазара
и употребата на ПРЗ с нисък риск съгласно
чл. 47 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 се
заплаща такса за:
Лева
1. Допустимост на заявлението

650,00

2. Разглеждане на представената документаци я и док ла д за
оценка на ПРЗ о т
СПРЗ

1200,00

(4) За разрешаване пускането на пазара и
употребата на ПРЗ за паралелна търговия съгласно чл. 52 от Регламент (ЕО) № 1107/2009
се заплаща таксa за:
Лева
1.

Допустимост на заявлението

400,00

2.

Разглеж дане на
представената документация и доклад
за оценка на ПРЗ
от СПРЗ

300,00

(5) За разрешаване пускането на пазара
за ог рани чена и кон т роли рана у пот реба
на ПРЗ съгласно чл. 53 от Регламент (ЕО)
№ 1107/2009 се заплаща такса 1600,00 лв.
(6) За разрешаване употребата на ПРЗ
при извършване на научноизследователска
и/или развойна дейност съгласно чл. 54 от
Регламен т (ЕО) № 1107/20 09 се зап лаща
такса 2150,00 лв.
(7) За разрешаване пускането на пазара
и употребата на ПРЗ под формата на готов
разтвор съгласно чл. 65 от Закона за защита
на растенията се заплаща такса за:
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Лева
1.

Допустимост на заявлението

200,00

2.

Разглеждане на представената документаци я и док ла д за
оцен к а на ПРЗ о т
СПРЗ

350,00

Чл. 11. За подновяване на разрешение за
пускане на пазара и употреба на ПРЗ съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 се
заплаща такса за:
Лева
1.

Допустимост на заявлението

650,00

2.

Разглеждане на представената документац и я и док ла д за
оцен к а на П РЗ о т
СПРЗ

1200,00

Чл. 12. (1) За изменение на разрешение за
пускане на пазара и употреба на ПРЗ съгласно
чл. 33 – 39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 се
заплаща такса, както следва:
1. когато Република България е държавата
членка, разглеждаща заявлението:
Лева
1.

Допустимост на за- З а в с я к а
явлението
област на
оценка

2.

Разглеждане на представените документи
и доклад за оценка на
ПРЗ от СПРЗ

650,00

1200,00

2. когато Република България е заинтересована държава членка:
Лева
1.

Допустимост на заявлението

650,00

2.

Разглеждане на представените документи
и доклад за оценка на
ПРЗ от СПРЗ

1200,00

(2) За изменение на разрешение за пускане
на пазара и употреба на ПРЗ съгласно чл. 45
от Регламент (ЕО) № 1107/2009 се заплаща
такса, както следва:
1. когато се извършва оценка на ПРЗ:
Лева
1.

Допустимост на заявлението

100,00

2.

Разглеждане на представените документи
и доклад за оценка на
ПРЗ от СПРЗ

200,00

2. когато изменението по т. 1 е незначителна
промяна в състава на ПРЗ – 100,00 лв.;
3. ког ат о не с е извърш ва оцен к а на
ПРЗ – 220,00 лв.
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Чл. 13. (1) За издаване на дубликат на разрешение за пускане на пазара и употреба на
ПРЗ се заплаща такса 50,00 лв.
(2) За издаване на документ за дейности по
чл. 47, 48, чл. 49, ал. 1, 2, 3, 5 и 6 и чл. 50, ал. 1
от Закона за защита на растенията се заплаща
такса 50,00 лв.
(3) Когато за издаване на документ по
ал. 2 се извършва проверка на място, таксата
е 100,00 лв.
Раздел ІІ
Такси за разрешаване пускането на пазара и
употребата на продукти за растителна защита
по параграф 6, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за защита на
растенията
Чл. 14. За разглеждане на представените
документи и доклад за оценка на ПРЗ от СПРЗ
за разрешаване пускането на пазара и употребата на ПРЗ по чл. 15г от Закона за защита
на растенията (отм., ДВ, бр. 61 от 2014 г.) се
заплаща такса 1200,00 лв.
Чл. 14а. За разглеждане на представените документи и доклад за оценка на ПРЗ от
СПРЗ за подновяване разрешаването за пускане на пазара и употреба на ПРЗ по чл. 15л
от Закона за защита на растенията (отм., ДВ,
бр. 61 от 2014 г.) се заплаща такса 1200,00 лв.
Чл. 14б. За разглеждане на представените
документи и доклад за оценка на ПРЗ от СПРЗ
за разрешаване на допълнителна употреба на
ПРЗ по чл. 15е от Закона за защита на растенията (отм., ДВ, бр. 61 от 2014 г.) се заплаща
такса 1200,00 лв.“
2. В чл. 17, в таблицата, в пореден номер 2
след думите „Удостоверение за внос“ се добавя
„или въвеждане“, а след абревиатурата „ПРЗ“
се поставя запетая и се добавя „предназначен“.
3. В чл. 39 в таблицата се създава пореден
номер 7:
„
7.

За обезвреж дане на м ър т ви
животни за календарна година
а) ферми за едри преживни и
еднокопитни животни:
– до 10 броя животни

5,00

до 50 броя животни

15,00

над 50 броя животни

25,00

б) ферми за дребни преживни
животни:
– до 30 броя животни

3,00

до 100 броя животни

10,00

над 100 броя животни

20,00

в) ферми за свине с годишен
оборот:
– до 10 броя животни
до 50 броя животни

4,00
15,00
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до 100 броя животни

20,00

над 100 броя животни

35,00

г) ферми за птици с годишен
оборот:
– до 500 броя
до 5000 броя

4,00
10,00

до 50 000 броя

15,00

над 50 000 броя

30,00

д) ферми за друг вид животни

15,00

“
4. В § 1 от допълнителните разпоредби се
създават т. 3 и 4:
„3. „Незначителна промяна“ е промяна в
качественото и количественото съдържание
на антидоти, синергисти и коформуланти в
продукт за растителна защита, при която физичните, химичните и техническите свойства
на активното вещество и продукта остават
непроменени.
4. „Област на оценка“ е всеки обхват на
оценка, посочен в чл. 9, ал. 1, т. 1 – 6 от Закона
за Центъра за оценка на риска по хранителната
верига.“
5. В § 3 от заключителната разпоредба думите „чл. 3“ се заменят с „чл. 5, ал. 1“.
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

ТАРИФА

за таксите, които се събират от Центъра за
оценка на риска по хранителната верига
Раздел I
Такси за извършване на оценка на риска по
хранителната верига
Чл. 1. (1) За извършване на научна оценка
по чл. 4, ал. 1 от Закона за Центъра по оценка
на риска по хранителната верига се заплаща
такса 2500,00 лв.
(2) За извършване на научна оценка по ал. 1
в срок до 3 работни дни се заплаща такса в
двоен размер.
Раздел IІ
Такси за извършване на дейности по одобряване,
подновяване и преразглеждане на одобрението
на активни вещества, антидоти и синергисти
Чл. 2. (1) За извършване на дейности по
одобряване на активно вещество, антидот и
синергист съгласно чл. 7 – 11 от Регламент
(ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент
и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно
пускането на пазара на продукти за растителна
защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО
и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309/1 от 24 но-
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ември 2009 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕО) № 1107/2009“, когато Република България
е докладчик, се заплаща такса:
1. за допустимост на заявлението, за всяка
област на оценка – 650,00 лв.;
2. за извършване на оценка с доклад за оценка, за всяка област на оценка – 24 700,00 лв.;
3. за извършване на оценка на потвърждаваща информация, посочена в чл. 6, буква „е“
от Регламент (ЕО) № 1107/2009 – 7600,00 лв.
(2) За извършване на дейности по подновяване на одобрението на активно вещество,
антидот и синергист съгласно чл. 14 – 21 от
Регламент (ЕО) № 1107/2009, когато Република
България е докладчик, се заплаща такса:
1. за допустимост на заявлението, за всяка
област на оценка – 650,00 лв.;
2. за извършване на оценка с доклад за оценка, за всяка област на оценка – 24 700,00 лв.;
3. за извършване на оценка на потвърждаваща информация, посочена в чл. 6, буква „е“
от Регламент (ЕО) № 1107/2009 – 7600,00 лв.
(3) За извършване на дейностите по одобряване и подновяване на одобрението на активно
вещество, антидот и синергист по ал. 1 и 2,
когато Република България е съдокладчик, се
заплаща такса:
1. за извършване на оценка с доклад за оценка, за всяка област на оценка – 24 700,00 лв.;
2. за извършване на преглед на доклад за
оценка, изготвен от държавата членка докладчик, и представяне на коментари по доклада,
за всяка област на оценка – 9200,00 лв.
Чл. 3. За извършване на оценка на идентичност или еквивалентност на източник на
производство на активно вещество, антидот и
синергист съгласно чл. 38 от Регламент (EO)
№ 1107/2009 или при промяна на производствения процес се заплаща такса, за всеки
източник – 2500,00 лв.
Чл. 4. За извършване на оценка с доклад за
оценка при промяна на максимално допустима
граница на остатъчно вещество (одобрено активно вещество) се заплаща такса 9200,00 лв.
Раздел IІІ
Такси за извършване на оценка на продукти
за растителна защита
Чл. 5. (1) За извършване на оценка с доклад
за оценка за разрешаване пускането на пазара
и употребата на продукт за растителна защита
(ПРЗ) съгласно чл. 33 – 39 от Регламент (ЕО)
№ 1107/2009 се заплаща такса:
1. когато Република България е държавата
членка, разглеждаща заявлението, за всяка
област на оценка – 14 000,00 лв.;
2. когато Република България е заинтересована държава членка, за всяка област на
оценка – 1000,00 лв.
(2) Когато ПРЗ по ал. 1 е заявен като идентичен с разрешен ПРЗ по спецификация и
съдържание на активни вещества, антидоти и
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синергисти, вид на формулация и съдържание
на същите или еквивалентни коформуланти,
таксата е 1000,00 лв.
(3) Когато при извършването на оценката с
доклад за оценка по ал. 1 се прави сравнителна
оценка по чл. 50 от Регламент (ЕО) № 1107/2009,
към таксата по ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2 се заплаща
такса 2500,00 лв.
Чл. 6. (1) За извършване на оценка с доклад
за оценка за разрешаване на пускането на пазара и на употребата на ПРЗ, разрешен в друга
държава членка, чрез взаимно признаване на
разрешения съгласно чл. 40 – 42 от Регламент
(ЕО) № 1107/2009 се заплаща такса за всяка
област на оценка 1000,00 лв.
(2) Когато при извършването на оценката
с доклад за оценка по ал. 1 се прави сравнителна оценка по чл. 50 от Регламент (ЕО)
№ 1107/2009, към таксата по ал. 1 се заплаща
такса 2500,00 лв.
Чл. 7. За извършване на оценка с доклад
за оценка за разрешаване на пускането на
пазара и на употребата на ПРЗ с нисък риск
съгласно чл. 47 от Регламент (ЕО) № 1107/2009
се заплаща такса 9200,00 лв.
Чл. 8. За извършване на оценка с доклад за
оценка за разрешаване на пускането на пазара
и на употребата на ПРЗ за паралелна търговия
съгласно чл. 52 от Регламент (ЕО) № 1107/2009
се заплаща таксa 1000,00 лв.
Чл. 9. За извършване на оценка с доклад за
оценка за разрешаване на пускането на пазара
и на употребата на ПРЗ под формата на готов
разтвор съгласно чл. 65 от Закона за защита на
растенията се заплаща такса 500,00 лв.
Чл. 10. (1) За извършване на оценка с доклад за оценка за подновяване на разрешение
за пускане на пазара и употреба на ПРЗ съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009
се заплаща такса, както следва:
1. когато Република България е държавата
членка, разглеждаща заявлението, за всяка
област на оценка – 2200,00 лв.;
2. когато Република България е заинтересована държава членка – 4200,00 лв.
(2) Когато при извършването на оценката
с доклад за оценка по ал. 1 се прави сравнителна оценка по чл. 50 от Регламент (ЕО)
№ 1107/2009, към таксата по ал. 1, т. 1 и 2 се
заплаща такса 2500,00 лв.
Чл. 11. (1) За извършване на оценка с доклад за оценка за изменение на разрешение за
пускане на пазара и употреба на ПРЗ съгласно
чл. 33 – 39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 се
заплаща такса, както следва:
1. когато Република България е държавата
членка, разглеждаща заявлението, за всяка
област на оценка – 4200,00 лв.;
2. когато Република България е заинтересована държава членка, за всяка област на
оценка – 1000,00 лв.

ВЕСТНИК

БРОЙ 69

(2) Когато при извършването на оценката
с доклад за оценка по ал. 1 се прави сравнителна оценка по чл. 50 от Регламент (ЕО)
№ 1107/2009, към таксата по ал. 1, т. 1 и 2 се
заплаща такса 2500,00 лв.
(3) За извършване на оценка с доклад за
оценка за изменение на разрешение за пускане
на пазара и употреба на ПРЗ съгласно чл. 45
от Регламент (ЕО) № 1107/2009 се заплаща
такса 1000,00 лв.
(4) Когато изменението по ал. 3 е незначителна промяна в състава на ПРЗ, таксата
е 500,00 лв.
Раздел ІV
Такси за извършване на оценка на продукти за
растителна защита по § 6, ал. 2 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
защита на растенията
Чл. 12. За извършване на оценка с доклад
за оценка за разрешаване пускането на пазара и употребата на ПРЗ по чл. 15г от Закона
за защита на растенията (отм., ДВ, бр. 61 от
2014 г.) се заплаща такса, за всяка област на
оценка 2200,00 лв.
Чл. 13. За извършване на оценка с доклад
за оценка за подновяване на разрешението за
пускане на пазара и употреба на ПРЗ по чл. 15л
от Закона за защита на растенията (отм., ДВ,
бр. 61 от 2014 г.) се заплаща такса, както следва:
1. когато Република България е държавата
членка, извършваща оценката, за всяка област
на оценка – 2200,00 лв.;
2. когато Република България се ползва от
оценката, извършена от друга държава членка – 4200,00 лв.
Чл. 14. За извършване на оценка с доклад
за оценка за разрешаване на допълнителна
употреба на ПРЗ по чл. 15е от Закона за защита на растенията (отм., ДВ, бр. 61 от 2014 г.)
се заплаща такса 2200,00 лв.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тарифата:
1. „Незначителна промяна“ е промяна в
качественото и количественото съдържание
на антидоти, синергисти и коформуланти в
продукт за растителна защита, при която физичните, химичните и техническите свойства
на активното вещество и продукта остават
непроменени.
2. „Област на оценка“ е всеки обхват на
оценка, посочен в чл. 9, ал. 1, т. 1 – 6 от Закона
за Центъра за оценка на риска по хранителната верига.
Заключителна разпоредба
§ 2. Тарифата се приема на основание чл. 6,
ал. 4 от Закона за Центъра за оценка на риска
по хранителната верига.
7182
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ТЕХНИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ

между министъра на отбраната на Кралство
Белгия, Министерството на отбраната на
Република България, Министерството на
отбраната на Чешката република, министъра
на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството
на отбраната на Италианската република,
министъра на отбраната на Великото херцогство Люксембург, министъра на отбраната на
Кралство Нидерландия, Министерството на
отбраната на Кралство Норвегия, Министерството на националната отбрана на Португалската република и министъра на отбраната
на Кралство Испания относно Европейската
програма за тактически въздушен транспорт
и установяването в Испания на Европейски
център за тактически въздушен транспорт
(ЕПТВТ и ЕЦТВТ ТС)
(Ратифицирано със закон, приет от 43-то Народно събрание на 21 юли 2016 г. – ДВ, бр. 61
от 2016 г. В сила за Република България от
9 август 2016 г.)
Въведение
Министърът на отбраната на Кралство
Белгия, Министерството на отбраната на
Република България, Министерството на отбраната на Чешката република, министърът
на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството
на отбраната на Италианската република,
министърът на отбраната на Великото херцогство Люксембург, министърът на отбраната
на Кралство Нидерландия, Министерството
на отбраната на Кралство Норвегия, Министерството на националната отбрана на
Португалската република и министърът на
отбраната на Кралство Испания, действайки
от свое име и от името на Европейското командване за въздушен транспорт, наричани
по-нататък „участници“;
Като отчитат Северноатлантическия договор, подписан във Вашингтон на 4 април 1949 г.;
К ат о о т ч и тат С пора зу мен ие т о меж д у
ст раните от Северноатлантическ и я договор относно статута на техните въоръжени
сили от 19 юни 1951 г., по-нататък наричано
НАТО ССВС;
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К ат о о т ч и тат С пора зу мен ие т о меж д у
държавите – членки на Северноатлантическия договор, и други държави, участващи
в Партньорство за мир, относно Статуса на
техните сили от 19 юни 1995 г., по-нататък
наричано ПзМ ССВС;
Като отбелязват Техническото споразумение между министъра на отбраната на
Кралство Белгия, министъра на отбраната
на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, министъра на отбраната
на Кралство Нидерландия относно Европейското командване за въздушен транспорт от
30 юни 2010 г., променено след включването
на Великото херцогство Люксембург на 22
ноември 2012 г., на Кралство Испания на 3
юли 2014 г. и на Италианската република на
4 декември 2014 г.;
Като отчитат настоящите инициативи за
Обединяване и споделяне в ЕС и за интелигентна отбрана, и по-конкретно програмата
за Европейски флот за въздушен транспорт;
Като отбелязват, че сегашната програма
беше инициирана и развита от Европейската
агенция по отбрана (ЕАО) и че ЕАО играе
важна роля за поддръжката на нейната нова
фаза;
Като целят да допринесат за Общата политика за сигурност и отбрана, разписана в
Договора за Европейския съюз;
Като целят да развият иновативни, ефикасни и по-ефективни подходи, за да се преодолеят
недостатъците в областта на усъвършенстването на тактическата подготовка и оперативната
съвместимост, в подкрепа на Инициативата
на НАТО за развитие на отбранителните
способности от 1999 г., ангажиментите за
развитие на способностите на НАТО от Срещата в Прага 2012 г. и Европейската цел за
развитие на способностите;
Като разпознават Европейското командване
за въздушен транспорт (ЕКВТ) като Европейски център за военнотранспортна експертиза;
Като целят да увеличат способностите на
Участниците да тренират заедно и да обменят
най-добри практики на оперативно ниво, за
да подобрят оперативната съвместимост и
тактическата ориентация между тактическите
военнотранспортни потребители в областта
на операции и подготовка, и по-конкретно
чрез създаването на стандартни процедури;
Като целят да създадат многонационална
способност за усъвършенстване на тактическата военнотранспортна периодична подготовка, за осигуряване на по-високо ниво на
оперативната съвместимост във въздушния
транспорт, да подобрят хармонизацията и
познаването на тактическата подготовка, да
намалят разхода на човешките, финансовите
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и други ресурси, подобрят използването на
ограничените ресурси чрез обединяване на
средствата и споделяне на познание;
Решиха да приложат следното споразумение:
Дефиниции и съкращения

Посрещащ
Участник (ПУ)
Изпращащ
Участник (ИУ)

БФП

Бюджетни и финансови правила

ТЦ

Консенсус

Процес, при който се взема решение, като Участниците гласуват или „За“ това решение или
„Въздържал се“
Европейско командване за въздушен транспорт
Европейски флот за въздушен
транспорт
Европейска агенция по отбрана

ЕКВТ
ЕФВТ
ЕАО
ЕЦТВТ

Европейски център за тактически
въздушен транспорт
ЕЦТВТ-Ком Командир на Европейския център
за тактически въздушен транспорт
ЕЦТВТ-МБ
Многонационален бюджет на Европейския център за тактически
въздушен транспорт
ЕПТВТ
Европейска програма за тактически въздушен транспорт
ЕПТВТ-К
Европейски курс за усъвършенстване на тактическата подготовка
ЕПТВТ-И
Европейски курс за инструктори
по тактическа подготовка
ЕПТВТ-Т
Европейска тренировка на военнотранспортната авиация
ЕПТВТ-С
Европейски симпозиум на военнотранспортната авиация
УчастникУчастник, който домакинства
домакин (УД) ЕЦТВТ
Наблюдатели Трети страни, поканени от Управляващия борд да участват в
заседанията на Управляващия
борд или в Проекти
НАТО ССВС Споразумение между страните
от Северноатлантическия договор относно статута на техните
въоръжени сили от 19 юни 1951 г.
ПзМ ССВС
Споразумение между държавите – членки на Северноатлантическия договор, и други държави,
участващи в Партньорство за мир,
относно Статуса на техните сили
от 19 юни 1995 г.
ПзР
Програма за работа
Проект
Участник в
Проект

Мероприятия, свързани с ЕПТВТ,
стартирани от всички или няколко
Участници, в рамките на това ТС
Участник в даден Проект, който
ще бъде изпълнен в рамките на
това ТС;
Трети страни, участващи в даден
Проект, се считат за Участници
в Проект, освен по отношение
на Раздел 9

НБ

Трета страна
ПзР
Единодушно

1.

2.

3.

4.
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Участникът, който домакинства
провеждането на даден Проект
Участникът, който придава личен
състав към ЕЦТВТ на постоянна
база или като увеличаване на щата
за даден Проект
Направляващ борд
Сегашното Техническо споразумение
Юридическо лице или друг правен субект, който не е Участник
в това ТС
Правила за работа
Процес, при който се взема решение, като всички Участници
гласуват „За“ това решение

Раздел 1 – Цел и обхват
Е ПТВТ (Европейска програма за такт и че ск и въ зд у шен т ра нспор т) цел и
да подобри европейската оперативна
способност за так тическ и възд у шен
транспорт при операции за управление
на кризи чрез обединяване и споделяне
на опит, възможности за подготовка
и организационни разходи и чрез разработването на общоприети тактики,
техники и процедури, за да посрещне
по-добре предизвикателствата на пилотирането на военно-транспортен самолет в съвместна модерна оперативна
обстановка.
Е ПТВТ предоставя европейски курсове
за усъвършенстване на тактическата
подготовка на екипажите от военнот ра нспор т ната а виа ц и я (ЕП Т ВТ-К),
европейска тренировка на военнотранспортната авиация (ЕПТВТ-Т), Европейски курс за инструктори по тактическа
подготовка (ЕПТВТ-И), симпозиу ми
(ЕПТВТ-С) и други ЕПТВТ свързани
дейности за личния състав на военнот ранспортната авиаци я, наричани
по-надолу Проекти. Дру ги свързани
проекти и дейности също могат да бъдат
организирани в рамките на това ТС. С
цел прилагането на ЕПТВТ Програмата
ще се организира чрез създаването и
изпълнението на Проекти, както е описано в това ТС и неговите приложения.
Участието в даден Проект по това ТС е
гъвкаво; Участниците ще могат да решат
дали желаят да участват в зависимост
от техните национални изисквания и
наличните обстоятелства. Вследствие
всеки Проект може да има различни
Участници и всеки Участник ще има
финансова отговорност само към Проект, в който е решил да участва.
З а да се постигне тази цел, това ТС
определя условията, при които Участни-
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ците ще си сътрудничат, за да създадат,
установят, попълнят с личен състав,
опери рат, фи на нси рат и под д ърж ат
Европейски център за тактически въздушен транспорт (ЕЦТВТ) и Проектите.
ЕЦТВТ е постоянна структура, установена в рамките на Програмата, чиито
отговорности са описани в Раздел 3.
5. Е АО може да б ъде вк л юч ва на п ри
установяването на ЕЦТВТ и по време
на прилагането на Програмата. Това
сътрудничество ще бъде формализирано
в съответствие с Раздел 11 на това ТС.
6. Това ТС не е договор по смисъла на
международното право.
Раздел 2 – Направляващ борд
1. С
 ъздава се Направляващ борд (НБ).
2. Н Б включва представители на всички
Участници и представител на ЕКВТ
(Европейско Командване за въздушен
транспорт).
3. Всеки Участник има право на един глас.
4. У час т н и ц и, кои т о с а ч ленове т е на
ЕКВТ, дават мандат на ЕКВТ да ги
представлява по въпросите, описани в
Приложение Ж.
5. Е ЦТВТ осигурява негласуващ председател. Могат да бъдат канени наблюдатели
след решение на НБ.
6. Н Б взема решенията си с консенсус,
освен ако не е изрично указано друго
в това ТС.
7. Н Б управлява цялостната програма, и
по-конкретно:
a) Н адзирава и дава указания на ЕЦТВТ
по отношение на това ТС;
b) Д ава указания и поставя задачи на
Командира на ЕЦТВТ (ЕЦТВТ-Ком)
за управление на ЕПТВТ;
c) Н е по-късно от 30 април на предходната година утвърждава Програмата
за работа (ПзР) за следващата година, която се разработва от ЕЦТВТ
за изпълнението на ЕПТВТ. Това
у т върж да ва не да ва и н д и к а ц и я за
евентуалното участие на Участници
в Проектите, набелязани в ПзР;
d) Анализира, дискутира и утвърждава
проектите, които ще бъдат изпълнявани в рамките на това ТС;
e) Утвърждава с единодушие сътрудничеството с трети страни в рамката
на това ТС;
f) Утвърждава с единодушие участието
на трети страни в Проектите;
g) Утвърждава за всеки отделен случай
евентуално подпомагане от ЕЦТВТ на
други мероприятия на Участниците,
както е отбелязано в Раздел 3;
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h) У
 твърж дава с единодушие промените на приложенията от това ТС в
съответствие с Раздел 15;
i) С леди Проектите да са в съответствие
с инициативите за обедин яване и
споделяне в ЕС и за Интелигентна
отбрана в НАТО с цел предотвратяване на дублиране на усилията. Това
изисква активна връзка със съответните инициативи (напр. ЕФВТ);
j) Утвърждава длъжностните характеристики на личния състав от ЕЦТВТ
по предложение на ЕЦТВТ-Ком;
k) Утвърждава своите собствени Правила за работа.
8. Н Б може при необходимост да създаде
Консултативна група като подготвително и съветническо тяло на НБ. Правилата за Работа на тази Консултативна
група ще бъдат приети от НБ.
9. Н Б е отговорен за финансовите въпроси,
както е описано в това ТС.
10. Н Б ще заседава веднъж в годината
или при поискване.
Раздел 3 – ЕЦТВТ
1. З
 а ежедневно управление на ЕПТВТ
ЕЦТВТ е установен като изпълнително
тяло.
2. Е Ц Т В Т с е о г л а в я в а о т К о м а н д и р
(ЕЦ Т ВТ-Ком), кой т о о т г оваря п ред
Участниците през НБ за съблюдаването
на това ТС. Мирновременната структура
на ЕЦТВТ може да бъде намерена в
Приложение А.
3. Е ЦТВТ може да получи постоянна или
за всеки отделен случай поддръжка от
Трети страни в съответствие с процедурите, описани в Глави 9, 10 и 11 на това
ТС, и да бъде усилен с личен състав от
Участниците в Проектите.
4. Е ЦТВТ получава поддръжка от ЕКВТ
при писането на разписанията, сертифицирането на курсовете и надзираването
за съответствие на военнотранспортната
подготовка в рамките на ЕФВТ при
необходимост.
5. Е ЦТВТ е разположен в Сарагоса, Испания.
6. Е ЦТВТ под ръководството на ЕЦТВТКом:
a) Подготвя и организира Проекти за
изпълнение в рамките на това ТС;
b) Подпомага Приемащите участници
(ПУ) при изпълнението на техните
задачи по Проектите;
c) О бобщава поуките от практиката и
ги интегрира в бъдещите Проекти;
d) П рилага указанията на НБ и поддържа всички Проекти;
e) Р азработва Проект на ПзР за утвърждаване от НБ;
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f) И
 зпълнява ПзР;
g) Д окладва регулярно пред НБ за текущата дейност;
h) Подготвя предложение на проект на
годишен многонационален бюджет
(ЕЦТВТ-МБ), който се депозира за
утвърж даване от НБ, не по-късно
от края на септември на предходната година;
i) И зпълнява ЕЦТВТ-МБ с подкрепата
на Участника-домакин (УД);
j) Урежда практически въпроси, включително финансови, при сътрудничеството с трети страни след одобрение
от НБ;
k) Р азработва длъжностните характеристики на личния състав на ЕЦТВТ,
подлежащи на утвърждаване от НБ;
l) И зпълнява други задачи, възложени
от НБ.
7. Е ЦТВТ може, за всеки отделен случай,
след одобрение от НБ да подпомага
Участниците при провеждането на други
мероприятия (напр. Учения), които не
са включени в ПзР.
Раздел 4 – Участник-домакин
1. Кралство Испания домакинства ЕЦТВТ
за периода на това ТС.
2. УД осигурява:
a) Постоянно съоръжение за ЕЦТВТ,
необходимо за изпълнение на задачите му;
b) Л ичен състав за ЕЦТВТ, както е
отбелязано в Приложение А.
3. УД е отговорен за:
a) П одпомагането нa ЕЦТВТ-Ком за
изпълнението на ЕЦТВТ-МБ, утвърден от НБ;
b) С ключването на договори за нуждите
на ЕЦТВТ;
c) Ф инансов одит на ЕЦТВТ-МБ.
4. Услугите и средствата за поддръжка от
УД са изброени в Приложение Б на това ТС.
Раздел 5 – Многонационален бюджет и финансови разпоредби
1. Е ЦТВТ има годишен многонационален
бюджет, пресметнат в евро. Действителните нетни разходи се разпределят
поравно между Участниците. Финансовата година за ЕЦТВТ обхваща периода
от 1 януари до 31 декември.
2. Ф р енс к и я т у ч ас т н и к доп ри н ас я з а
ЕЦТВТ-МБ, в рамк ите на и според
ог раничени я та на на ли чни я си бюджет, чрез единствена вноска за продължителността на това ТС, както е
определено в Раздел 20, параграф 2,
изречение 1. Максималната сума на
споменатата вноск а е 218 420 евро.
Френският участник превежда своята
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вноска в определената банкова сметка.
Една година преди изтичането на периода на това ТС, както е упоменато
в Раздел 20, параграф 2, изречение 1,
френският Участник ще бъде информиран от НБ за евентуално дължима
допълнителна вноска или остатъчна
сума, която да му бъде възстановена.
В случай на дължима допълнителна
вноска от френския Участник ще бъде
изпратено ново Искане за набиране на
средства. В случай на остатъчна сума,
която да бъде възстановена на френския
Участник, същата ще бъде изплатена
в рамките на 60 дни след поискването
от френския Участник.
Б юд же т н и т е и фи на нс ови т е п ра вила (БФП) оп редел я т бюд жет ни т е и
фи на нс ови т е с т ру к т у ри на ЕЦ Т ВТ,
включително длъжностите, задачите и
отговорностите на тези, които отговарят
за финансовите въпроси. В допълнение те определят общите процедури,
у правл яващи финансовите дейности
на ЕЦТВТ, и общите контролни механизми, включително докладването за
финансовото управление на ЕЦТВТ.
БФП се утвърждават от НБ. Годишният
ЕЦТВТ-МБ се предлага от ЕЦТВТ-Ком
за предстоящата година в съответствие с
БФП и се утвърждава от НБ. На основа
на утвърдения ЕЦТВТ-МБ Участниците,
с изключение на френския участник,
чи ято вноска е описана в Раздел 5,
Параграф 2, превеждат техните вноски
към определената банкова сметка.
Доклад за изпълнение на бюджета, включително калкулация на действителните
приходи и разходи, се изготвя от ЕЦТВТ
след края на всяка финансова година
и се изпраща до НБ за утвърждаване.
Участниците се уведомяват за необходими допълнителни финансови средства
или такива, които следва да им бъдат
възстановени. В случай на дължими
допълнителни вноски ще бъде изпратено
ново Искане за набиране на средства.
Евен т уа лен к ред и т ен д исба ла нс ще
бъде включен в Искането за набиране на средства за следващата година.
Финансови средства, които следва да
бъдат възстановени, ще бъдат изплатени
в рамките на 60 дни след поискването
от съответния Участник.
В допълнение средносрочен финансов
план (прогнозен ЕЦТВТ-МБ за следващите 5 години) ще бъде изпратен
от ЕЦТВТ-Ком до НБ за нуждите на
планирането.
Т рети страни, участващи в конкретни
Проекти, в съответствие с разпоредбите на Раздел 9 ще бъдат таксувани,
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както е описано в БФП. Тези такси ще
бъдат осчетоводявани като приход към
ЕЦТВТ-МБ. НБ може да отмени или
намали тези такси.
7. В секи приход на ЕЦТВТ се осчетоводява
към ЕЦТВТ-МБ и намалява съответно
вноските на Участниците.
Р а з д е л 6 – Ф и н а н с о в и р а з п о р ед б и н а
Проектите
1. Ц ените на проектите не са обвързани
с ЕЦТВТ-МБ. Тези цени се споделят
между Участниците в Проектите в зависимост от нивото на тяхното участие,
както е определено в съответното Писмо
за активиране и Писмо за съгласие.
2. Н а основание на информацията, включена в ПЗР, ЕЦТВТ в координация с
ПУ изготвя финансов разчет за Проектите, които ще се осъществят през
следващата година.
3. Ц ените на Проектите се определят от
ПУ и се включват съответните Писмо
за активиране и Писмо за съгласие и
се изплащат на ПУ освен таксите на
Третите страни, посочени в Раздел 5.
Раздел 7 – Одит
1. И зпълнението на годишния ЕЦТВТМБ ще бъде одитирано от съответните
одитни институции на УД с отчитане
на приетите БФП. Докладите от тези
одити ще бъдат предоставяни на НБ.
2. Н ационалните одитни институции на
Участниците имат право да изискват за
тяхна сметка цялата информация и да
проверят всички дела, които считат за
необходими, за да одитират националната вноска и да информират техните
съответни национални институции. Тези
искания се отправят чрез ЕЦТВТ-Ком.
3. У час т н и ц и т е и п р едс та ви т ел и т е на
тех ните Счетоводни/сметни организации имат право да получат за тяхна
сметка цялата информация и да проверят всички отчети, които те считат
за необходими, за извършването на
национален одит или да информират
техните правителствени или парламентарни власти.
Раздел 8 – Стартиране на Проекти
Проектите могат да бъдат под формата на
ЕПТВТ-К, ЕПТВТ-Т, ЕПТВТ-И и ЕПТВТ-С
или други подобни дейности.
Проектите подлежат на следните процедури при активиране:
1. С лед одобрение на Проект от НБ освен
при специални обстоятелства, взети
предвид от НБ, не по-късно от 8 месеца преди началната дата на проекта
ЕЦТВТ-Ком изпраща до потенциалните
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Участници в Проекта писмо за активация, съдържащо планираната цена на
Проекта, ако е налична, времева рамка
и обхват на Проекта, както и допълнителна специфична информация като
необходимост от усилване на ЕЦТВТ
или на ПУ. Образец на Писмо за активация се намира в Приложение В.
В секи потенциален Участник в Проект
решава дали ще се присъедини към
Проек та и информи ра ЕЦТВТ-Ком,
като по този начин потвърждава финансовото си участие в Проекта, както
и предоставянето на увеличаване на
щата чрез подписването на Писмото за
съгласие и на Писмото за активация.
Образец на Писмо за съгласие се намира
в Приложение Г. Писмото за съгласие
се изпраща до ЕЦТВТ не по късно от
6 месеца преди началото на Проекта, освен при специални обстоятелства, взети
предвид от НБ, или при попълване на
незаети позиции в Проекта. Приложение
Д на това ТС описва общите условия,
приложими към Проектите ЕПТВТ-К,
ЕПТВТ-Т и ЕПТВТ-И.
В случай, когато Проекти се стартират с брой Участници, по-малък от
необходим и я м иним у м, ще се п ро ведат консултации за увеличаване на
нивото на участие на потенциалните
Участници или за нови Участници или
с трети страни за включването им в
Проекта, за да се използват наличните
възможности.
Участник в Проект може да откаже
участието си в даден проект чрез писмено уведомяване до ЕЦТВТ, който
уведомява останалите участници. Отказалият се участник информира НБ
за причините за отказа.
О свободеното от отказалия се Участник място може да бъде попълнено
от друг Участник в Проекта или от
нов Участник в това ТС или от Трета
страна при изпълнение на разпоредби те на Раздел 9. Нови я т Участ ник
следва да подпише Писмо за съгласие
в съответствие с параграф 2 по-горе.
Новият Участник поема пълната цена,
която е трябвало да бъде заплатена от
отказалия се Участник.
В случай че освободеното място не е
попълнено, отказването на Участник
от Проекта:
a) О бявено между 6 и 3 месеца преди
началото на проекта, задължава съответния участник да заплати 50 % от
евентуалните финансови задължения
към проекта;
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b) О
 бявено под 3 месеца преди началото на проекта, не освобож дава
съответния участник от финансовото
задължение към проекта.
7. А ко ПУ трябва да отмени домакинстването на Проект по важни причини,
които следва да бъдат докладвани пред
НБ, съответният ПУ информира по възможно най-бързия начин ЕЦТВТ, който
от своя страна информира останалите
Участници в Проекта. В този случай
Проек т ът е о т менен и с ъо т ве т н и т е
разходи за него се поемат само от ПУ.
8. Участниците в даден Проект могат да
прекратят проекта чрез единодушно
решение. В този случай участниците в
Проекта следва да решат за разпределението на разходите, вече извършени
по Проекта. В допълнение участниците
в прекратения Проект трябва да докладват пред НБ за причините, довели
до прекратяването.
Р а з д е л 9 – Уч а с т и е н а Т р е т и с т р а н и в
Проекти
1. Н Б може да реши с единодушие допускането до участие в проектите на
Трети страни.
2. К огато НБ е решил, в съответствие с
Раздел 2, да допусне участие на Трети
страни в Проект, се прилагат следните
процедури:
a) Т рети страни могат да заявят участие
в даден Проект чрез ЕЦТВТ-Ком,
който информира съответно НБ;
b) Н Б решава за участието на заявилата
Трета страна в даден проект, като
може да реши в съответствие с Раздел 5 да премахне или намали таксите
за участието на Третата страна;
c) С лед одобрението от НБ на участието
на конкретна Трета страна в даден
проект се прилага следното:
i. А ко третата страна е подписала
НАТО или ПзМ ССВС или друго
ТС за статута на въоръжените им
сили и/или валидни допълващи
споразумения между Участниците
в Проекта, дадената Трета страна
и ПУ:
1. Е ЦТВТ-Ком изпраща на съответната Трета страна Писмо за
активация както за Участниците
в Проекта, но с приложено Приложение Е от това ТС;
2. Т р е т ат а с т ра н а по т в ърж д а в а
своето участие в Проекта чрез
подписване на Писмо за Съгласие, както за Участниците в
Проекта;
3. О свен при специа лни обстоятелства, отчетени от НБ, разпо-

ВЕСТНИК

БРОЙ 69

редбите на Раздел 8, параграфи
4, 5 и 6, както и закъснения за
и зп ра щ а не т о н а П ис мо т о з а
активиране и подписването на
Писмо за съгласие, се прилагат
както за Участниците в Проекта.
ii. Т рета страна, която не е подписала НАТО или ПзМ ССВС, или
друго споразумение за статута на
въоръжените им сили и/или валидни допълващи споразумения
меж д у Участниците в Проек та,
дадената Трета страна и ПУ, се
прилага следното:
1. Т ретата страна, възнамеряваща
да участва само с личен състав
в да ден п роек т, г о извърш ва
чрез спонсорство от Участник
в Проекта:
a. С понсориращият Участник в
Проекта гарантира, че съответната Трета страна, участваща в дадения Проект, ще поеме
всички разходи, произтичащи
от нейното участие, по отношен ие на П У, у час т н и ц и т е
в Проекта и Трети ст рани,
както и дължимите суми към
ЕЦТВТ-МБ;
b. С понс ори ра щ и я т Учас т н и к
в Проекта включва в своето
споразумение за спонсорство
клаузи относно искове, като
такива, породени от участието
на Третата страна в Проекта,
ще бъдат поети от съответната
Трета страна по отношение на
ПУ, участниците в Проекта и
Трети страни. Тези споразумения трябва да бъдат в сила
преди у частието на лични я
състав на дадената Трета страна в съответния Проект.
2. Участието на трета страна с въздухоплавателно средство изисква подписването на съответните споразумения между ПУ,
участниците в проекта и дадената трета страна. Когато тези
споразумения влязат в сила, се
прилагат процедурите, описани
в Раздел 9, параграф 2, с) и i).
3. У частниците в Проекта ще поискат
одобрението на НБ при интегрирането на обменен личен състав от Трети
страни в участващите в даден Проект
техни формирования.
Разде л 10 – При да ва не на ли чен с ъс та в
към ЕЦТВТ
1. Участниците и ЕК ВТ придават подход ящо к ва лифициран личен състав
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към ЕЦТВТ, както е описано в Приложение А.
П равният статут на личния състав на
Изпращащите участници, придаден към
ЕЦТВТ на постоянна база или като
увеличаване на щата за дадени проекти, по време на тяхното присъствие на
територията на УД и/или ПУ се определя съответно от НАТО ССВС или
ПФП ССВС или от други приложими
споразумения, които могат да бъдат в
сила между Изпращащите участници
и УД или ПУ.
П равният статут на личен състав от
трети страни, подписали НАТО ССВС
или ПФП ССВС, придадени към ЕЦТВТ
на постоянна база или за всеки отделен
случай в съответствие с разпоредбите
на раздели 2 и 11 на това ТС, по време
на тяхното присъствие на територията
на УД и/или ПУ се определя съответно
от НАТО ССВС или ПФП ССВС.
И зпращащите страни запазват правото
на дисциплинарна власт над техни я
личен състав, придаден към ЕЦТВТ.
Всеки Изпращащ участник определя
С т а рш и н а ц ион а л ен п р едс т а ви т е л ,
който е отговорен за съответното прилагане на дисциплинарните действия
над неговия личен състав. Старшият
на ц иона лен п редс та ви т ел под д ърж а
връзка с ЕЦТВТ-Ком.
Изпращащите Участници носят отговорност за заплащане, услуги, придобивки, обезщетения и други специфични
осигурявания на техния личен състав,
придаден към ЕЦТВТ на постоянна база
или като усилващ за дадени проекти,
в съответствие с тяхното национално
законодателство.
Р азходите за сл у жебно път у ване на
личния състав, придаден към ЕЦТВТ
на постоянна база, при изпълнението
на тази ЕПТВТ, включително въздушен, наземен, железопътен и морски
транспорт, както и за настаняване, се
поемат от ЕЦТВТ-МБ.
Р азходи те за сл у жебно п ът у ване на
личния състав, придаден като увеличаване на щата към ЕЦТВТ за всеки
отделен случай, включително въздушен,
наземен, железопътен и морски транспорт, както и дневни пари, се поемат
от Изпращащите участници.

Раздел 11 – Сътрудничество с Трети страни
1. Е ЦТВТ може да си сътрудничи с Трети
страни в рамките на това ТС на постоянна основа или в отделни случаи.
2. Такова сътрудничество следва да бъде
одо б р ено о т Н Б в с ъ о т в е т с т ви е с
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Раздел 2 от това ТС. Практическите
модалности, включително финансовите детайли, следва да бъдат уточнени
между ЕЦТВТ-Ком и/или УД и Третата
страна.
Раздел 12 – Контрактуване
1. П ри поискване от ЕЦТВТ-Ком УД ще
сключва определени договори за нуждите на ЕЦТВТ за различни видове
поддръжка, подлежаща на заплащане,
в съответствие с приложимото законодателство.
2. П ри съдебни искове, произтичащи от
договори, описани в този Раздел, УД ще
осигури правното представяне. Ако е
необходимо, УД ще се консултира при
такива искове с Участниците чрез НБ.
НБ може да взема решения по провеждането на такива искове. Разходите по
такива съдебни искове ще се поемат
от ЕЦТВТ-МБ.
Раздел 13 – Искове и отговорности
1. И скове и жалби ще се процесират в
съответствие с разпоредбите на НАТО
или ПзМ ССВС.
2. И скове, кои т о не с а п р ед ви ден и в
НАТО ССВС или ПзМ ССВС, трябва
да бъдат разрешавани от засягащите ги
Участници за всеки отделен случай в
съответствие с други приложими споразумения и/или приложимо национално
и международно законодателство.
3. К онтрактори могат да бъдат защитени
срещу искове на Трети страни само след
специално решение на Участниците.
4. И скове, произтичащи от който и да е
контракт, сключен в рамките на това ТС,
трябва да бъдат разрешавани съгласно
клаузите на съответния контракт.
Раздел 14 – Сигурност
1. Л
 ичен състав, придаден към ЕЦТВТ на
постоянна база или за всеки отделен
случай, или като увеличаване на щата
за даден Проект, се придържа към правилата за сигурност на УД и/или ПУ.
2. В сяка класифицирана информация или
материа ли, обменена или създадена
във връзка с това ТС, трябва да бъде
използвана, предавана, съхранявана и
обезопасявана в съответствие с приложимото национално законодателство
з а с и г у рно с т н а и нф о рм а ц и я т а н а
Участниците, като трябва да се осигурява ниво на защитеност не по-ниско
от заложеното в документа на НАТО
„Сигурност в НАТО“, С-М (2002) 49
от 17 юни 2002 г. и последващите му
изменения и допълнения.
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Раздел 15 – Изменение
1. Т
 ова ТС може да бъде изменяно и допълвано по всяко време чрез писмено
единодушно съгласие на Участниците.
2. П риложения А, Б, В, Г, Д и Е на това ТС
могат да бъдат изменяни и допълвани
чрез писмено единодушно съгласие на
НБ след получаване на съответните национални одобрения, че тези изменения
и допълнения са съобразени с това ТС.

3. У
 Д изготвя финален финансов доклад в
рамките на 6 месеца след прекратяване
на това ТС, както е определено в БФП.
Докладът се предоставя на Участниците.
4. Е вентуален финансов дисбаланс трябва
да бъде разрешен между всички Участници с отчитане на първоначалната
вноска на френския Участник, описана
в Раздел 5, параграф 2. Подробностите
ще бъдат уточнени в БФП.

Раздел 16 – Оттегляне
1. У Д домакинства ЕЦТВТ за продължителността на това ТС.
2. П рекратяването на участието на някой
от останалите Участници се извършва
съгласно следните разпоредби:
a) П реди връчване на официално уведомление за прекратяване на участие
ще се проведат детайлни консултац и и меж д у Учас т н и ц и т е о т носно
последствията от прекратяването на
участието и за възможностите това да
бъде предотвратено. Минимум 90 дни
следва да се осигурят за провеждане
на консултациите;
b) А ко Участник все още желае да прекрати участието си, Участникът следва да изпрати писмено уведомление
до останалите Участници. Прекратяването на участието е ефективно от
31 декември на следващата година;
c) Д о датата на ефективност на прекратяването на участието Участникът следва да изпълни всичките си
задължения по това ТС;
d) Р азпоредбите на това ТС остават
в сила за Участника, прекратяващ
у част ието си, до разрешаване на
всичк и финансови и админист ративни въпроси.
3. Е вентуален финансов дисбаланс трябва
да бъде разрешен с Участника, прекратяващ участието си, с отчитане на
първоначалната вноска на френски я
Участник, описана в Раздел 5, параграф
2. Подробностите ще бъдат уточнени
в БФП.

Раздел 18 – Нови Участници
1. К оято и да е държава или международна
организация може да се присъедини
към това ТС чрез подписване на Нота
за присъединяване, както е описано в
Приложение Е.
2. П рис ъед и н я ва нет о с та ва ефек т и вно
след полагане на последния подпис в
Удостоверението за присъединяване.
3. О ригиналът на Удостоверението за присъединяване се завежда и съхранява от
УД, който предоставя по едно надлежно
заверено копие на всеки Участник.

Раздел 17 – Прекратяване
1. Това ТС може да бъде прекратено с
единодушно решение на Участниците,
като НБ определя Проектите, които
следва да бъдат прекратени, и Проектите, които следва да бъдат завършени,
преди прекратяването на това ТС.
2. Р азпоредбите на това ТС остават в
сила за Участниците до разрешаване на
всички финансови и административни
въпроси.

Раздел 19 – Спорове
Всички спорове по отношение на това ТС,
предизвикани между или сред Участниците,
следва да бъдат разрешавани чрез консултации между касаещите ги Участници.
Раздел 20 – Подписване и влизане в сила
1. Това ТС и неговите приложения влизат
в сила на датата на последния подпис.
2. Това ТС се сключва за период от 9 (девет) години от датата на влизането си
в сила. Продължителността му може
да бъде удъл жена след единод у шно
решение на Участниците в рамките
на НБ за не по-малко от три години.
3. Това ТС е подписано в един оригинал
на а н гл и йск и, френск и и испа нск и
език, като всички версии са еднакво
валидни. Оригиналите се съхраняват
от Участника-домакин, като по едно
надлежно заверено копие се изпраща
до всеки Участник.
При ложение А – Мирновременен щат на
ЕЦТВТ
Мирновременният щат на ЕЦТВТ включва
11 (единадесет) постоянни длъжности.
3 (три) длъжности ще бъдат попълнени от
УД и 2 (две) длъжности ще бъдат попълнени
от ЕКВТ, както е показано долу. Останалите
позиции ще бъдат попълнени от Участниците,
без УД, на ротационен принцип.
Постоянни длъжности:
1. Командир (ЕЦТВТ-Ком) – УД
2. Помощник на Командира
3. А дминистратор – УД
4. Директор на курс – ЕКТВ
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5. Супервайзър по подготовката – ЕКТВ
6. Началник Операции – УД
7. Началник КИС
8. Главен тактически инструктор
9. Началник Разузнаване
10. Тактически инструктор (пилот)
11. Тактически инструктор (борден)

Приложение Б – Поддръжка от УД
Услуги, осигурявани от УД на ЕЦТВТ/личния
състав от ЕЦТВТ, без заплащане:
a. Осигуряване на инфраструктура/офис пространство в Сарагоса (Испания), включително:
i. Охрана и сигурност;
ii. И здаване на необходимите идентификационни карти, пропуски и пропуски
за семействата;
iii. И зползване на съоръжения за хранене
(цената на храната ще бъде заплащана
от всеки поотделно);
iv.  Здравни инспекции и инспекции по безопасността и предохранителни мерки;
v. Търсене и унищожаване на експлозиви;
vi. Противопожарна защита;
vii. Комуникации по военна мрежа;
b. Документи и военни публикации на УД;
c. Финансово счетоводство и одит;
d. И спанска администрация по отношение
на ЕЦТВТ и статуса и привилегиите на
личния състав;
e. Д остъп до съоръжения за възстановяване
и отдих при същите условия, приложими
за личен състав на УД.

Приложение В – Образец на Писмо за
активация
Проект хххххх – Писмо за активация
I. Цел
Цел т а на т ози Пр о ек т е да п р едо с т а ви
ЕПТВТ-К, ЕПТВТ-Т, ЕПТВТ-И, ЕПТВТ-С, друга
ЕПТВТ-ххх дейност в рамките на ЕПТВТ1.
Този ЕПТВТ-К, ЕПТВТ-Т, ЕПТВТ-И, ЕПТВТ-С,
друга ЕПТВТ-ххх дейност ще се проведе от [дата]
до [дата] в [място],[страна].
II. Финансови спогодби
a) Р азчетната обща цена на Проекта е
ххххх евро. Този разчет включва следните цени: (моля, опишете цените)
b) Ф ормулата за разпределение на разходите, за да се определи цената за един
Участник в Проект, е (моля, изберете
необходимата формула):
[За проекти като ЕПТВТ-К, ЕПТВТ-Т, ЕПТВТ-И]:
цена на Проекта
Цена за = Обща
––––––––––––––––––––––––×Брой екипажи
Участник
Общ брой участващи на Участника
екипажи в Проекта
[За проекти като ЕПТВТ-С]:
цена на Проекта Брой предстаЦена за = Обща
––––––––––––––––––––––––× вители на
Участник
Общ брой участващи
представители в Проекта Участника
Избери правилния текст в италик и допълни необходимите детайли.
1
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c) К
 ато резултат от а) и б): Вашето разчетно финансово задължение е ххххх
евро.
d) С лед приключване на Проекта ПУ ще
изп рат и до Учас т ниц и т е в Проек та
фактури, отразяващи реалните разходи.
Дължимите суми ще бъдат преведени на
определените банкови сметки в рамките
на 60 дни след получаване на фактурата.
e) (само ако ще има такса) Вашата такса
за участие ще бъде ххххх евро. Моля,
преведете сумата на следната банкова
сметка (банковата сметка на ЕЦТВТ-МБ)
в рамките на 60 дни след изпращането
на Вашето Писмо за съгласие.
Общите разпоредби, приложими към проекти
като ЕПТВТ-К, ЕПТВТ-Т, ЕПТВТ-И и описани
в Приложение Д на това ТС/Приложението към
това Писмо [когато в даден Проект ще участва
Трета страна, подписала НАТО или ПзМ ССВС
или друго ТС за статута на въоръжените им
сили и/или валидни допълващи споразумения между
участниците в проекта, дадената трета страна
и ПУ, Приложение Д на това ТС се прилага към
Писмото], са приложими към този Проект.
Разпоредбите за Трета страна, която не е
подписала НАТО или ПзМ ССВС или друго ТС за
статута на въоръжените им сили и/или валидни
допълващи споразумения между участниците в
проекта, дадената трета страна и ПУ, ще се
определят за всеки отделен случай.
Ако е необходимо:
Други разпоредби
Ако е необходимо:
Входна точка на територията на ПУ:
Изходна точка на територията на ПУ:

Приложение Г – Образец на Писмо за съгласие
Проект хххххх – Писмо за Съгласие
Република/Кралство/Правителството/Министерството/министърът/ххххх на ..........................,
представляван от .....................................................
.......................................................................................
След като реши да участва в Проект ххххх,
както е описано в Писмото за активиране на
Проект ххххх от [дата]
ИЗБИРА ДА СЕ ВКЛЮЧИ И ДА СПАЗВА
РАЗПОРЕДБИТЕ, УРЕДЕНИ ВЪВ:
[За Участници]
Писмото за активиране на Проект ххххх,
създаден в съответствие на Раздел 8 на ТС за
ЕПТВТ относно Европейската програма за тактически въздушен транспорт и установяването в
Испания на Европейския център за тактически
въздушен транспорт,
[За Трета страна, подписала НАТО или ПзМ
ССВС или друго ТС за статута на въоръжените
им сили и/или валидни допълващи споразумения
между участниците в проекта, дадената трета
страна и ПУ]
Писмото за активиране на Проект ххххх и Глави 8, 9 и 19 на ТС за ЕПТВТ относно Европейската
програма за тактически въздушен транспорт и
установяването в Испания на Европейския център
за тактически въздушен транспорт,
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Като Участник в Проект ххххх с хххххх [екипажи/представители].
[При необходимост от обявяване на ограничения следващият текст може да бъде добавен към
изречението: „при следните ограничения:“ и се
изброяват ограниченията, ако е нужно]
...................................................................................
...................................................................................
За Република/Кралство/Правителството/Министерството/министъра/ххххх на
...................................................................................
...................................................................................
Дата: ...............................

Приложение Д – Общи клаузи за Проекти
ЕЦТВТ-К, ЕЦТВТ-Т и ЕЦТВТ-И
Следващите общи разпоредби се прилагат към
всички Проекти ЕЦТВТ-К, ЕЦТВТ-Т и ЕЦТВТ-И
в рамките на това ТС.
1. Дефиниции и съкращения
Пълно командване

Военна власт и отговорност на командир да отдава заповеди към подчинените си. То покрива
всеки аспект от военните
операции и администрация и съществува само в
рамките на националните
въоръжени сили

Поддръжка от При- Г р а ж д а н с к а и в о е н н а
е м а щ и я у ч а с т н и к помощ, предоставяна от
(ППУ)
ПУ на Изпращаща страна
(ИС), която е разположена, действа или преминава през територията,
териториалните води или
въздушно пространство
на ПУ
НАТО ССВС

Споразу мението меж ду
страните от Северноатлантическия договор относно статута на техните
въоръжени сили от 19 юни
1951 г.

ПзМ ССВС

Споразу мението меж ду
държавите – членк и на
Северноатлантическия договор, и други държави,
участващи в Партньорство
за мир, относно Статуса
на техните сили от 19 юни
1995 г.

Изпращаща Страна Участник в проект, който
(ИС)
развръща сили, запаси и
оборудване и заявява използване на логистична и
друга поддръжка от ПУ
Изявление за изис- Документ, изготвен от ИС,
квания (ИзИ)
даващ подробна информация за силите и оборудването, които ще се пребазират, както и необходимите
съоръжения, материали и
услуги

ВЕСТНИК

БРОЙ 69

2. Правни аспекти
НАТО или ПзП ССВС или друго ТС за статута на въоръжените им сили и/или валидни
допълващи споразумения между участниците
в проекта и дадената трета страна се прилагат
в рамките на Проектите ЕЦТВТ-К, ЕЦТВТ-Т и
ЕЦТВТ-И.
3. Командване и управление
3.1. Участващите формирования и индивиди
остават под Пълното командване на
техните национални власти, запазвайки нормалната национална командна
верига.
3.2. О пределените от ПУ власти изпълняват
Проектно управление, както е разписано в приложимата учебна програма
или в приложимите документи, над
участващите формирования и индивиди
за времето на Проекта.
4. Защита на силите (ЗС)
ЗС се планира за всеки Проект ЕЦТВТ-К,
ЕЦТВТ-Т и ЕЦТВТ-И, като се доразвива, както
е необходимо.
4.1. З С се прилага в съответствие с политиката и процедурите на НАТО, като
всички предприети мерки за ЗС съответстват на НАТО ССВС и ПзМ ССВС
и приложимото законодателство на ПУ.
4.2. П У информира ИС за предложението
си за изисквания и ограничения по ЗС.
4.3. В сяка ИС идентифицира и предоставя
на ПУ своите изисквания и ограничения
по ЗС чрез Изявление за изисквания
(ИзИ).
5. Логистично осигуряване
5.1. В секи Участник в Проект е отговорен за
собственото си логистично осигуряване.
5.2. В рамките на съществуващите способности и в зависимост от наличностите ПУ предоставя на ИС списък с
възможно осигуряване и действително
осигуряване, необходимо за нуждите
на Проекта.
5.3. ИС предоставя на ПУ, не по-късно от
три месеца преди началото на Проекта,
ИС описващи вида, количеството и качеството на необходимото осигуряване.
5.4. У П осигурява ИС в съответствие на
принципите на СТАНАГ 2034 (Стандартни процедури на НАТ за взаимно
логистично подпомагане) и СТАНАГ
3113 (Предоставяне на осигуряване на
посещаващи личен състав, самолети и
превозни средства) и/или друго приложимо многонационално или двустранно
споразумение и договореност.
6. Приемащ участник
6.1. П У предоставя безплатно на ИС следното оборудване и услуги:
6.1.1. Т р ен и р ов ъч н и т е с ъ о р ъ жен и я
и райони (инфраструктура, необходима за провеж дането на
учения/планиращи конференции,
включително обзавеждане (само
столове и маси).

БРОЙ 69

ДЪРЖАВЕН

6.1.2. С
 пешна медицинска помощ на
територията на ПУ в съответствие с Член IX, параграф 5 от
НАТО ССВС.
6.1.3. По възможност военните структури на ПУ извършват медицинска
евакуация на болни и ранени с
използване на военни средства
на ПУ.
6.1.4. Медицинско и стоматологично
осигуряване Роля 1 и/или Роля
2 от военен медицински персонал и във военни медицински
заведения на ПУ за участващ в
Проект личен състав.
6.1.5. В оенен транспорт от ПУ при медицинска евакуация (МЕДЕВАК)
на територията на ПУ.
6.1.6. С игурност на чувствителни военни зони.
6.1.7. Н еобход и м и я т брой к ар т и за
провеждането на учението.
6.2. М едицинското и стоматологичното
осигуряване Роля 2 и Роля 3 в цивилни
медицински заведения ще бъде предоставяно на същите цени, заплащани от
личния състав на ПУ за такива услуги.
6.3. М ЕДЕВАК с цивилен транспорт/ресурси ще бъде предоставяно на същите
цени, заплащани от личния състав на
ПУ за такива услуги.
6.4. Репатрирането по медицински причини
е отговорност на ИС в съответствие
със СТАНАГ 2011 МЕД.
6.5. П ри поискване, изложено в ИзИ, ПУ
може да п редос та ви, по време на
подготовката и провеждането на Проект ЕЦТВТ-К, ЕЦТВТ-Т и ЕЦТВТ-И,
оборудване и услуги, подлежащи на
възстановяване от заявилата ИС.
6.6. П У поддържа административна и финансова документация, необходима за
възстановяването му за предоставените
ресурси на ИС, съгласно заявките.
6.7. ИС възстановява на ПУ за приетата ППУ.
7. Изявление за изисквания (ИзИ)
ИС не по-късно от 90 дни преди началото
на Проект ЕЦТВТ-К, ЕЦТВТ-Т и ЕЦТВТ-И
предоставят на ПУ техните ИзИ, детайлизиращи развръщаните сили и оборудване, както и
необходимите съоръжения, стоки и услуги.
8. К онтрактуване за специфични изисквания
на ИС
8.1. К огато ПУ не може да предостави осигуряване, ПУ може да бъде посредник
при подпомагане на информационния
поток и подписването на контракти
между ИС и цивилни и търговски източници. ПУ обаче няма да подписва
контракт от името на ИС.
8.2. В сички сметки ще бъдат заплащани от
контрактуващата ИС на цивилния или
търговски доставчик без намеса от ПУ.
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9. Финансови разпоредби
В съответствие с финансовите клаузи, посочени в Писмото за активиране за всеки отделен
Проект ЕЦТВТ-К, ЕЦТВТ-Т и ЕЦТВТ-И и потвърдени от Участниците в Проекта в тяхното
Писмо за съгласия, всеки Участник в Проект
поема собствените си разходи за Проекта.
10. Пресичане на граница
Изискванията за пресичане на граница са детайлизирани от ПУ в документацията на Проекта.
11. Инцидент/произшествие с въздухоплавателно
средство
Всеки инцидент или произшествие с въздухоплавателно средство се процесира в съответствие
с принципите на СТАНАГ 3531 (Разследване
по безопасността на полетите и докладване на
авиационни произшествия (аварии и катастрофи/
сериозни инциденти и инциденти), включващи
военни летателни апарати, авиационни неуправляеми и управляеми ракети и/или БЛА)
и СТАНАГ 3318 (Авиомедицински аспекти на
разследването на инцидент или произшествие с
въздухоплавателно средство) и други приложими
многонационални или двустранни споразумения
и договорености.
12. Околна среда
12.1. П У информира ИС за правилата и
стандартите, които следва да се прилагат по време на Проект ЕЦТВТ-К,
ЕЦТВТ-Т и ЕЦТВТ-И. Стандартите не
трябва да са по-високи от тези, при
които действа ПУ. ИС се придържа
към стандартите за околната среда.
12.2. Увреждания, причинени от неспазване на обявени те стан дар т и, се
отстраняват от ИС, която е причинила увреждането, или възможните
искове се разрешават в съответствие
с Раздел 14 по-долу.
13. Смърт на член на ИС
13.1. С мъртта на член на ИС на територията
на ПУ се докладва на съответните
власти на ИС. Смъртта се удостоверява от правоспособен лекар от ПУ,
който издава смъртния акт.
13.2. А ко правозащитните органи на ПУ
изискват извършване на аутопсия на
починалия, тя се извършва от определен за целта лекар от ПУ. ПУ ще
положат всички усилия да осигурят
възможност за присъствие на наблюдател от ИС по време на аутопсията.
13.3. ИС ще организират за освобождаване
от тялото веднага след като получат
разрешение от правозащитните органи на ПУ. Репатрирането на тялото е
в съответствие със законодателството
на ПУ. Властите на ИС информират
при поискване властите на ПУ за
организацията по транспортирането
на тялото извън ПУ.
14. Искове
14.1. Исковете се разрешават в съответствие с Член VIII на НАТО ССВС и/
или ПзМ ССВС или разпоредбите на
друго ТС за статута на въоръжените
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им сили и/или валидни допълващи
споразумения между Участниците в
Проекта, дадената Трета страна и ПУ.
14.2. Искове, които не са предвидени в
НАТО ССВС и/или ПзМ ССВС или
разпоредбите на друго ТС за статута на въоръжените им сили и/или
валидни допълващи споразумения
между Участниците в Проекта, дадената Трета страна и ПУ, трябва да
бъдат разрешавани от засягащите ги
Участници за всеки отделен случай
в съответствие с други приложими
споразумения и/или приложимо национално и международно законодателство.

Приложение Е – Образец на Нота за присъединяване
Нота за присъединяване към Техническото
споразумение относно Европейската програма
за тактически въздушен транспорт и установяването в Испания на Европейския център за
тактически въздушен транспорт (ЕПТВТ ТС)
Министърът на отбраната на Кралство Белгия,
М инистерството на отбраната на Република
България,
М инистерството на отбраната на Чешката
република,
м инистърът на отбраната на Френската република,
Ф едералното министерство на отбраната на
Федерална република Германия,
М инистерството на отбраната на Италианската република,
м инистърът на отбраната на Великото херцогство Люксембург,
м инистърът на отбраната на Кралство Нидерландия,
М инистерството на отбраната на Кралство
Норвегия,
М инистерството на националната отбрана на
Португалската република,
М инистерството на отбраната на Кралство
Испания
В съответствие с Техническото споразумение
относно Европейската програма за тактически
въздушен транспорт и установяването в Испания
на Европейския център за тактически въздушен
транспорт
Като отчитат желанието на Република/Кралство/Правителството/Министерството/министъра на .......................................................... да се
присъедини към Програмата;
Решиха, както следва:
Настоящата Нота за присъединяване provides
the provisions за присъединяването на Република/
Кралство/Правителството/Министерството/
министъра на ............................................ като
Участник към това ТС
Участниците се съгласяват с присъединяването
на Република/Кралство/Правителството/ Министерството/министъра на ........................................
............... като Участник към това ТС.
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................................................ Участник приема
клаузите на това ТС.
Присъединяването е ефективно от датата на
последния подпис на Нотата за присъединяване.
Подписана в по един оригинал на английски,
френски и испански език, като всички версии
са еднакво валидни. Оригиналите се съхраняват
от Участника-домакин, като по едно надлежно
заверено копие се изпраща до всеки Участник.
За министъра на от- За Министерството на
браната на Кралство отбраната на РепублиБелгия
ка България

За Министерството на За министъра на ототбраната на Чешката браната на Френската
република
република

За Федералното минис- За Министерството на
терство на отбраната на отбраната на ИталианФедерална република ската република
Германия
За министъра на от- За министъра на отбраната на Великото браната на Кралство
херцогство Люксембург Нидерландия

За Министерството на За Министерството на
отбраната на Кралство националната отбрана
Норвегия
на Португалската република
За Министерството на За Република/Кралство/
отбраната на
Правителството/
Кралство Испания
Министерството/
министъра на
........................................
.........................................

Приложение Ж – Въпроси, по които Участниците, членуващи в ЕКВТ, дават мандат на
ЕКВТ да ги представлява в НБ
ЕЦВТ ще представлява в НБ Участниците,
членуващи в ЕКВТ, по следните теми:
– Утвърждаване на Програмата за работа
(ПзР) на ЕЦТВТ;
– Участието на личен състав от ЕКВТ в
Проекти, организирани от ЕЦТВТ;
– П ланиране на Проектите (локация, време,
брой мероприятия, С2, софтуерни продукти
и референтни документи);
– У чебн и п рог ра м и и с ер т ифи к а ц и я на
курсовете;
– Решения по последствията върху общия
бюджет на ЕЦВТ.
6985
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МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

Раздел първи
Определения

Въведение
Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната
на Република Естония, Министерството на
отбраната на Република Латвия, Министерството на националната отбрана на Република
Литва, министъра на националната отбрана на
Република Полша, Министерството на националната отбрана на Румъния и Върховния щаб
на Съюзническите сили в Европа (SHAPE),
наричани по-нататък участниците:
Като взеха предвид разпоредбите на Северноатлантическия договор от 4 април 1949 г.,
по-специално членове 3 и 5 от него;
Като взеха предвид Споразумението между
страните по Северноатлантическия договор
относно статута на техните въоръжени сили
(NATO SOFA) от 19 юни 1951 г.;
Като взеха предвид Протокола за статута на
международните военни щабове, създадени в
съответствие със Северноатлантическия договор (Парижкия протокол), от 28 август 1952 г.
и настоящи и бъдещи споразумения за допълнение на Парижкия протокол, сключени между
страните – членки на НАТО, и Върховния щаб;
Като взеха предвид Споразумението между
правителството на Република Полша, правителството на Кралство Дания и правителството на Федерална република Германия за
Многонационалния корпус Североизток с дата
5 септември 1998 г. и неговите настоящи и
последващи изменения;
Като взеха предвид Декларацията от срещата
в Уелс с дата 5 септември 2014 г., където членовете на НАТО се съгласиха да разработят План
за готовност за действие (ПГД), който съдържа
необходимите мерки за предприемане от Алианса в отговор на променената и по-широка
среда на сигурност във и в близост до Европа;
Като признават, че всеки бъдещ принос от
партньорите на НАТО за NFIU ще бъде предмет
на одобрение от Северноатлантическия съвет.
И като се имат предвид нуждите на страните – членки на НАТО, домакини на NFIU,
и нуждите на SHAPE,
Участниците постигнаха следното споразумение:

Тези определения се прилагат за целите на
този МР и последващите го документи:
1.1. Военни дейности на НАТО. Военните
действия на НАТО, включително операции, учения, подготовка, оперативно експериментиране
и подобни дейности, или провеждане от силите
на военни мисии – стратегически, оперативни,
тактически, поддържащи, административни
или подготовка; процеса на водене на бой,
включително атака, придвижване, доставки и
маневри, необходими за постигане на целите
на боя или кампанията.
Това включва и дейности на всички командни структури на НАТО (NCS) заедно с
всички поддържащи дейности, предоставяни
от агенциите на НАТО, както и елементи на
структурата на силите на НАТО (NFS), международни военни организации на НАТО и други
сили и структури на постоянно или временно
разположение на НАТО.
1.2. Международни военни щабове (IMHQ).
Военни структури на НАТО, на които е бил
предоставен статут на МВЩ (международни
военни щабове) от Северноатлантическия съвет
(САС) в съответствие с процедурата, установена
от документа C-M (69) 22.
1.3. NFIU – Активирана от САС военна структура на НАТО, която е част от NFS, имаща за
основна цел улесняване на бързото развръщане
на Съвместните сили с много висока степен на
готовност (VJTF) и други елементи от Силите
за отговор на НАТО (NRF) с висока степен
на готовност.
1.4. Контрибютиращи държави (CN). CN се
състоят от онези участници и други държави,
включително IMHQ или техните елементи и
други военни организации на НАТО, които
предоставят личен състав на NFIU, временно
или постоянно.
1.5. Страни домакини (HN). Страните домакини включват:
а. Настоящите участници (с изключение
на SHAPE); и
б. Онези държави, които впоследствие са
одобрени от САС да домакинстват NFIU и които
се присъединяват към този МР в съответствие
с параграф 10.5.
1.6. Общо финансиране на НАТО. Средствата,
които са предоставени от държавите от НАТО
след одобрение чрез бюджетите на НАТО за
общи разходи на НАТО, възникнали по време
на провеждането на военни дейности на НАТО,
свързани с целите и обхвата на този МР.
1.7. Заявление за Присъединяване (NoJ). Документ, чрез който една държава става участник
в този МР.
1.8. Щаб на Многонационалния корпус Североизток (HQ MNC-NE) – съставлява постоянно
присъствие на НАТО в североизточната част
на зоната на отговорност на Върховния съюзен
командващ в Европа (SACEUR), фокусирано
върху операции съгласно член 5. Под ръководството на трите водещи държави NFIU е

между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната
на Република Естония, Министерството на
отбраната на Република Латвия, Министерството на националната отбрана на Република
Литва, министъра на националната отбрана
на Република Полша, Министерството на националната отбрана на Румъния и Върховния
щаб на Съюзническите сили в Европа (SHAPE)
относно Щабните елементи за интегриране на
силите на НАТО (NFIU), подписан на 30 март
2016 г. в Монс, Кралство Белгия
(Ратифициран със закон, приет от 43-то Народно събрание на 21 юли 2016 г. – ДВ, бр. 61
от 2016 г. В сила за Република България от
8 август 2016 г.)
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оперативно способен щаб, който изпълнява
своята роля в упражняването на командване
и контрол (C2) над определени Щабни елементи за интегриране на силите на НАТО и е в
състояние да упражнява оперативен контрол
(ОК) върху развърнати Съвместни сили с
много висока степен на готовност (ССМВСГ)
и други елементи от Силите за отговор на
НАТО с висока степен на готовност, и когато
се изисква от ВСКЕ, допринася за съвместното
общо и всеобхватно разбиране за ситуационна
информираност на НАТО във всички области
и координира и подкрепя прилагането на необходимите съвместни мерки за гарантиране на
сигурността на съюзниците в североизточния
регион на Алианса.
1.9. HQ MND-SE – Щаб на Многонационалната дивизия Югоизток, който е дивизионен
щаб на НАТО с висока степен на готовност,
намиращ се в Букурещ (Румъния), предназначен
да упражнява статичен и мобилен оперативен
контрол над определени Щабни елементи за
интегриране на силите на НАТО. Щабът на Многонационалната дивизия Югоизток координира
и подпомага многонационалната подготовка и
учения в определени страни, подкрепя прилагането на необходимите мерки за гарантиране
на сигурността на съюзниците и осигурява
представа и разбиране чрез взаимодействие с
определени Щабни елементи за интегриране
на силите на НАТО. САС запазва правото да
трансформира Щаба на Многонационалната
дивизия Югоизток в Щаб на Многонационален
съвместен корпус.
1.10. Елементи на силите (FE). Формирования, които спомагат развръщането на VJTF и
други NRF на НАТО и които могат да бъдат
подчинени на NFIU за определени срокове, за
да изпълнят специфични задачи.
1.11. Освен ако в този МР е уточнено друго,
Речникът на термини и определения на НАТОAAP-6 предоставя общоприетите определения
за термини, използвани в МР.
Раздел втори
Цел и обхват
2.1. Целта на този МР е да се определят
конкретните условия и договорености, по които NFIU ще бъдат установени, ще оперират
и ще бъдат поддържани в мирно време, криза,
конфликти и война.
2.2. Разпоредбите на този МР са приложими
за военни дейности на НАТО, пряко свързани
с изграждането, функционирането и поддръжката на NFIU.
2.3. Този МР и последващите го документи
са предвидени да послужат като рамка, позволяваща създаването, функционирането и
поддръжката на NFIU.
Раздел трети
Общи разпоредби
3.1. NFIU се активират като Международни
военни щабове с решение на САС в съответствие с процедурата, определена от документа
C-M(69) 22. Всеки NFIU е оправомощен да
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има свой печат, герб и знаме в съответствие с
политиката на НАТО.
3.2. Структурата и основополагащите принципи на NFIU са, както следва: съвместен
по характер и отговорност; свързаност със
съответен щаб от HN (съществуващ щаб на
HN или съответно формирование) – от гледна
точка на евентуални общо административно
и оперативно обслужване; многонационален;
отличим; постоянен; заявен от HN и определен
в съответствие с това.
3.3. Основните задачи на NFIU са определени
в политиките на САС и директивите на Върховния съюзен командващ в Европа (SACEUR).
3.4. Всеки участник сключва договорености
с другите страни – членки на НАТО, предвидени в Съюзната съвместна публикация
AJP-4.5 (В). За да може NFIU да изпълняват
успешно задачите си, участниците могат също
да сключват други споразумения, които смятат
за необходими.
3.5. NFIU ще бъдат структурирани с обща и
широка функционалност, която дава възможност за различия, произтичащи от регионални
изисквания или специфични такива на HN.
3.6. NFIU ще бъдат структурирани, за да
се даде възможност за рутинна интеграция на
способностите на Алианса, свързани с военните
дейности на НАТО, включително мерки за гарантиране на сигурността на съюзниците. NFIU
ще улеснят координацията на планирането и
предоставянето на експертен съвет, както и
предоставяне на детайлизирана подкрепа, за
да се осъществяват дейностите на Плана за
готовност за действие (ПГД). Структурата на
NFIU ще бъде достатъчна, за да се справи с
темпото на дейности, изисквано от предварителното планиране, рутинното взаимодействие и
подготовка, и поддръжка за одобрените от САС
основни мерки за гарантиране на сигурността.
3.7. Персоналът ще варира между индивидуалните NFIU и ще бъде съобразен, за
да отговори на специфичните изисквания на
всяка HN.
3.8. Комплектуването с личен състав на постоянната структура на всеки NFIU ще отразява
споделената задача с около петдесет процента
съотношение между съответната HN и други
CN като комбинирана структура, гарантираща принципите на един напълно интегриран,
последователен и свързан субект.
3.9. Съгласно приложимите международни
договори персоналът на NFIU и зависимите
лица ще имат достъп до обектите за почивка и
отдих, както и всички съоръжения за спорт и
социални грижи при същите условия, каквито са
за военния персонал на HN и зависимите лица.
3.10. Автоматизираните механизми за управление на персонала на SHAPE ще бъдат
използвани за управление на NFIU и контрол
на личния състав. На личния състав на NFIU
ще бъдат издадени лични идентификационни
карти на НАТО в съответствие с процедурите
на SHAPE.
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3.11. За да се постигнат стандартите и способностите на НАТО, необходими за изпълнението на Плана за Готовност за действие, от
агенциите на НАТО може да бъде поискана
помощ за подпомагане на установяването и
оперирането на NFIU. Тази подкрепа ще бъде
формализирана между съответната агенция на
НАТО и всеки един от оправомощените органи
на участниците чрез подходящи договорености.
3.12. Установяването и изграждането на
NFIU ще бъде координирано между HN и
SACEUR и изисква одобрение от САС. Това е
необходимо и за всяко преместване на NFIU и
промени в организационната структура. Списъкът на дислокацията на NFIU се намира в
Приложение Б.
Раздел четвърти
Отговорности
4.1. Страна домакин
4.1.1. За да може NFIU да изпълнява функциите си, съответната HN осигурява инфраструктура, поддръжка и защита на силите за
дадения NFIU в съответствие с одобрените от
SACEUR планове за изпълнение и одобрените
от САС минимални военни изисквания (MMR).
Това ще бъде разработено в последващи договорености за поддръжка на NFIU (BSA).
4.1.2. Всяка HN ще улеснява връзката между
разположения на нейна територия NFIU и FE,
като се вземат предвид прерогативите и изискванията на SACEUR за командване и контрол,
в съответствие с параграф 4.2.5 от този МР.
4.2. НАТО
4.2.1. SACEUR ще носи основна отговорност
за цялостния надзор на NFIU с цел поддържане на координация и еднакви стандарти. Тази
отговорност ще се упражнява чрез Оперативно
командване (OPCOM).
4.2.2. SACEUR ще подпомага балансирано
многонационално генериране на сили за NFIU.
4.2.3. Където е приложимо, SACEUR ще
осигури предоставянето на персонал от Командната структура на НАТО (NCS), за да
подсили NFIU. Изменения в организационната
структура на личния състав/персонала на NFIU
ще бъдат договаряни между SHAPE и съответните страни – членки на НАТО, по искане на
NFIU. Процесът по генериране на силите ще
се извършва под ръководството на SACEUR.
4.2.4. SACEUR ще гарантира в максимална
степен, че последващите документи посочват
вида, количеството и качеството на подкрепата за свързаните с NFIU военни дейности на
НАТО. SACEUR ще предостави допълнителна
информация, необходима за планирането на
HN, възможно най-бързо. SACEUR ще уведомява своевременно HN за всяка промяна
в обстановката и ще предлага изменение на
последващите документи според ситуацията.
4.2.5. SACEUR ще упражни командните
си взаимоотношения, както е предвидено в
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договореностите за командване и контрол над
постоянната структура на силите на НАТО,
за да се установи или улесни изпълнението на
съответните командни отношения за NFIU и
Елементите на силите.
4.2.6. SACEUR има основна отговорност
за цялостния надзор на всички NFIU и тази
отговорност ще бъде упражнявана чрез Оперативно командване (OPCOM).
4.2.7. SACEUR ще определя органите, на
които ще се делегира оперативният контрол
(ОPCON) на отделните NFIU. SACEUR може
да промени системата за командване и контрол
на NFIU, както е посочено в Окончателната
концепция за NFIU.
4.2.8. SACEUR ще подпомага координацията
за сключването на споразумения с агенциите
на НАТО за поддръжка на NFIU или военна
дейност на НАТО, свързани с целите и обхвата
на този МР.
4.2.9. SACEUR ще координира действията
си с CN, за да:
а. Гарантира, че CN ще осигурява в достатъчна степен одобрения личен състав за NFIU
съгласно изискванията.
б. Потвърди, че CN имат достатъчно процедури, гарантиращи, че личният състав, който
те назначават в NFIU, спазва процедурите,
установени в Директива 45.1 на Съюзното
командване по операциите по отношение на
дисциплината и националните задължения.
в. Потвърди, че съответните старши национални представители от CN (SNR) или техните
представители притежават по отношение на
персонала от тази държава всички правомощия или компетентности, предоставени им от
техните национални законодателства.
г. Гарантира, че личният състав от CN изпълнява регламентиращите документи, издадени
от командира на NFIU.
д. Гарантира, че CN не изтеглят своя персонал, който те са назначили постоянно в
NFIU, докато не бъде осигурен подходящо
обучен персонал за смяна. Това е необходимо,
за да се гарантира способността на съответния
NFIU да поддържа изискванията за нивата на
оперативна готовност и ефективност.
Раздел пети
Финансови разпоредби
5.1. Всяка HN е отговорна за финансиране на
установяването, поддръжката и функционирането на NFIU, чийто домакин е, с изключение на
разходите, които се поемат от отделните СN и
от общо финансиране на НАТО в съответствие
с решенията на САС.
5.2. Страните домакини не носят отговорност за разходите, свързани с личен състав
от CN, назначен в NFIU, и зависимите лица,
включително:
а. Всички пътни разходи, включително, но
не само, транспорт, настаняване, дневни и други
свързани с тях разходи, заплащани съгласно
законодателството на CN.
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б. Такси за обучение/тренировка и образование и други свързани с тях разходи.
в. Разходи, свързани с представителство на
CN и администриране на персонала на CN,
както и разходи за настаняване на персонала
на CN в страната домакин.
5.3. Съгласно този МР страните домакини не
носят отговорност за разходите, свързани със:
а. Комуникации и информационни системи,
произтичащи от изискванията на CN.
б. Всяко съоръжение или оборудване, произтичащи от изискванията на CN, включително
сгради, съоръжения за спорт и отдих, както и
всички оперативни разходи на тези съоръжения
или оборудване.
5.4. Средствата, предоставени от HN, ще
бъдат контролирани в съответствие с финансовите и счетоводните процедури на HN.
5.5. Средствата, предоставени от източници
на НАТО, ще бъдат заявявани и отчитани в
съответствие с Финансовите регламенти на
НАТО и ще бъдат обект на одит от борд на
международни одитори на НАТО (IBAN).
Раздел шести
Правни разпоредби
6.1. Разпоредбите на този МР се прилагат в
мирно време, криза, конфликт и война.
6.2. Статутът, привилегиите, имунитетите
и фискалните привилегии на NFIU, техният
персонал и зависимите лица ще бъдат определени в съответствие с Парижкия протокол,
споразуменията за неговото допълнение и
NATO SOFA, включително всички приложими допълнителни споразумения, сключени в
съответствие с NATO SOFA.
Раздел седми
Сигурност и разкриване на информация
7.1. Всяка информация, предоставена от
CN, и всяка информация, съставена от CN, ще
запазва маркировката от нейния собственик по
отношение на класификацията и предоставянето на НАТО или, ако се изисква – на друг
субект. Този МР не променя съществуващите
изисквания за работа и сигурност, свързани с
такава информация.
7.2. Класифицираната информация, произхождаща от NFIU, се счита информация на
НАТО и се маркира и обработва в съответствие
с политиките и директивите на НАТО, свързани
с управлението на информацията, съответния
план за изграждане на NFIU и MMR за NFIU.
7.3. В случай на оттегляне на участник или
при прекратяване на този МР цялата класифицирана информация, предмет на настоящия
раздел, ще продължи да бъде защитавана от
всички настоящи и бивши участници в съответствие с политиките и директивата на НАТО,
свързани с управление на информацията.
7.4. NFIU заедно с техните преки висшестоящи щабове от NFS ще получават контра-
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разузнавателна поддръжка (CI) от Съюзното
командване по контраразузнаване към Съюзното командване по операциите (ACCI).
7.5. NFIU незабавно докладва за всички
инциденти, които могат да включват тероризъм, шпионаж, саботаж или подривна дейност
директно на ACCI и неговата точка за контакт
в съответния компетентен орган на HN. ACCI
ще работи в тясно сътрудничество с персонала
по сигурността на NFIU и SHAPE и органите
на HN, за да гарантират, че всички свързани
със сигурността инциденти, включващи контраразузнавателни показатели, са внимателно
и в необходимата степен оценени и изследвани.
Раздел осми
Уреждане на спорове
8. Всички спорове, свързани с тълкуването
или прилагането на този МР, ще бъдат разрешавани чрез преговори и консултации между
участниците на възможно най-ниското ниво
и няма да бъдат отнасяни до национален или
международен трибунал или трета страна за
уреждане.
Раздел девети
Език и превод
9.1. Този МР е подписан в седем оригинални
екземпляра на английски език, един от който
ще бъде депозиран в SHAPE, а другите ще се
предоставят на съответните HN. При поискване
SHAPE ще предостави заверени копия от този
МР на други страни – членки на НАТО.
9.2. Английският език ще бъде използван в
комуникацията, свързана с предоставянето на
услуги и поддръжка, когато NFIU или техен
персонал участват в изпълнението на този МР
и негови последващи документи.
9.3. Последващи документи към този МР
ще бъдат на английски език, който ще е меродавен по отношение на тези документи. В
случаите, когато последващите документи са
преведени на друг език, английската версия
има предимство.
Раздел десети
Влизане в сила, изменение и прекратяване
10.1. Този МР влиза в сила за всички подписали го държави от датата на последния
подпис, освен ако за дадена HN е необходимо
да бъде изпълнена последваща национална
процедура за това. За тази HN меморандумът
за разбирателство влиза в сила от датата, на
която HN предостави писмено уведомление за
национално одобрение до участниците.
10.2. Всеки участник може да се оттегли
от този МР, при условие че даде шестмесечно предизвестие в писмена форма до всички
участници и до САС.
10.3. Ако даден участник, различен от
SHAPE, се оттегли от този МР, МР ще продължи да е в сила за останалите участници. МР
ще остане в сила за оттеглящия се участник
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до окончателното уреждане на финансовите
и правните въпроси, свързани с този МР. В
случай че SHAPE се оттегли или МР бъде
прекратен по взаимно писмено съгласие на
всички участници, МР ще остане в сила до
окончателното уреждане на финансовите и
правните въпроси, свързани с МР.
10.4. Този МР може да се изменя или допълва с единодушно писмено съгласие на всички
участници и в съответствие с приложимите и
свързани с NFIU политики на САС. Измененията и допълненията влизат в сила от датата на
последното писмено одобрение. Сертифицирани
копия от измененията и допълненията на МР
ще бъдат предоставени от SHAPE на всички
участници и всички страни – членки на НАТО,
които заявят това. Приложения А, В и С към
този МР могат да бъдат актуализирани по
всяко време от SHAPE в изпълнение на нова
политика на НАТО или SHAPE и решения на
САС относно създаването на нови NFIU, без
това да се счита за изменение по този параграф.
10.5. Към този МР може да се присъедини
всяка друга държава на НАТО, одобрена от
САС за HN на NFIU чрез Заявление за присъединяване (NoJ, Приложение С). NoJ ще бъде
подписано от новата HN. При подписване ще
бъдат попълнени два оригинални екземпляра.
SHAPE и новият участник ще запазят по един
от оригиналите. SHAPE ще предостави заверени
копия на останалите участници и всяка държава от НАТО при поискване от нейна страна.
Горното представлява съгласието, постигнато между Министерството на отбраната
на Република България, Министерството на
отбраната на Република Естония, Министерството на отбраната на Република Латвия,
Министерството на националната отбрана на
Република Литва, министъра на националната
отбрана на Република Полша, Министерството
на националната отбрана на Румъния и Върховния щаб на Съюзническите сили в Европа
(SHAPE), по въпросите, посочени по-горе.
ПРИЛОЖЕНИЕ A: РЕФЕРЕНЦИИ
· C
 M (69)22(NR) – Доклад на Комитета по военния бюджет с процедурите за активиране и
реорганизиране в мирно време на военните
органи на НАТО и правила за предоставяне
на тях на международен статут и международно финансиране, от 19 май 1969 г.
· CM (2002)49 – относно сигурността в рамките
на Организацията на Северноатлантическия
договор (НАТО), от 17 юни 2002 г.
· С ъюзна съвместна доктрина за подкрепа от
HN, предоставена от Съюзната съвместна публикация AJP 4.5(В) и Стандартизационното
споразумение СТАНАГ 2034, от май 2013 г.
· MCM-0001-2015, където концепцията за NFIU
е одобрена от САС с документа PO (2015)
0077 + AS1, от 3 февруари 2015 г.
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· M
 CM-0002-2015 (NS), където е създадено,
както и одобрено постоянно решение за
командване и контрол на шест NFIU от
САС, с документа PО (2015) 0077 + AS1, и
прерогативите на SACEUR за командване и
контрол съгласно документа MC-053/3 Rev
и MC-586, от 3 февруари 2015 г.
· MCM-0103-2015 (NS)MC – Съвет на Военния
комитет на НАТО по отношение на доклада
за прогреса на шестте NFIU и Плана за готовност за действие на НАТО и окончателната
концепция, одобрена от САС с документа
PO (2015) 0363, от 23 юни 2015 г.
· MCM-0213-2014, където Военният комитет
(ВК) представя на Съвета военни консултации по първите пет задачи, произтичащи от
ПГД, от 28 ноември 2014 г.
· IMSM-0451-2014(NS) – в подкрепа на предложението на двете стратегически копмандвания на НАТО за установяване на NFIU
като командно и контролно (C2) присъствие
на територията на източните съюзници, от
17 септември 2014 г.
· PO/2015/0051 „RPPB доклад от Срещата на
високо равнище в Уелс – План за готовност
за действие – начални ресурси – оценка“ от
23 януари 2015 г.
· PO/2015/0357 – „Заключения относно общото
финансиране във връзка с Плана за готовността за действие“ от 19 юни 2015 г., където
общото финансиране трябва да покрива и
установяването на Щаб за интегриране на
силите, от 16 юни 2015 г.
· Д иректива на Съюзното командване по
операциите 065-003(NS) „Политика за контраразузнаване в Съюзното командване по
операциите (CIPACO)“ от 13 декември 2013 г.
· AC/045/001 – Мениджмънт и администриране на мирновременните разписания на
военния персонал в Съюзното командване
по операциите, от 13 април 2015 г.
· AC/35-D/1040 REV 6 – за разкриване на
класифицирана информация на субекти извън НАТО и за споделяне на информация
и разузнаване със субекти извън НАТО, от
декември 2010 г.
· A AP-06 (2013 г.) – Речник на НАТО за термините и дефинициите (английски и френски),
от 2013 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ В: МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
НА NFIU
1. N FIU разположен в Република България
В София
2. N FIU разположен в Република Естония
В Талин
3. N FIU разположен в Република Латвия
В Рига
4. N FIU разположен в Република Литва
Във Вилнюс
5. N FIU разположен в Република Полша
В Бидгошч
6. N FIU разположен в Република Румъния
В Букурещ
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ПРИЛОЖЕНИЕ С: ПРИМЕРНО ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
ЗА УЧАСТИЕ В МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО (МР) МЕЖДУ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ,
МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА
РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ,
МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА
ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА,
МИНИСТЪРА НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ПОЛША, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА
РУМЪНИЯ И
ВЪРХОВНИЯ ЩАБ НА СЪЮЗНИЧЕСКИТЕ
СИЛИ В ЕВРОПА,
ОТНОСНО NFIU
За Министър/Министерство на отбраната/
Генералния щаб .......................................................
Реша ва да у час т ва к ат о у час т н и к във
и да съблюдава:
Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България,
Министерството на отбраната на Република Естония, Министерството на отбрана на Република
Латвия, Министерството на националната отбрана
на Република Литва, министъра на националната
отбрана на Република Полша, Министерството на
националната отбрана на Румъния и Върховния
щаб на Съюзническите сили в Европа, относно
NFIU (NFIU), който последно е бил подписан на
.......... (ден) на ... .............. (година).
Подписано в два оригинални екземпляра на
английски език.
За Министър/Министерство на отбраната/Генералния щаб
на ................................................................................
(Бележка: Това поле за подпис е за присъединяващ се
участник)
За Министър/Министерство на отбраната/Генералния щаб на .....................................................
(Бележка: Добавете отделно поле за подпис за всички
съществуващи участници съгласно раздел 10)
Дата: ...................................
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за
прилагане на схемите за директни плащания
(обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; доп., бр. 31 и 80 от
2015 г.; изм. и доп., бр. 16 и 50 от 2016 г.)
§ 1.
лучен“
§ 2.
лучен“
§ 3.
лучен“

В чл. 29, ал. 1, т. 3 след думите „е посе добавя „и реализиран“.
В чл. 30, ал. 1, т. 3 след думите „е посе добавя „и реализиран“.
В чл. 31, ал. 1, т. 3 след думите „е посе добавя „и реализиран“.
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§ 4. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „декларация“ се добавя
„и опис“, а след „образец“ се добавя „утвърден
от изпълнителния директор на Държавен фонд
„Земеделие“.
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Документите, които доказват реализацията на продукцията, по ал. 1 са:
1. фактури и/или фискални касови бележки, издадени от фискално устройство, когато
кандидатите са търговци по смисъла на чл. 1
от Търговския закон;
2. документи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от
Закона за счетоводството, когато кандидатите
са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците
върху доходите на физическите лица.
(3) Кандидатите по ал. 2, т. 1 с обекти за
производство и/или пакетиране на храни от
плодове и зеленчуци, регистрирани по чл. 12 от
Закона за храните в Националния електронен
регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински
и неживотински произход, в частта „Обекти
за производство и/или пакетиране на храни
от плодове и зеленчуци“ – Група 2 на БАБХ,
могат да представят и документи с реквизитите
по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството за
преработена от тях собствена продукция.“
3. Досегашните ал. 2, 3, 4, 5 и 6 стават съответно ал. 4, 5, 6, 7 и 8.
§ 5. Създава се чл. 32а:
„Чл.32а. Когато след извършена оторизация
на плащания по схемите по чл. 29, 30 и 31 Държавен фонд „Земеделие“ установи недължимо
платени и надплатени суми, предприема необходимите действия за събирането им съгласно
чл. 27 ЗПЗП.“
Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
7177

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане на подмярка
4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 2015 г.; изм.,
бр. 92 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 8 се създава ал. 7:
„(7) Не се предоставя финансова помощ за
проекти, включващи инвестиции за преработка
на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън приложение № I от Договора
или памук за кандидати, които попадат в някоя
от категориите, определени в чл. 1, параграфи 5
и 6 от Регламент (ЕС) № 702/2014 от 25 юни
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2014 г. относно деклариране на някои категории
помощи в секторите на селското и горското
стопанство и в селските райони за съвместими
с вътрешния пазар в приложение на членове
107 и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз и за отмяна на Регламент
(ЕС) № 1857/2006 на Комисията (OB L 193,
1 юли 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕС) № 702/2014.“
§ 2. В чл. 18, ал. 2 в текста преди т. 1 след
думата „Договора“ се добавя „или памук“.
§ 3. В чл. 28, ал. 3 думите „Регламент за
прилагане на Директива 2009/125/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение
на изискванията за екопроектиране на котли на
твърдо гориво“ се заменят с „Регламент (ЕС)
2015/1189 на Комисията от 28 април 2015 г. за
прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение
на изискванията за екопроектиране на котли
на твърдо гориво (OB L 193, 21 юли 2014 г.)“.
§ 4. В чл. 32, ал. 1 след думите „продукти
извън приложение № І от Договора“ се добавя „или памук“, а думите „Регламент (ЕС)
№ 702/2014 от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите
на селското и горското стопанство и в селските
райони за съвместими с вътрешния пазар в
приложение на членове 107 и 108 от Договора
за функционирането на Европейския съюз и
за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на
Комисията (OB L 193, 1 юли 2014 г.)“ се заменят
с „Регламент (ЕС) № 702/2014“.
§ 5. В чл. 41, ал. 3 се създава изречение
второ: „Образецът на договор се утвърждава
от изпълнителния директор на РА след съгласуване с министъра на земеделието и храните
и се публикува на електронните страници на
МЗХ и Държавен фонд „Земеделие.“
§ 6. В чл. 60, ал. 4 след думите „по-нататък
„Регламент (ЕС) № 1306/2013“ се добавя „и с цел
изпълнение на условието на чл. 9, параграф 2,
буква „в“ от Регламент (ЕС) № 702/2014“.
§ 7. В допълнителната разпоредба в § 1, т. 45
думите „както и памук“ се заличават.
§ 8. В приложение № 11 към чл. 35, ал. 1
се правят следните изменения:
1. В раздел II „Описание на проектното
предложение“, т. 4 „Инвестиции за постигане
изискванията на нововъведените стандарти
на ЕС съгласно списък/приложение № 8 от
наредбата“ думите „Регламент за изпълнение
на Директива 2009/125/ЕС, които водят до
намаляване на емисиите“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2015/1189 на Комисията от 28 април
2015 г. за прилагане на Директива 2009/125/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на изискванията за екопроектиране
на котли на твърдо гориво“.
2. В раздел IV „Придружаващи специфични
документи“, в т. 5 думите „Регламент за изпълнение на Директива 2009/125/ЕС, водещи до
намаляване на емисиите“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2015/1189 на Комисията от 28 април
2015 г. за прилагане на Директива 2009/125/
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ЕО на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на изискванията за екопроектиране
на котли на твърдо гориво“.
§ 9. В приложение № 14 към чл. 44, ал. 1 в
раздел В. „Документи за съответствие с критериите за подбор, за които е получено предимство пред други кандидати“ т. 3. „Проекти
с инвестиции за постигане на стандартите на
ЕС, свързани с минимални стандарти за защита и хуманно отношение към животните и
намаляване до минимум на страданията им по
време на клане, подпомагани по подмярката,
и/или инвестиции, водещи до намаляване на
емисиите“ в подточка 3.2 думите „Регламент
за изпълнение на Директива 2009/125/ЕС“ се
заменят с „Регламент (ЕС) 2015/1189 на Комисията от 28 април 2015 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета по отношение на изискванията за
екопроектиране на котли на твърдо гориво“.
Заключителна разпоредба
§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за
придобиване на правоспособност, изисквана
от персонала, отговорен за безопасността на
превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за
провеждане на проверочните изпити на лицата
от персонала, отговорен за безопасността на
превозите (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; попр.,
бр. 59 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2005 г.,
бр. 102 от 2009 г., бр. 85 от 2012 г.; доп., бр. 3
от 2013 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2015 г.)
§ 1. Приложение № 8 се изменя така:
„Приложение № 8
към чл. 44, ал. 1, т. 2 и ал. 3
ЕЗИКОВИ ТЕСТОВЕ
1. Машинистите, които комуникират с управителя на железопътната инфраструктура по важни
въпроси на безопасността, следва да притежават
езикови умения на поне единия от езиците, посочени от управителя на съответната инфраструктура.
Езиковите им умения следва да бъдат такива, че
да могат да комуникират активно и ефективно в
рутинни, влошени и аварийни условия. Те трябва
да могат да използват съобщенията и метода за
връзка, посочени в ТСОС „Експлоатация и управление на движението“.
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2. За да удовлетворяват изискванията в т. 1,
машинистите трябва да могат да разбират (при
слушане и четене) и да общуват (устно и писмено) съгласно ниво B1 на Общата европейска
референтна рамка за езиците (ОЕРР), установена
от Съвета на Европа [1].
3. В случай на участъци между границите и
гари, разположени в близост до границите, и определени за трансгранични операции, машинисти
на влакове, експлоатирани от дадено железопътно
предприятие, могат да бъдат освободени от управителя на инфраструктурата от изискванията по
т. 2, при условие че се прилага следната процедура:
а) железопътното предприятие иска дерогация
от управителя на инфраструктура за съответните
машинисти; с цел да се гарантира справедливо и равно третиране на заявителите, за всяко
представено искане за дерогация управителят на
инфраструктурата прилага една и съща процедура
за оценяване, която е част от референтния документ на мрежата;
б) управителят на инфраструктурата предоставя дерогация, ако железопътното предприятие
може да докаже, че са взети достатъчни мерки
за осигуряване на комуникация между съответните машинисти и персонала на управителя на
инфраструктурата в рутинни, влошени и аварийни
условия, както е предвидено в т. 1;
в) железопътните предприятия и управителите
на инфраструктурата отговарят за това, съответният персонал да е запознат с тези правила и мерки
и да преминава подходящо обучение в рамките на
техните системи за управление на безопасността.“

Допълнителна разпоредба
§ 2. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2016/882 на Комисията
от 1 юни 2016 г. за изменение на Директива
2007/59/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на езиковите изисквания
(ОВ, L 146 от 2016 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2016 г.
§ 4. Машинистите, придобили свидетелство
за управление на локомотив по чл. 36, ал. 1,
т. 1 от Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията,
условията и реда за обучение на кандидатите
за придобиване на правоспособност, изисквана
от персонала, отговорен за безопасността на
превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за
провеждане на проверочните изпити на лицата
от персонала, отговорен за безопасността на
превозите (Наредба № 56) преди 1 юли 2016 г.,
се счита, че отговарят на изискванията, посочени в приложение № 8 от наредбата.
[1] Обща европейска референтна рамка за езиците:
учене, преподаване, оценяване, 2001 г. (Cambrige
University Press за текста на английски език – ISBN
0-521-00531-0). Също на разположение на уебсайта
на Cedefop: htpps://www.cedefop.europa.eu/
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Министър:
Ивайло Московски
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на
нови моторни превозни средства и техните
ремаркета (обн., ДВ, бр. 40 от 2009 г.; изм.,
бр. 75 от 2012 г.; доп., бр. 77 от 2013 г.; изм. и
доп., бр. 17 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. превозни средства съгласно Регламент
(ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент
и на Съвета от 5 февруари 2013 г. относно
одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства (ОВ L
60 от 2013 г.);“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. четириколесни превозни средства съгласно Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари
2013 г. относно одобряването и надзора на
пазара на дву-, три- и четириколесни превозни
средства (ОВ L 60 от 2013 г.);“.
§ 2. В чл. 70 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Заявлението за индивидуално одобряване може да бъде подадено от производителя,
собственика или упълномощен техен представител. Упълномощеният представител следва
да е установен на територията на Европейския съюз. За издаване на удостоверение за
индивидуално одобряване на ново превозно
средство заявителят подава заявление до
изпълнителния директор на ИА „А А“, към
което прилага протокол от определена и
нотифицирана техническа служба за извършени проверки и/или изпитвания във връзка
с индивидуалното одобряване и документ за
платена държавна такса. Заявлението може
да бъде подписано с квалифициран електронен подпис и подадено по електронен път
по реда на Закона за електронния документ
и електронния подпис.“
2. В ал. 3:
а) в основния текст числото „10“ се заменя с „5“;
б) в т. 2 думата „отговаря“ се заменя с
„превозното средство отговаря“;
в) в т. 3 думите „и/или докладът съдържат“ се заменят с „по ал. 2, т. 1 съдържа“.
§ 3. Създава се чл. 70а:
„Чл. 70а. (1) В срока по чл. 70, ал. 3 изпълнителният директор на ИА „А А“ отказва
издаването на удостоверение за индивидуално
одобряване на ново превозно средство, когато
е налице някое от следните обстоятелства:
1. не е представен един или повече документи по чл. 70, ал. 2;
2. е представен неистински документ или
документ с невярно съдържание;
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3. протоколът по чл. 70, ал. 2, т. 1 е:
а) издаден от лице, което не е определено
и нотифицирано за техническа служба по
реда на глава девета; или
б) с непълноти или неточности;
4. превозното средство:
а) не отговаря на алтернативните изисквания за съответната категория, изброени
в допълнение № 3 към част № 1 на приложение № 10;
б) създава сериозен риск за безопасността
на движението по пътищата, за замърсяване на околната среда или причиняване
на сериозни вреди на здравето на хората,
независимо че отговаря на алтернативните
изисквания за съответната категория, изброени в допълнение № 3 към част № 1 на
приложение № 10.
(2) Отказът по ал. 1 се мотивира и подлежи на оспорване по реда на А дминистративнопроцесуалния кодекс.“
§ 4. В чл. 71 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В а л. 3 след д у мата „Бъ лгари я“ се
добавя „до влизане в сила на нови алтернативни изисквания за съответната категория,
изброени в допълнение № 3 към част № 1
на приложение № 10“.
2. В ал. 6 думите „издадено удостоверение
за“ се заличават.
3. Създават се ал. 7 – 11:
„(7) За целите на продажбата, регистрацията и пускането в употреба на превозно
средство по ал. 6 производителят, собственикът или упълномощеният им представител
подава заявление до изпълнителния директор
на ИА„А А“ за признаване за валидно на територията на Република България индивидуално одобряване от друга държава – членка
на Европейския съюз.
(8) Към заявлението по ал. 7 се прилагат:
1. документ за индивидуално одобряване на превозно средства, издаден от друга
д ържава – ч ленка на Европейск и я съюз,
придружен с превод на български език;
2. техническа и допълнителна информация
във връзка с естеството на техническите
изисквания, на които отговаря превозното
средство и на основание на които е извършено индивидуалното одобряване, когато тази
информация не се съдържа в документа по
т. 1, придружена с превод на български език.
(9) В 10-дневен срок от получаване на заявлението по ал. 1 изпълнителният директор
на ИА „А А“ признава за валидно на територията на Република България индивидуално
одобряване от друга държава – членка на
Европейския съюз, ако индивидуалното одобряване е извършено на основание технически
изисквания, равностойни на използваните
в страната. Изпълнителният директор на
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ИА„А А“ уведомява заявителя и органа на
Министерството на вътрешните работи по
регистрацията за това.
(10) В срока по а л. 9 изпълнителни ят
директор на ИА„А А“ отказва признаването
за валидно на територията на Република
България индивидуално одобряване от друга
държава – членка на Европейския съюз, когато е налице някое от следните обстоятелства:
1. не е представен един или повече документи по ал. 8;
2. е представен неистински документ или
документ с невярно съдържание;
3. индивидуалното одобряване е извършено на основание технически изисквания,
които не са равностойни на използваните
в страната;
4. превозното средство създава сериозен
риск за безопасността на движението по пътищата, за замърсяване на околната среда или
причиняване на сериозни вреди на здравето
на хората, независимо че индивидуалното
одобряване е извършено на основание технически изисквания, които са равностойни
на използваните в страната.
(11) Отказът по а л. 10 се мотивира и
подлежи на оспорване по реда на А дминистративнопроцесуалния кодекс.“
§ 5. В приложение № 2 към чл. 4, ал. 2
се правят следните изменения:
1. Заглавието се изменя така: „Пълен списък с данни за целите на ЕО одобряването
на типа на превозни средства, компоненти
или отделни технически възли (а)“.
2. Точка 0.3 се изменя така:
„0.3. Начини за идентификация на типа,
когато се маркира на превозното средство/
компонента/отделния технически възел (1) (б):
..............................................................................“.
3. Точка 1 се изменя така:
„1. ОБЩИ КОНСТРУКТИВНИ Х АРАКТЕРИСТИКИ“.
4. Точка 1.1 се изменя така:
„1.1. Снимки и/или чертежи на представително превозно средство/компонент/отделен
технически възел (1): ........................................
............................................................................“.
5. Точка 3.5.6 се изменя така:
„3.5.6. Превозно средство, оборудвано с
екологична иновация по смисъла на чл. 12
от Регламент (ЕО) № 443/2009 по отношение
на превозни средства от категория M 1 или
по смисъла на чл. 12 от Регламент (ЕС)
№ 510/2011 на Европейския парламент и на
Съвета от 11 май 2011 г. за определяне на
стандарти за емисиите от нови леки търговски
превозни средства като част от цялостния
подход на Съюза за намаляване на емисиите
на СО 2 от лекотоварните превозни средства
(ОВ, L 145 от 2011 г.) по отношение на превозни средства от категория N1: да/не (1)“.
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6. Точка 3.5.6.1 се изменя така:
„3.5.6.1. Тип/вариант/версия на основното
превозно средство, определено в чл. 5 от
Регламент за изпълнение (ЕС) № 725/2011 на
Комисията от 25 юли 2011 г. за установяване
на процедура за одобрение и сертифициране
на иновативни технологии за намаляване на
емисиите на СО 2 от пътнически автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на
Европейския парламент и на Съвета (ОВ,
L 194 от 2011 г.) по отношение на превозни
средства от категори я M 1 или съответно
в чл. 5 от Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 427/2014 на Комисията от 25 април 2014 г.
за установяване на процедура за одобрение
и сертифициране на иновативни технологии за намаляване на емисиите на СО 2 от
леки търговски превозни средства съгласно
Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския
парламент и на Съвета (ОВ, L 125 от 2014 г.)
по отношение на превозни средства от категория N1 (когато е приложимо): ................
.............................................................................“.
§ 6. В приложение № 4 към чл. 8, ал. 3
се създава допълнение № 3:
„Допълнение № 3
Общи изисквания относно формата на протоколите от изпитванията
1. За всек и о т рег улат орн и т е а к т ове,
изброени в част 1 на приложение № 10,
протоколът от изпитването трябва да отговаря на разпоредбите на стандарт БДС
EN ISO/IEC 17025:2005. По-специално той
трябва да включва информацията, посочена
в т. 5.10.2, включително бележка под линия
(1) от стандарта.
2. Образецът на протоколите от изпитванията се определя от изпълнителния директор
на ИА„А А“ в съответствие с правилата за
добра практика.
3. Протоколът от изпитването се изготвя
на български език.
4. Протоколът от изпитването трябва да
включва най-малко следната информация:
а) идентификация на изпитваното превозно
средство, компонент или отделен технически
възел;
б) подробно описание на характеристиките на превозното средство, компонента
или отделния технически възел във връзка
с регулаторния акт;
в) резултатите от измерванията, определени в съответния регулаторен акт, и когато се изисква, граничните или пределните
стойности, които трябва да бъдат изпълнени;
г) съответното решение по отношение
на всяко измерване, посочено в буква „в“:
отговаря или не отговаря;
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д) подробно заключение за съответствие с
различни разпоредби, които трябва да бъдат
изпълнени, т.е. разпоредбите, за които не е
необходимо да се извършват измервания;
пример от т. 4 от част Б на приложение II
на Регламент (ЕС) № 19/2011:
„Проверк а да л и и ден т ифи к а ц ион н и я т
номер на превозното средство е поставен
по такъв начин, че да не може да се заличи
или повреди.“
Протоколът трябва да включва заключение: „Мястото на щамповане на идентификационния номер на превозното средство
отговаря на изискванията на т. 4 от част Б на
приложение II на Регламент (ЕС) № 19/2011.“;
е) когато са разрешени други методи на
изпитване освен предвидените в регулаторните актове, протоколът трябва да включва
описание на метода на изпитване, използван
за извършване на изпитването;
същото се прилага, когато могат да се
използват алтернативни разпоредби в регулаторните актове;
ж) снимки, направени по време на изпитването, чийто брой се определя от изпълнителния директор на ИА„А А“;
в случай на виртуално изпитване вместо
снимки могат да се използват разпечатки на
екрана или други подходящи доказателства;
з) направени заключения;
и) когато се дават мнения и се правят
тълкувания, те се документират надлежно
и се обозначават като такива в протокола
от изпитването.
5. Когато изпитванията се извършват на
превозно средство, компонент или отделен
технически възел, което или който съчетава
няколко от най-неблагоприятните характеристики по отношение на функционалното
ниво, което трябва да се постигне (т.е. найнеблагопри ятни я сл у чай), протоколът от
изпитването трябва да включва позоваване,
в което се посочва как производителят е
направил подбора със съгласието на изпълнителния директор на ИА „А А“.“
§ 7. В приложение № 5 към чл. 13, ал. 2,
т. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1:
а) в секция 2 се създава изречение второ:
„В случай на ЕО одобряване на типа на системи, компоненти или отделни технически
възли, попадащи в обхвата на мерките за
прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009,
основното позоваване на регламент се прави
чрез номера на регламента (т.е. номера на
акта за прилагане), приет в съответствие с
чл. 14, параграф 1, букви „а“ – „д“ от Регламент (ЕО) № 661/2009.“;
б) в секция 3:
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аа) думите „Номер на последната директива, наредба или регламент за изменение,
включително актове за прилагане, приложими за одобряването на типа:“ се заменят
с „Номер на последната директива, наредба
или регламент за изменение, включително
актовете за прилагане, които са приложими
за одобряването на типа, в съответствие с
посоченото в текстовете след тиретата подолу. В случай че такава директива или наредба, или регламент, или приложим акт за
прилагане все още не съществува, в секция 3
се повтаря номерът, посочен в секция 2:“;
бб) след третото тире се създава ново тире:
„ – при одобряване типа на системи, компоненти или отделни технически възли се
посочва номерът на последния регламент,
съдържащ изменения на мерки за прилагане
на Регламент (ЕО) № 661/2009, на които те
отговарят;“.
2. В т. 4.1 се създават букви „в“ и „г“:
„в) съгласно Регламент (ЕС) № 1008/2010
на Комисията от 9 ноември 2010 г. относно
изискванията за одобрение на типа по отношение на устройствата за почистване и
измиване на предни стъкла на определени
моторни превозни средства и за прилагане на
Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския
парламент и на Съвета относно изискванията
за одобрение на типа по отношение на общата
безопасност на моторните превозни средства,
техните ремаркета и системи, компоненти и
отделни технически възли, предназначени за
тях (ОВ, L 292, 10.11.2010 г.) (устройства за
почистване и измиване на предни стъкла):
e2*1008/2010*1008/2010*00003*00;
г) съгласно Регламент (ЕС) № 19/2011,
изменен с Регламент (ЕС) № 249/2012 на
Комисията от 21 март 2012 г. за изменение
на Регламент (ЕС) № 19/2011 относно изискванията за одобрение на типа на поставяните от производителя задължителни табели
за моторни превозни средства и техните
ремаркета (ОВ, L 82, 22.03.2012 г., стр. 1)
(задължителни обозначения):
e2*19/2011*249/2012*0003*00;“.
3. Точка 5 се изменя така:
„5. Приложението не се прилага за одобренията на типа, издадени в съответствие с
правила на ИКЕ на ООН, посочени в приложение № 10, тъй като приложимата система
за номериране е определена в съответните
правила на ИКЕ на ООН. Приложението се
прилага за ЕО одобренията на типа, издадени
съгласно Регламент (ЕО) № 661/2009, които
се основават на правила на ИКЕ на ООН (т.е.
включващи нови технологии, компоненти и
отделни технически възли с ЕО одобряване
на типа, с използвано виртуално изпитване
и собствено изпитване). В този случай се
прилага следната система за номериране:
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Секция 1: Както по-горе.
Секция 2: „661/2009“ (т.е. регламент за
общата безопасност).
Секция 3: Първата част е номерът на
правилото на ИК Е на ООН, следван от
„R – “, втората част е номерът на серията
от изменения, или „00“, в случай че това
е първоначалната серия, следван от „ – “,
и третата част е номерът на допълнението
(с първа цифра 0, когато е приложимо) или
„00“, ако няма допълнение към съответната
серия.
Секция 4: Както по-горе.
Секция 5: Както по-горе.
Примери:
e1*661/2009*13-HR-10-05*00001*00
(изда дено от Германи я в съответствие с
Правило № 13-H на ИКЕ на ООН, серия от
изменения 10, допълнение 5, първо издадено
одобрение, няма изменения)
e25*661/2009*28R-00-03*0123*05
(издадено от Хърватия в съответствие с Правило № 28 на ИКЕ на ООН, първоначална
серия от изменения, допълнение 3, 123-то
издадено одобрение, 5-о изменение)“.
4. В допълнението се създава т. 4:
„4. Допълнението не се прилага за одобренията на типа, издадени в съответствие
с правила на ИК Е на ООН, посочени в
приложение № 10, тъй като приложимите
оформления на маркировките за одобряване са определени в съответните правила на
ИКЕ на ООН. Допълнението се прилага за
одобрения на типа на компоненти и отделни
технически възли, издадени съгласно Регламент (ЕО) № 661/2009, които се основават на
правила на ИКЕ на ООН (т.е. на компоненти
или отделни технически възли, включващи
нови технологии). В този случай се прилага
следното оформление на маркировките:
Отличителната маркировка за одобряване
на типа трябва да е, както е предписано в
съответното правило на ИКЕ на ООН, все
едно, че е издадена при стандартно одобряване на типа съгласно правило на ИКЕ на
ООН, но трябва да се има предвид следното:
В с л у ча и т е, п ри кои т о е п ред п иса но
маркировката да включва окръжност около
буквата „Е“, това не трябва да е окръжност,
а п ра во ъг ъ л н и к. Нег оват а вис оч и на (а)
трябва да съответства най-малко на предписания размер на диаметъра, а широчината
му трябва да е по-голяма от тази стойност
(т.е. > a). Вместо главна буква „Е“ трябва да
се използва малка буква „е“, последвана от
отличителния номер на държавата – членка
на Европейския съюз, издала ЕО одобряването на типа на компонента или отделния
технически възел.
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2.1.1. Изпитване от тип 1 (б) (в) (емисии от
превозното средство по време на цикъла на изпитване след пускане на студен двигател)
Вариант/версия
...
...
...

Пример:

(одобрение, издадено от Германия, въз основа
на Правило № 28 на ИКЕ на ООН, първоначална серия, първо издадено одобрение
за устройство за звуков сигнал от клас II,
включващо нови технологии).“
§ 8. В приложение № 7 към чл. 17, ал. 4
в таблицата от допълнението към образец А
след ред 1 се създава ред 1а:
„

1а. Н иво на шума Регламент (ЕС)
№ 540/2014

“.
§ 9. Приложение № 8 към чл. 41, ал. 1, т. 2
се изменя така:
„Приложение № 8
към чл. 41, ал. 1, т. 2
Резултати от изпитвания
(Попълва се от изпълнителния директор на ИА
„А А“ и се прилага към сертификата за ЕО одобряване на типа на превозно средство)
Във всек и сл у ча й и нформа ц и я та т рябва
ясно да показва за кой вариант и коя версия
е приложима. За всяка версия трябва да има
само един резултат. Допустима е комбинация от
няколко резултата за версия, включваща найлошия случай. В този случай се отбелязва, че за
компонентите, отбелязани със (*), са посочени
само резултатите за най-лошия случай.
1. Резултати от изпитвания за ниво на шума
Номер на базовия регулаторен акт и на последния изменящ регулаторен акт, приложими
към одобряването. При регулаторен акт с два
или повече етапа на прилагане да се посочи
също така етапът на прилагане:
Вариант/версия

...

...

...

В движение (dB(A)/E)

...

...

...

На място (dB(A)/E)

...

...

...

При обороти (min )
...
...
...
2. Резултати от изпитвания за емисии на
отработили газове
2.1. Емисии от моторни превозни средства,
изпитвани по процедурата за изпитване на леки
превозни средства
Посочва се последният изменящ регулаторен
акт, приложим към одобряването. При регулаторен акт с два или повече етапи на прилагане
да се посочи също така етапът на прилагане:
...................................................................................
...................................................................................
Гориво(а) (а) ........................... (дизел, бензин,
втечнен нефтен газ (LPG), природен газ (NG),
две горива: бензин/NG, LPG, смес от горива:
бензин/етанол, NG/H 2 NG ...)
-1

CO (mg/km)

...

...

...

THC (mg/km)

...

...

...

NMHC (mg/km)

...

...

...

NO x (mg/km)

...

...

...

THC + NO x (mg/km)

...

...

...

Маса на частиците
(РМ) (mg/km)
Брой на частиците (Р)
(#/km) (1)

...

...

...

...

...

...

2.1.2. Изпитване от тип 2 (б) (в) (данни за
емисиите, изисквани при одобряване на типа за
целите на проверката на техническата изправност)
Тип 2, изпитване при ниска честота на въртене на празен ход:
Вариант/версия

...

...

...

СО (обемни проценти)

...

...

...

Честота на въртене на
двигателя (min-1)

...

...

...

Температура на мас...
...
...
лото на двигателя (К)
Тип 2, изпитване при висока честота на въртене на празен ход:
Вариант/версия

...

...

...

СО (обемни проценти)

...

...

...

Стойност на коефициента ламбда

...

...

...

Честота на въртене на
двигателя (min-1)

...

...

...

Температура на мас...
...
...
лото на двигателя (К)
2.1.3. Изпитване от тип 3 (емисии на картерни
газове): .....................................................................
2.1.4. Изпитване от тип 4 (емисии от изпаряване): ................................................. g/изпитване
2.1.5. Изпитване от тип 5 (дълготрайност на
устройствата за контрол на замърсяването):
– стареене при изминат пробег (km) (например 160 000 km): .....................................................
– коефициент на влошаване DF: изчислен/
определен (2)
– стойности
Вариант/версия

...

...

...

CO

...

...

...

THC

...

...

...

NMHC

...

...

...

NO x

...

...

...

THC + NO x

...

...

...

Маса на частиците (РМ)

...

...

...

Брой на частиците (Р)
(1)

...

...

...
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2.1.6. Изпитване от тип 6 (средна стойност
на емисиите при ниска температура на околната
среда):
Вариант/версия

...

...

...

CO (g/km)

...

...

...

...

...

...

THC (g/km)

2.1.7. СБД: да/не ( )
2.2. Емисии от двигатели, изпитвани по процедурата за изпитване на тежки превозни средства
Посочва се последният изменящ регулаторен
акт, приложим към одобряването. При регулаторен акт с два или повече етапи на прилагане
да се посочи също така етапът на прилагане:
...................................................................................
...................................................................................
Гориво(а) (а) .......................................................
............ (дизел, бензин, втечнен нефтен газ (LPG),
природен газ (NG), етанол ................................. )
2.2.1. Резултати от изпитването ESC (1) (д) (е)
2

Вариант/версия

...

...

...

CO (mg/kWh)

...

...

...

THC (mg/kWh)

...

...

...

NO x (mg/kWh)

...

...

...

NH 3 (ppm) ( )

...

...

...

Маса на частиците
(mg/kWh)

...

...

...

Брой на частиците
(#/kWh) (1)

...

...

...

1

2.2.2. Резултати от изпитването ELR (1)
Вариант/версия

...

...

Димност (m )

...

...

-1

...
...

2.2.3. Резултати от изпитването ЕТС ( ) (е)
д
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Вариант/версия

...

...

...

Честота на въртене на
двигателя (min-1)

...

...

...

Температ у ра на маслото на двигателя (К)

...

...

...

2.3. Димност
Посочва се последният изменящ регулаторен
акт, приложим към одобряването. При регулаторен акт с два или повече етапи на прилагане
да се посочи също така етапът на прилагане:
����������������������������������������������������������������������������������
2.3.1. Резултати от изпитването при свободно
ускорение
Вариант/версия

...

...

...

Коригирана стойност
на коефициента на поглъщане на светлината
(m -1)

...

...

...

Нормална честота на
въртене на двигателя
на празен ход

...

...

...

Максимална честота на
въртене на двигателя

...

...

...

Температура на маслото (мин./макс.)

...

...

...

3. Резултати от изпитванията за емисии на
СО 2 , разход на гориво и на електрическа енергия
и пробег в електрически режим на задвижване
Номер на базовия регулаторен акт и последния изменящ регулаторен акт, приложими към
одобряването: .........................................................
3.1. Превозни средства с двигатели с вътрешно горене, включително хибридни електрически превозни средства без външно зареждане
(NOVC) (1) (г)
Вариант/версия

...

...

...

Маса на СО 2 емисиите (г ра дск и услови я)
(g/km)

...

...

...

Маса на СО 2 емисиите
(извънградски условия)
(g/km)

...

...

...

Маса на СО 2 емисиите
(смесен режим) (g/km)

...

...

...

Разход на гориво (градски условия)
(l/100 km) (ж)

...

...

...

...

Разход на гориво (извънградски условия)
(l/100 km) (ж)

...

...

...

Разход на гориво (смесен режим)
(l/100 km) (ж)

...

...

...

Вариант/версия

...

...

...

CO (mg/kWh)

...

...

...

THC (mg/kWh)

...

...

...

NMHC (mg/kWh) (1)

…

…

…

CH4 (mg/kWh) (1)

…

…

…

NO x (mg/kWh)

...

...

...

NH 3 (ppm) ( )

...

...

...

Маса на частиците
(mg/kWh)

...

...

...

Брой на частиците
(#/kWh) (1)

...

...

1

ВЕСТНИК

2.2.4. Изпитване на празен ход (1)
Вариант/версия

...

...

...

СО (обемни проценти)

...

...

...

Стойност на коефициента ламбда (1)

...

...

...

3.2. Хибридни електрически превозни средства
с външно зареждане (OVC) (1)

С Т Р.
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ВЕСТНИК
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Вариант/версия

...

...

...

Маса на СО 2 емисиите (условие А, смесен режим) (g/km)

...

...

...

Маса на СО 2 емисиите (условие Б, смесен режим) (g/km)

...

...

...

Маса на СО 2 емисиите (среднопретеглено, смесен режим) (g/km)

...

...

...

Разход на гориво (условие А, смесен режим) (l/100 km) ( )

...

...

...

...

...

...

Разход на гориво (среднопретеглено, смесен режим) (l/100 km) ( )

...

...

...

Разход на електрическа енергия (условие А, смесен режим)
(Wh/km)

...

...

...

Разход на електрическа енергия (условие Б, смесен режим)
(Wh/km)

...

...

...

Разход на електрическа енергия (среднопретеглено и смесен
режим) (Wh/km)

...

...

...

Пробег в изцяло електрически режим на задвижване (km)

...

...

...

Вариант/версия

...

...

...

Разход на електрическа енергия (Wh/km)

...

...

...

Пробег (km)

...

...

...

Вариант/версия

...

...

...

Разход на гориво (kg/100 km)

...

...

...

ж

Разход на гориво (условие Б, смесен режим) (l/100 km) ( )
ж

ж

3.3. Изцяло електрически превозни средства (1)

3.4. Превозни средства с водородни горивни клетки (1)

4. Резултати от изпитванията на превозни средства, оборудвани с екологична(и) иновация(и) (з1)
(з2) (з3)
Вариант/версия ...
Решение
за одобряване
на екологичната
иновация
(з4)

Код на
екологичната
иновация (з5)

хххх/201х
...
...

...
...
...

1.
2.
3.
4.
Емисии
Емисии
Емисии
Емисии
на СО 2
на СО 2 на на СО 2 на
на СО 2 на
на оспревозното основното превозното
новното
средство,
превозно
средство,
превозно оборудвасредство
оборудвано
средство
но с еко- при цикъл с екологич(g/km)
логична
на изпит- на иновация
иновация
ване от
при цикъл
(g/km)
тип 1 (з6)
на изпитване от тип 1
(= 3.5.1.3)
...
...
...

...
...
...

Общо намаление на емисиите на СО 2 (g/km) (з7)
4.1. Общ код на екологичната(ите) иновация(и) (з8)
Обяснителни бележки:
(1) Когато е приложимо.
(2) Излишното се задрасква.
(а) Когато се прилагат ограничения за горивото, същите се посочват (например за природен
газ L диапазон или Н диапазон).
(б ) За двугоривни превозни средства таблицата се повтаря и за двата вида гориво.
(в) За п ревозн и с редс т ва, рабо т ещ и с ъ с
смес от горива, когато изпитването т рябва
да се извърши за всеки вид гориво, съгласно
фиг у ра I.2.4 от приложение I на Регламент

...
...
...

...
...
...

5.
Намаление на
Коефициент емисиите на
на използваСО 2
не (КИ), т.е. [(1-2) – (3-4)]*5
времеви дял
на използването на технологията
при нормални работни
условия
...
...
...

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

(ЕО) № 692/2008, както и за превозни средства,
работещи с LPG или NG/биометан, двугоривни
или едногоривни, таблицата се повтаря за различните използвани при изпитването еталонни
газове, а допълнителна таблица показва найлошите получени резултати. Когато е приложимо, в съответствие с точки 1.1.2.4 и 1.1.2.5
от приложение I на Регламент (ЕО) № 692/2008
се показва дали резултатите са измерени, или
изчислени.
(г) Таблицата се повтаря за всяко използвано
при изпитването еталонно гориво.
( д) За Евро VI ESC се разбира като WHSC,
а ЕТС като WHTC.
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(е) За Евро VI, когато двигатели, работещи с
CNG и LPG, се изпитват с различни еталонни
горива, таблицата се възпроизвежда за всяко
използвано при изпитването еталонно гориво.
(ж) Мерната единица „l/100 km“ се заменя с
3
„m /100 km“ за превозни средства, работещи с
NG и H 2 NG, и с „kg/100 km“ за превозни средства, работещи с водород.
(з) Екологични иновации.
(з1) Таблицата се повтаря за всеки вариант/
всяка версия.
(з2) Таблицата се повтаря за всяко използвано
при изпитването еталонно гориво.
(з 3) Ког ат о е не о бход и мо, т аб л и ц ат а с е
разширява с по един ред за всяка екологична
иновация.
(з4) Номер на решението на Комисията за
одобряване на екологичната иновация.
(з5 ) Определен в решението на Комисията за
одобряване на екологичната иновация.
(з6 ) Когато вместо цикъл на изпитване от
тип 1 се използва методология за моделиране,
тази стойност е стойността, получена от методологията за моделиране.
(з7 ) Сума на намаленията на емисиите на
СО 2 за всяка отделна екологична иновация.
( з 8 ) О б щ и я т к о д н а е к о л о г и ч н а т а (и т е)
иновация(и) се състои от следните елементи,
всеки от тях разделен от останалите с интервал:
– код на органа по одобряването, определен
в приложение № 5;
– индивидуален код на всяка екологична
иновация, монтирана на превозното средство,
посочен в хронологичен ред на решенията на
комисията за одобряване.
(Например общият код на три екологични
иновации, одобрени хронологично под номера

„

1А Ниво на шума

„

10, 15 и 16 и монтирани на превозно средство,
което е одобрено от органа по одобряване на
типа на Германия, следва да бъде: „е1 10 15 16“.)“

§ 10. В приложение № 9 към чл. 30, ал. 2
се правят следните допълнения:
1. В част I, страна 2 „Превозни средства
от категория N1 (комплектувани и напълно
комплектувани превозни средства)“, в т. 49
се създават подточки 3, 3.1 и 3.2:
„3. превозно средство, оборудвано с екологична(и) иновация(и): да/не (1)
3.1. общ код на екологичната(ите) иновация(и) (п1):
3.2. общо намаление на емисиите на CO 2 ,
дъл жащо се на екологичната(ите) иновация(и) (п2) (повтаря се за всяко използвано
при изпитването еталонно гориво): ..............“
2. В част II, страна 2 „Превозни средства
от категория N1 (некомплектувани превозни
средства)“, в. т. 49 се създават подточки 3,
3.1 и 3.2:
„ 3. п р ев о зно с р едс т в о, о б о ру д в а но с
екологична(и) иновация(и): да/не (1)
3.1. общ код на екологичната(ите) иновация(и) (п1):
3.2. общо намаление на емисиите на CO 2 ,
дъл жащо се на екологичната(ите) иновация(и) (п2) (повтаря се за всяко използвано
при изпитването еталонно гориво): ..............“
§ 11. В приложение № 10 към чл. 4, ал. 2,
т. 1 в част 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В таблицата преди допълнение № 1:
а) след ред 1 се създава ред 1А:
Х

Х

Х

Х

Х

Х

“;

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Регламент (ЕС)
№ 130/2012

Х

Х

Х

Х

“;

в) ред 17А се изменя така:

17А Достъп до превозното сред- Регламент (ЕО)
ство и маневреност (предавка № 661/2009
за заден ход)
Регламент (ЕС)
№ 130/2012

„

С Т Р. 3 7

б) ред 6А се изменя така:
6А Достъп до превозното средство и маневреност (стъпала,
подвижни платформи и ръкохватки)

„

Регламент (ЕС)
№ 540/2014

ВЕСТНИК

Х

Х

Х

Х

Х

Х

“;

г) създава се ред 71:
71

Здравина на кабината

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 29 на
ИКЕ на ООН

Х

Х

Х

“.

С Т Р.
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2. Обяснителна бележка 15 се изменя така:
„(15) Съответствието с Регламент (ЕО)
№ 661/2009 е задължително, но въпреки това
не се издава одобряване на типа само по тази
точка, тъй като тя обхваща комбинация от
отделните точки 3A, 3Б, 4A, 5A, 6A, 6Б, 7A,
8A, 9A, 9Б, 10A, 12A, 13A, 13Б, 14A, 15A, 15Б,
16A, 17A, 17Б, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 22Б,
„
1А

Ниво на шума

ВЕСТНИК

22В, 23A, 24A, 25A, 25Б, 25В, 25Г, 25Д, 25Е,
26A, 27A, 28A, 29A, 30A, 31A, 32A, 33A, 34A,
35A, 36A, 37A, 38A, 42A, 43A, 44A, 45A, 46A,
46Б, 46В, 46Г, 46Д, 47A, 48A, 49A, 50A, 50Б,
51A, 52A, 52Б, 53A, 54A, 56A, 57A и 64 – 71.“
3. В допълнение № 1:
а) в таблица № 1:
аа) след ред 1 се създава ред 1А:

Регламент (ЕС) № 540/2014

А

“;

бб) ред 13А се изменя така:

„

13А Защ и та на мо т орни т е Регла мен т (ЕО)
превозни средства срещу № 661/2009
неразрешено използване Правило № 116 на
ИКЕ на ООН

А
Независимо от вида на силовото предаване
могат да се прилагат разпоредбите на параграф
8.3.1.1.1 от Правило № 116 на ИКЕ на ООН
вместо тези в параграф 8.3.1.1.2 от Правило
№ 116 на ИКЕ на ООН

“;

вв) ред 63 се изменя така:

„
63

Обща безопасност

Регла мен т (ЕО)
№ 661/2009

Съгласно обяснителна бележка (15) от таблицата в част 1 с регулаторни актове за ЕО
одобряване на типа на превозни средства,
произвеждани в неограничени серии

“;

б) в таблица № 2:
аа) след ред 1 се създава ред 1А:

„

1А

Ниво на шума

Регламент (ЕС) № 540/2014

А

“;

бб) ред 13А се изменя така:

„

13А

За щ и та на мо т орн и т е Регла мен т (ЕО)
превозни средства срещу № 661/2009
неразрешено използване Правило № 116 на
ИКЕ на ООН

А
Независимо от вида на силовото предаване
могат да се прилагат разпоредбите на параграф
8.3.1.1.1 от Правило № 116 на ИКЕ на ООН
вместо тези в параграф 8.3.1.1.2 от Правило
№ 116 на ИКЕ на ООН

“;

вв) ред 63 се изменя така:

„
63

Обща безопасност

Ре г л а м е н т ( Е О)
№ 661/2009

Съгласно обяснителна бележка (15) от таблицата в част 1 с регулаторни актове за ЕО
одобряване на типа на превозни средства,
произвеждани в неограничени серии

“;

гг) създава се ред 71:

„
71

„
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Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 29 на ИКЕ на ООН

С

“.
§ 12. В приложение № 11 към чл. 4, ал. 2, т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В таблицата в част 1:
а) след ред 1 се създава ред 1А:
1А

Ниво на шума

Регламент (ЕС) № 540/2014

H

G+H

G+H

G+H

“;
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„

D

G+D

“.

Ниво на шума

Регламент (ЕС) № 540/2014

Х

Х

Х

Х

Х

Х

“.

Ниво на шума

G+ W 9

Регламент (ЕС) № 540/2014

“.

4. В таблицата в част 4:
а) след ред 1 се създава ред 1А:

1А

„

Облегалки за глава, вградени Регламент (ЕО) № 661/2009
или невградени в седалките на Правило № 25 на ИКЕ на ООН
превозното средство

3. В таблицата в част 3 след ред 1 се създава ред 1А:

1А

„

С Т Р. 3 9

2. В таблицата в част 2 след ред 1 се създава ред 1А:

1А

„

ВЕСТНИК

б) ред 38А се изменя така:

38А

„

ДЪРЖАВЕН

Ниво на шума

Регламент (ЕС) № 540/2014

Н

Н

Н

Н

Н

“;

б) ред 38А се заличава.
5. В таблицата в част 5 след ред 1 се създава ред 1А:

1А

Ниво на шума

Регламент (ЕС) № 540/2014

T+Z1

“.
6. В раздел „Значение на символите“ след
символ W 8 се създава символ W 9:
„W 9 Изменение на дължината на изпускателната система се разрешава, без да е
необходимо повторно изпитване, при условие че характеристиките на изпускателното
противоналягане остават подобни.“
§ 13. Приложение № 15 към чл. 59, ал. 5
се изменя така:
„Приложение № 15
към чл. 59, ал. 5
Списък на регулаторните актове, за които
производител може да бъде определен като
техническа служба
0. Цели и обхват
0.1. С приложението се определя списъкът
на регулаторните актове, за които производител
може да бъде определен като техническа служба,
в съответствие с чл. 59, ал. 5.
0.2. Приложението включва също съответни
разпоредби относно определянето на производител като техническа служба, които да се
прилагат в рамките на одобряването на типа
на превозни средства, компоненти и отделни
технически възли, предмет на част 1 от приложение № 10.
0.3. Приложението не се прилага за производители, които кандидатстват за одобряване
на превозни средства, произвеждани в малка
серия в съответствие с чл. 17, ал. 1, т. 3.
1. Определяне на производител като техническа служба
1.1. Производител, определен като техническа
служба, е производител, който е определен от

изпълнителния директор на ИА „А А“ като лаборатория за изпитване да извършва изпитвания
за одобряване от името на ИА „А А“, по смисъла
на § 1, т. 30 от допълнителните разпоредби.
В съответствие с чл. 59, ал. 5 производител
може да бъде определен като техническа служба
единствено за дейности от категория „А“.
1.2. Изразът „да извършва изпитвания“ не се
ограничава до измерването на показатели, но
включва също записването на резултатите от
изпитванията и предоставянето на доклади на
ИА „АА“, включително съответните заключения.
Той включва проверката на съответствието
с разпоредбите, при които не е необходимо да
се изисква извършване на измерване. Такъв е
случаят с оценката на дизайна по отношение
на нормативните изисквания.
На п ри мер „п роверк а на с ъ о т ве т с т вие т о
на разположението на резервоара за гориво в
превозното средство с изискванията на параграф 5.10 от Правило № 34 на ИКЕ на ООН“
трябва да се разбира като част от „да извършва
изпитвания“.
2. Списък на регулаторните актове и ограниченията
ТочПредмет
ка
4A Място за монтиране и закрепване на
задните регистрационни табели
7A Устройства за звуков сигнал и сигнали

Регулаторен акт
Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Регламент (ЕС)
№ 1003/2010
Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 28 на
ИКЕ на ООН

С Т Р.
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ТочПредмет
Регулаторен акт
ка
10A Е лек т рома г н и т на Регламент (ЕО)
съвместимост
№ 661/2009
Правило № 10 на
ИКЕ на ООН
18A Задължителна табе- Регламент (ЕО)
ла на производителя № 661/2009
и идентификацио- Регламент (ЕС)
нен номер на пре- № 19/2011
возното средство
20A Монтиране на ус- Регламент (ЕО)
тройства за осве- № 661/2009
тяване и светлинна Правило № 48 на
с и г н а л и з а ц и я н а ИКЕ на ООН
превозни средства
27A Устройство за те- Регламент (ЕО)
глене
№ 661/2009
Регламент (ЕС)
№ 1005/2010
33A Местоположение и Регламент (ЕО)
идентификация на № 661/2009
органите за ръчно Правило № 121 на
управление, сигнал- ИКЕ на ООН
ните устройства и
показващите уреди
34A С ис т е м и з а р а з - Регламент (ЕО)
мразяване и срещу № 661/2009
изпотяване на пред- Регламент (ЕО)
ното стъкло
№ 672/2010
35A Устройства за по- Регламент (ЕО)
чистване и изми- № 661/2009
ване на предното Регламент (ЕС)
стъкло
№ 1008/2010
36A Отоплителни сис- Регламент (ЕО)
теми
№ 661/2009
Правило № 122 на
ИКЕ на ООН
С изключение на разпоредбите в приложение 8, отнасящи се за
отоплителите, работещи чрез изгаряне на
вт еч нен не ф т ен г а з
(ВНГ), и отоплителните системи, работещи
чрез втечнен нефтен
газ (ВНГ)
37A Калници
Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Регламент (ЕС)
№ 1009/2010
44A Маси и размери
Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Регламент (ЕС)
№ 1230/2012
45A Материали за без- Регламент (ЕО)
опасни стъкла и тях- № 661/2009
ното монтиране на Правило № 43 на
превозни средства ИКЕ на ООН

ВЕСТНИК
ТочПредмет
ка
46 Гуми

46A Монтиране на гуми

48A Маси и размери

49A Товарни превозни
средства по отношение на техните
външни изпъкнали
части пред задния
панел на кабината
50A Части на механични теглително-прикачни устройства за
състав от превозни
средства
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Регулаторен акт
Наредба № 74 от 2003 г.
за одобряване типа на
гуми, одобряване типа
на гуми по отношение
нивото на шума при
контакт с пътя и одобряване типа на нови
моторни превозни
средства и техните ремаркета по отношение
монтирането на гумите
Директива 92/23/ЕИО
Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Регламент (ЕС)
№ 458/2011
Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Регламент (ЕС)
№ 1230/2012
Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 61 на
ИКЕ на ООН

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 55 на
ИКЕ на ООН
Ограничено до разпоредбите, включени в
приложение 5 (до и
включително параграф
8) и в приложение 7
К л имат и чни сис- Н а р е д б а № 1 3 4 о т
теми
2007 г. за емисиите от
климатичните системи
в моторните превозни
средства
Директива 2006/40/ЕО

Допълнение
Определяне на производител като техническа
служба
1. Общи разпоредби
1.1. Определянето и нотифицирането на производител като техническа служба се извършва
в съответствие с разпоредбите на глава девета,
както и с практическите мерки, включени в
допълнението.
1.2. Производителят трябва да е акредитиран по стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2005
„Общи изисквания относно компетентността
на лабораториите за изпитване и калибриране“.
2. Подизпълнение
2.1. В съответствие с разпоредбата на чл. 59,
ал. 5 производител може да определи подизпълни тел за извършване на изпи т вани я от
негово име.
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Подизпълнител е:
а) филиал, на който е възложено от производителя да извършва изпитвания в рамките на
собствената му организация, или
б) трета страна, която извършва изпитвания
съгласно договор с производителя.
2.2. Ползването на услугите на подизпълнител
не премахва задължението на производителя да
спазва разпоредбите на чл. 58, 59 и 60, и по-специално тези относно уменията на техническите
служби, както и съответствието със стандарт
БДС EN ISO/IEC 17025:2005.
2.3. За подизпълнителя се прилага т. 1 от
приложението.
3. Протокол от изпитване
Протоколите от изпитванията се изготвят в
съответствие с общите изисквания, посочени в
допълнение № 3 на приложение № 4.“
§ 14. Приложение № 16 към чл. 67, ал. 1 се
изменя така:

„Приложение № 16
към чл. 67, ал. 1
Специфични условия, на които трябва да отговарят виртуалните методи на изпитване, и регулаторни актове, при които могат да се използват
виртуални методи на изпитване от производителя
или техническата служба
0. Цели и обхват
С приложението се определят подходящи
разпоредби относно виртуалното изпитване в
съответствие с чл. 67, ал. 1.
Приложението не се прилага по отношение
на чл. 66, ал. 2 и 3.
1. Списък на регулаторни актове
ТочПредмет
ка
3Б Задни нискоразположени защитни устройства
(ЗНЗУ) и тяхното монтиране, задна нискоразположена за щ и т а (ЗНЗ)
6А

6Б

Регулаторен акт
Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Пр а ви ло № 58
на ИКЕ на ООН

Дост ъп до превозното Регламент (ЕО)
средство и маневреност № 661/2009
Регламент (ЕС)
№ 130/2012
К лючалки на вратите и Регламент (ЕО)
компоненти за закрепва- № 661/2009
не на вратите
Пр а ви ло № 11
на ИКЕ на ООН

8А Ус т р ойс т ва з а неп ря- Регламент (ЕО)
ко виж дане и тяхното № 661/2009
монтиране
Пр а ви ло № 4 6
на ИКЕ на ООН
12А Вътрешно оборудване

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Пр а ви ло № 21
на ИКЕ на ООН

16А Външни изпъкнали части Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Пр а ви ло № 2 6
на ИКЕ на ООН

ВЕСТНИК
ТочПредмет
ка
20А Монтиране на устройс т в а з а о с в е т я в а не и
светлинна сигнализация
на превозни средства

С Т Р. 4 1
Регулаторен акт
Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Пр а ви ло № 4 8
на ИКЕ на ООН

27А Устройство за теглене

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Регламент (ЕС)
№ 1005/2010

32А Поле на видимост

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 125
на ИКЕ на ООН

35А Устройства за почиства- Регламент (ЕО)
не и измиване на пред- № 661/2009
ното стъкло
Регламент (ЕС)
№ 1008/2010
37А Калници

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Регламент (ЕС)
№ 1009/2010

42А С т рани чна защ и та на Регламент (ЕО)
товарни превозни сред- № 661/2009
ства
Пр а ви ло № 73
на ИКЕ на ООН
48А Маси и размери

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Регламент (ЕС)
№ 1230/2012

49А Товарни превозни средства по отношение на
техните външни изпъкнали части пред задния
панел на кабината

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Пр а в и ло № 61
на ИКЕ на ООН

50А Части на механични те- Регламент (ЕО)
глително-прикачни ус- № 661/2009
тройства за състав от Пр а ви ло № 55
превозни средства
на ИКЕ на ООН
50Б К ъ с о т е г л и т е л н о п р и к ач н о ус т р о й с т в о
(КТПУ); монтиране на
одобрен тип КТПУ

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 102
на ИКЕ на ООН

52А Превозни средс т ва о т Регламент (ЕО)
категории М 2 и М 3
№ 661/2009
Правило № 107
на ИКЕ на ООН
52Б Здравина на каросерията на пътнически превозни средства с голям
капацитет

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Пр а ви ло № 6 6
на ИКЕ на ООН

57А Предни нискоразположени защитни устройства (ПНРЗУ) и тяхното
монтиране; предна нискоразположена защита
(ПНРЗ)

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Пр а ви ло № 9 3
на ИКЕ на ООН

С Т Р.
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ВЕСТНИК

Допълнение 1
Общи условия, на които трябва да отговарят
виртуалните методи на изпитване
1. Модел на виртуално изпитване
Като базова структура за описание и провеждане на виртуално изпитване се използва
следната схема:
а) цел;
б) структурен модел;
в) гранични условия;
г) изчислителен товар;
д) изчисление;
е) оценка;
ж) документация.
2. Основи за компютърна симулация и изчисление
2.1. Математически модел
Математическият модел се предоставя от
производителя. Той трябва да отразява сложността на конструкцията на превозното средство,
системата и компонента, които се изпитват в
съответствие с изискванията на регулаторния
акт и граничните условия, определени в него.
С ъщ и т е ра зпор едби с е п ри ла гат mutatis
mutandis за изпитване на компоненти или технически възли независимо от превозното средство.
2.2. Процедура за утвърждаване на математическия модел
Математическият модел се утвърждава в сравнение с действителните условия на изпитване.
За тази цел се извършва физическо изпитване,
за да се сравнят получените резултати, когато се
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използва математическият модел с резултатите
от физическото изпитване. Съпоставимостта
между резултатите от изпитванията трябва да
се докаже. Производителят или техническата
служба изготвят доклад за утвърждаване и го
предоставят на изпълнителния директор на ИА
„А А“.
Всяка промяна на математическия модел
или софтуера, която има вероятност да направи
доклада за утвърждаване невалиден, се съобщава
на изпълнителния директор на ИА „А А“, който
може да изиска провеждането на нова процедура
за утвърждаване.
Диаграмата на процедурата за утвърждаване
е показана в допълнение 3.
2.3. Документация
Данните и помощните средства, използвани
за симулиране и изчисление, се предоставят от
производителя и се документират по подходящ
начин.
3. Средства и подкрепа
По искане на техническата служба производителят осигурява или предоставя достъп до
необходимите средства, включително подходящ
софтуер.
Освен това производителят оказва необходимата подкрепа на техническата служба.
Предоставянето на достъп и оказването на
подкрепа на техническата служба не премахва
никое от задълженията є по отношение на нейния персонал, плащането на лицензните права
и запазването на поверителността.

Допълнение 2
Специфични изисквания относно виртуалните методи на изпитване
1. Списък на регулаторни актове
ТочПриложение и
Регулаторен акт
Специални условия
ка
параграфи
3Б Регламент (ЕО) № 661/2009 Параграфи 2.3, 7.3 и 25.6 Размери и устойчивост на въздействиПравило № 58 на ИКЕ на ООН
ето на сили
6А

Регламент (ЕО) № 661/2009
Регламент (ЕС) № 130/2012

При ложен ие I I, час т Размери на стъпала, подвижни плат1 и 2
форми и ръкохватки

6Б

Регламент (ЕО) № 661/2009 Приложение 3
Изпитване на якост на опън и устойПравило № 11 на ИКЕ на ООН Приложение 4, точка чивост на ключалките при ускорение
2.1
Приложение 5

8А

Регламент (ЕО) № 661/2009 Параграф 15.2.4
Правило № 46 на ИКЕ на ООН

Предписани полета на ви димост за
огледалата за виждане назад

12А Регламент (ЕО) № 661/2009 а) Параграфи 5 до 5.7
Правило № 21 на ИКЕ на ООН б) Параграф 2.3

а) Измерване на всички радиуси на
кривина и всички изпъкналости с изключение на изискванията, при които е
необходимо да се приложи сила, за да се
провери съответствието с разпоредбите
б) Определяне на зоната на удар на
главата

16А Регламент (ЕО) № 661/2009 Параграф 5.2.4
Правило № 26 на ИКЕ на ООН

Измерване на всички радиуси на кривина и всички изпъкналости с изключение на изискванията, при които е
необходимо да се приложи сила, за да се
провери съответствието с разпоредбите
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С Т Р. 4 3

ТочПриложение и
Регулаторен акт
Специални условия
ка
параграфи
20А Регламент (ЕО) № 661/2009 Параграф 6, приложе- Предвиденото в точка 6.22.9.2.2 пробно
Правило № 48 на ИКЕ на ООН ния 4, 5 и 6
кормуване се провежда на действително
превозно средство
27А Регламент (ЕО) № 661/2009 Приложение II, точка Статична сила на опън и натиск
Регламент (ЕС) № 1005/2010 1.2
32А Регламент (ЕО) № 661/2009 Параграф 5
Препятствия и поле на видимост
Пра ви ло № 125 на ИК Е на
ООН
35А Регламент (ЕО) № 661/2009 Приложение III, точки Определяне само на полето на стъкРегламент (ЕС) № 1008/2010 1.1.2 и 1.1.3
лочистачката
37А Регламент (ЕО) № 661/2009 Приложение II, точка 2 Проверка на изискванията за размерите
Регламент (ЕС) № 1009/2010
42А Регламент (ЕО) № 661/2009 Параграф 12.10
Устойчивост на хоризонтална сила и
Правило № 73 на ИКЕ на ООН
измерване на огъването
48А Регламент (ЕО) № 661/2009 а) Приложение I, част а) Проверка на съответствието с изисРегламент (ЕС) № 1230/2012 Б, точки 7 и 8
кванията за управляемост, включително
б) Приложение I, част управляемост на превозните средства,
В, точки 6 и 7
оборудвани с повдигащи или натоварващи оси
б) Измерване на максималната описвана
повърхност върху пътя при завиване
49А Регламент (ЕО) № 661/2009 Параграфи 5 и 6
Измерване на всички радиуси на криПравило № 61 на ИКЕ на ООН
вина и всички изпъкналости с изключение на изискванията, при които е
необходимо да се приложи сила, за да се
провери съответствието с разпоредбите
50А Регламент (ЕО) № 661/2009 а) Приложение 5 „Из- а) Всички разпоредби на параграфи 1
Правило № 55 на ИКЕ на ООН исквания за механични до 8 включително
т ег л и т е л но -п ри к ач н и б) Изпитванията за якост на механичустройства“
ните теглително-прикачни устройства
б) Приложение 6, пара- с опростена конструкция могат да се
граф 1.1
заменят с виртуални изпитвания
в) Приложение 6, па- в) Само точки 3.6.1 (Изпитване на якраграф 3
ост), 3.6.2 (Устойчивост на изкълчване)
и 3.6.3 (Устойчивост на огъващ момент)
52А Регламент (ЕО) № 661/2009 Приложение 3
Точка 7.4.5 (изчислителен метод)
Пра ви ло № 107 на ИК Е на
ООН
52Б Регламент (ЕО) № 661/2009 Приложение 9
Компютърна симулация на изпитване
Правило № 66 на ИКЕ на ООН
за преобръщане на ц ялото превозно
средство като еквивалентен метод на
одобряване
57А Регламент (ЕО) № 661/2009 Приложение 5, точка 3 Устойчивост на хоризонтална сила и
Правило № 93 на ИКЕ на ООН
измерване на огъването

Допълнителна разпоредба
§ 15. Навсякъде в наредбата думите „държава членка“ се заменят с „държава – членка
на Европейския съюз“, думите „държавата
членка“ се заменят с „държавата – членка на
Европейския съюз“ и думите „ИКЕ – ООН“
се заменят с „ИКЕ на ООН“.

Допълнение 3
Процедура за утвърждаване

Заключителна разпоредба
§ 16. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“ с изключение на разпоредбите на § 2, т. 1 относно
чл. 70, ал. 2, която влиза в сила три месеца
след обнародването в „Държавен вестник“.
Министър:
Ивайло Московски
“

7113
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БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
НАРЕДБА № 13
от 18 август 2016 г.

за прилагането на международен номер на
банкова сметка и за БАЕ кодове
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Тази наредба определ я прилагането на Международен номер на банкова сме т к а (I nter national Ban k Accou nt
Number – IВАN), както и на БАЕ кодовете
от доставчици на платежни услуги, лицензирани от БНБ, и клонове на доставчици на
платежни услуги, осъществяващи дейност на
територията на страната.
(2) Използваният в Република България
IВА N п редставл ява последоват елнос т о т
бу к вени и цифрени знаци за еднозначно
международно идентифициране на индивидуална сметка при конкретен доставчик на
платежни услуги, лицензиран от БНБ, или
при клон на доставчик на платежни услуги,
осъществяващ дейност на територията на
страната.
(3) Б и з н е с и д е н т и ф и к а ц и о н н и я т код
(Business Identifier Code – BIC) представлява последователност от буквени и цифрени
знаци за еднозначно международно идентифициране на бизнес единици – финансови и
нефинансови институции.
(4) Кодовете на БАЕ (БАЕ кодове) еднозначно идентифицират бизнес адресируеми
единици (БАЕ) на територията на Република
България.
Г л а в а

в т о р а

СТРУКТУРА НА IВАN
Чл. 2. Използваният в Република България IВАN се състои от следните елементи с
обща дължина от 22 знака (приложение № 1):
1. код на държавата – „ВG“;
2. контролно число, състоящо се от две
ц ифри, чи я то мет одика за изчисление е
описана в приложение № 2;
3. о сновен номер на ба н кова сме т к а
(Basic Bank Account Number – BBAN), който
еднозначно идентифицира сметката на клиента при доставчик на платежни услуги на
територията на Република България.
Чл. 3. (1) BBAN се състои от следните
елементи с обща дължина от 18 знака (букви
и цифри):
1. БАЕ код, състоящ се от:
а) идентификатор на доставчик на платежни услуги – 4 знака (букви), представляващи
първите 4 знака от съществуващия бизнес
идентификационен код (Business Identifier
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Code – BIC) на доставчик на платежни услуги
и еднозначно идентифициращи доставчика
на платежни услуги, който води сметката;
б) идентификатор на БАЕ – 4 знака (цифри), които еднозначно идентифицират БАЕ
в рамките на доставчика на платежни услуги;
2. идентификатор на вида сметка – 2 знака (цифри), които указват вида на сметката,
като някои комбинации могат да се запазват
сл у жебно от Българската народна банка
(БНБ), която определя значението им;
3. останалите 8 знака (цифри и букви) със
семантика, която доставчикът на платежни
услуги определя.
(2) Всеки доставчик на платежни услуги
преценява необходимостта от използването
на букви като знаци по ал. 1, т. 3.
Чл. 4. (1) Знаците, използвани в структурата на IВАN, са арабски цифри (от 0 до
9) и главни букви от латинската азбука (от
А до Z).
(2) За изпълнение на платежни нареждания IВАN се представя при спазване на
следните изисквания:
1. в електронна форма IВАN се изписва
като последователност от 22 знака без интервали между тях;
2. на хартиен носител IВАN се изписва
като последователност от 22 знака, разделени
от ляво на дясно в групи по четири знака,
отделени с интервал, като последната група
не е пълна.
Г л а в а

т р е т а

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДОСТАВЧИЦИТЕ
Н А ПЛ АТЕЖ НИ УСЛ У ГИ И ОБСЛ У ЖВАНИТЕ ОТ ТЯХ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗК А С
IВАN И BIC
Ч л. 5. (1) Дос та вч и ц и т е на п лат еж н и
услуги генерират и използват IВАN в съответствие с изискванията на тази наредба.
(2) Едновременно с откриването на нова
смет ка доставчик ът на п латеж ни усл у ги
генерира и съответния IВАN.
(3) Доставчици на платежни услуги, които
не са банки, могат да генерират IВАN само
за платежни сметки по смисъла на § 1, т. 18
от допълнителните разпоредби на Закона за
платежните услуги и платежните системи.
(4) Всеки доставчик на платежни услуги е
отговорен за правилното генериране на IВАN.
Чл. 6. (1) Доставчикът на платежни услуги
уведомява титуляря писмено при откриване
на сметка за съответния IВАN.
(2) При промени на IBA N, извършени
от доставчика на платежни услуги, той е
длъжен да уведоми писмено титулярите на
съществуващите сметки за новите IВАN.
(3) При поискване от клиент доставчикът
на платежни услуги му предоставя неговия
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IBAN, както и бизнес идентификационния
си код (ВIС).
(4) Във всички отчети относно съответните
сметки, които се предоставят от доставчика
на платежни услуги на клиента, се посочват
IBAN на сметката на клиента и бизнес идентификационният код (BIC) на доставчика на
платежни услуги, предоставил отчета.
Чл. 7. (1) В представеното на доставчика
на платежни услуги платежно нареж дане
клиентът посочва пълно и точно IBAN и
ако е необходимо, BIC код за извършване
на исканите платежни операции.
(2) При презгранично доставяне на стоки и услуги срещу фактура в рамките на
Европейския съюз получателят уведомява
клиентите си във фактурата за своя IBAN и
ако е необходимо, за BIC на своя доставчик
на платежни услуги.
Чл. 8. (1) Всеки доставчик на платежни
услуги извършва проверка за валидност на
контролните числа на IВАN по чл. 2, т. 2
на наредител я и полу чател я, посочени в
платежното нареждане, съгласно метода за
проверка на валидност по приложение № 3.
(2) В случай че в процеса на проверка на
валидност на контролните числа се установи,
че те са неточни, доставчикът на платежни
услуги може да откаже обработването на
съответното платежно нареждане.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

БИЗНЕС АДРЕСИРУЕМА ЕДИНИЦА (БАЕ)
И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БАЕ КОДОВЕ
Ч л. 9. (1) Бъ л гарската народ на ба н ка
предоставя БАЕ кодове на:
1. лицензирани от БНБ банки и клонове
на банки, осъществяващи дейност на територията на страната;
2. лицензирани в други държави членки
банки, осъществяващи дейност на територията на страната чрез клон;
3. лицензирани от БНБ платеж ни институции и дружества за електронни пари,
предоставящи платежни услуги по чл. 4 от
Закона за платежните услуги и платежните
системи, когато услугите са свързани с откриване и водене на платежни сметки;
4. лицензирани в други държави членки
платежни институции и дружества за електронни пари, предоставящи платежни услуги
по чл. 4 от Закона за платежните услуги и
платежните системи на територията на страната чрез клон, когато услугите са свързани
с откриване и водене на платежни сметки.
(2) БАЕ код се предоставя по искане на
доставчик на платежни услуги по ал. 1, отправено до БНБ.
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(3) Бизнес адресируеми единици не могат
да използват други БАЕ кодове при своите
операции освен предоставените им от БНБ.
(4) БАЕ кодове се предоставят в срок до
7 работни дни след получаване в БНБ на
пълния комплект изисквани документи.
(5) Българската народна банка води регистър на БАЕ кодовете.
(6) Подуправителят, ръководещ управление „Банково“ на БНБ, определя с указание
процедурите по предоставяне, активиране,
промяна и закриване на БАЕ кодове.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Бизнес адресируема единица (БАЕ)“
е доставчик на платежни услуги по чл. 9,
ал. 1 или друго място на дейност на банка
на територията на Република България.
2. „БАЕ код“ е код, предоставен от БНБ
и представляващ последователност от букви
и цифри, който еднозначно определя съответната БАЕ в Република България.
3. „Бизнес идентификационен код (BIC)“
е код, предоставен от SWIFТ (Society for
Worldwide Interbank Financial Telecommunication)
на финансови и нефинансови институции по
ISO Standard № 9362.
4. „Регистър на БАЕ кодовете“ е публично
достъпна база данни, в която се съхраняват
предоставените от БНБ БАЕ кодове, както
и и нформа ц и я за бизнес а д реси руем и т е
единици.
5. „Контролно число“ е цифров код, служещ за формална проверка на точността на
въвеждане на IВАN, използван от доставчиците на платежни услуги на територията на
Република България.
6. „Доставчик на платежни услуги“ (ДПУ)
по смисъла на тази наредба е лице по чл. 9,
ал. 1.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тази наредба отменя Наредба № 13
от 2009 г. за прилагането на международен
номер на банкова сметка и за банковите
кодове (обн., ДВ, бр. 62 от 2009 г.; изм.,
бр. 55 от 2011 г.).
§ 3. Тази наредба се издава на основание
§ 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за платежните услуги и
платежните системи, приета е с Решение
№ 96 от 18.08.2016 г. на Управителния съвет
на Българската народна банка и влиза в сила
от 31.10.2016 г.
§ 4. Подуправителят, ръководещ управление „Банково“ на БНБ, издава указания по
прилагането на тази наредба.
За управител:
Димитър Костов
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Приложение № 1
към чл. 2
Структура на IBAN в България

„N“ e арабска цифра (0 – 9).
„А“ е главна буква от латинската азбука
(A – Z) или арабска цифра (0 – 9).

Приложение № 2
към чл. 2, т. 2
Методика на изчисляване на контролно число
Предварителна фаза: Създава се изкуствен
IBAN, включващ кода на държавата, „00“ като
контролно число и BBAN.
Пример: BG00A A А А12311012345678
Фаза 1: Първите четири знака (кодът на държавата и „00“ като контролно число)
се преместват в края на IBAN.
Пример: BG 0 0A A А А12311012345678 с та ва
A A А А12311012345678BG00.
Фаза 2: Буквите се преобразуват в числа съобразно таблицата за преобразуване:
A = 10

G = 16

M = 22

S = 28

Y = 34

B = 11

H = 17

N = 23

T = 29

Z = 35

C = 12

I = 18

O = 24

U = 30

D = 13

J = 19

P = 25

V = 31

E = 14

K = 20

Q = 26

W = 32

F = 15
L = 21
R = 27 X = 33
Пример: A A А А12311012345678BG 0 0 с та ва
1010101012311012345678111600.
Фаза 3: Изчислява се контролно число по
Модул 97, като:
• Полученото число от фаза 2 се разделя на 97.
• Остатъкът след деленето се изважда от 98.
• Ако резултатът е една цифра, пред нея се
поставя нула.
Пр и м ер: О с т а т ъ к ъ т п р и р а з д е л я н е н а
1010101012311012345678111600 на 97 е 65.
Чрез изваждане се получава: 98 – 65 = 33.
Контролното число за този IBAN е 33.
Получава се IBAN: BG33AAАА12311012345678.
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Приложение № 3
към чл. 8, ал. 1
Метод за проверка на валидност на контролното число
Предварителна фаза: Ако IBAN е представен
в хартиен формат, хартиеният формат се преобразува в електронен формат чрез отстраняване
на всички интервали.
Пример: IBAN като BG33 A A А А 1231 1012
3456 78 става BG33A A А А12311012345678.
Фаза 1: Първите четири знака (обозначаващи
кода на държавата и контролното число) се
преместват в края на IBAN.
Пример: BG33A A А А12311012345678 с т а ва
A A А А12311012345678BG33.
Фаза 2: Буквите се преобразуват в числа съобразно таблицата за преобразуване, посочена
в приложение № 2.
Пример: A A А А12311012345678BG33 с т а ва
1010101012311012345678111633.
Фаза 3: Прилага се системата за проверка
на контролни числа Модул 97. За да е вярно
контролното число, остатъкът след изчислението
по Модул 97 трябва да бъде 1.
Пример: Остатъкът от изчислението по Модул 97 на 1010101012311012345678111633 е 1.
7145

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2009 г. за условията и реда
за изпълнение на платеж ни операции и
за използване на платежни инструменти
(обн., ДВ, бр. 62 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 48
от 2011 г. и бр. 57 от 2012 г.)
§ 1. В ч л. 2, а л. 6 нак ра я се поставя
запетая и се добавя „освен в случаите по
чл. 73у, ал. 5 от Закона за платежните услуги
и платежните системи.“
§ 2. В чл. 4 се създава ал. 4:
„(4) Платежни сметки, водени от доставчици на платежни услуги, които не са
банки, могат да се обозначават с международен номер на банкова сметка (IBAN) в
съответствие с изискванията, определени с
наредба на БНБ.“
§ 3. В чл. 5, ал. 1, т. 1 думите „удостоверение за регистрация“ се заменят с „код“.
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3:
а) в т. 1 накрая се добавя „и за изпълнение на платежни операции по внасяне,
прехвърляне и теглене на средства;“
б) точка 4 се изменя така:
„4. текущи сметки на бюджетни организации – за съх ранение на бюд жет ни те
средства, средствата от Европейския съюз
и свързаното с тях национално и авансово
съфинансиране, както и на чуждите средства
на бюджетните организации;“
в) създава се нова т. 9:
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„9. платежни сметки за основни операции – за съх ранение на пари в левове и
предоставяне на услуги по чл. 73т от Закона
за платежните услуги и платежните системи
при предоставяне на декларация по чл. 73у,
ал. 5, т. 2 от Закона за платежните услуги и
платежните системи;“
г) досегашната т. 9 става т. 10.
2. В ал. 4 в основния текст думите „ал. 2“
се заменят с „ал. 3“.
3. В ал. 5 в основния текст думите „ал. 2“
се заменят с „ал. 3“.
4. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Редът и начинът за откриване, водене
и закриване на сметките по ал. 3, т. 4 и на
други сметки по ал. 3 на бюджетните организации, включително и ограниченията и
условията, при които бюджетни организации
могат да имат платежни сметки, както и
случаите на служебно откриване и закриване
на сметки на бюджетни организации, се определят със съответните указания съгласно
чл. 151, ал. 1 и 4 и чл. 154, ал. 20 от Закона
за публичните финанси.“
§ 5. В чл. 7, ал. 1 думата „по“ се заменя с
„на“ и се създава изречение второ: „Закриването на платежна сметка за основни операции
се извършва при спазване изискванията на
чл. 73х от Закона за платежните услуги и
платежните системи.“
§ 6. Създава се чл. 7а:
„Такси по платежна сметка за основни
операции
Чл. 7а. (1) Платежна сметка за основни
операции е платежна сметка, водена в български левове, по която на потребители се
предоставят услугите по чл. 73т от Закона за
платежните услуги и платежните системи.
Услугите по платежна сметка за основни
операции, изброени в приложение № 1, се
предоставят на потребителите безплатно или
срещу приемливи такси независимо от броя
платежни операции, извършени от сметката.
(2) Приемливите такси следва да бъдат
съобразени с нивото на доходите в Република
България, като бъдат по-ниски от средния
размер на таксите, събирани от банките в
страната от потребители за всяка от услугите
по приложение № 1, предоставяни по разплащателни сметки, и от най-ниския размер на
таксите, които съответната банка прилага по
тарифа за всяка от услугите по приложение
№ 1, предоставяни по разплащателни сметки.
(3) Банките, лицензирани от БНБ, и клоновете на банки, осъществяващи дейност на
територията на страната, които предоставят
платежни услуги на потребители, предоставят на БНБ в срок до 31 януари на текущата
година информация за размера на начисляваните такси към 31 декември на предходната
календарна година, събирани от потребители
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за всяка от услугите по приложение № 1 по
разплащателни сметки. Когато банка начислява различни по размер такси за услуга
по приложение № 1, тя предоставя на БНБ
средноаритметична стойност на размера на
тези такси.
(4) На база предоставената информация
по ал. 3 БНБ изчислява и публикува на
интернет страницата си веднъж годишно до
края на февруари средния размер на таксите,
начислявани от банките на потребители за
услугите по приложение № 1, по разплащателни сметки. Средният размер на таксите се
определя като средноаритметична стойност
на размера на таксите по ал. 3 за всяка от
услугите по приложение № 1.
(5) Ба н к и т е с ъ о бра з я ват п рием л и ви я
размер на таксите на услугите по платежна
сметка за основни операции, изброени в приложение № 1, със средния размер, публикуван
от БНБ по ал. 4, не по-късно от 1 юни на
текущата година. При промяна в размера на
таксите на услугите по платежна сметка за
основни операции, изброени в приложение
№ 1, банките уведомяват потребителите по
реда и в сроковете по чл. 43 от Закона за
платежните системи и платежните услуги.
(6) По платежна сметка за основни операции могат да се предоставят и услуги,
различни от изброените в приложение № 1,
за които настоящият член не се прилага.
(7) По платежна сметка за основни операции банките предлагат услугите, изброени
в приложение № 1, ако ги предоставят на
потребители по платежни сметки, различни
от сметките за основни операции.“
§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 думите „както и“ се заличават,
а накрая се поставя запетая и се добавя „на
Регламент (ЕС) 2015/751 на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2015 г.
о т но с но о б м ен н и т е т а кс и з а п л ат еж н и
операции, свързани с карти, както и на
Окончателни насоки относно сигурността
на плащанията в интернет от 19 декември
2014 г. на Европейския банков орган“.
2. В ал. 6 думите „на лице, различно“ се
заменят със „с различен“, думата „получател“
се заменя с „уникален идентификатор“, а
накрая се поставя запетая и се добавя „или
когато доставчикът на платежни услуги на
платеца е задължил сметката на платеца със
сума, различна от посочената от платеца в
платежното нареждане, или при дублирано
изпълнение на разрешена платежна операция“.
3. Създават се ал. 11 и 12:
„(11) Валута на платежна операция е валутата, в която платецът е наредил или дал
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съгласието си за извършване на платежната
операция.
(12) Всички платежни операции, както
и уведомленията по чл. 53, т. 2 от Закона
за платежните услуги и платежните системи, се регистрират в хронологичен ред от
доставчика на платежни услуги по начин,
кой т о позвол я ва си г у рно с ъх ра н я ва не и
точно възпроизвеж дане на информацията
и изключва всяка възможност за нейното
последващо изменение.“
§ 8. В чл. 12, ал. 2 думите „бизнес идентификационен код на банката (BIC) и“ се
заличават.
§ 9. В чл. 15 думите „които се изискват
съгласно правилата на съответната платежна
система“ се заличават.
§ 10. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „които се определят от
правилата на съответната платежна система“
се заличават.
2. В ал. 2 думите „като прилагат правилата и процедурите на платежната система,
използвана за обработка на тези плащания“
се заличават.
§ 11. В наименованието на глава четвърта
думите „Изпълнение на“ се заличават.
§ 12. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В заглавието думите „Изпълнение на“
се заличават.
2. В ал. 1, т. 2 думата „получаване“ се
заменя с „теглене“.
3. В ал. 2 думите „наричан акцептираща
институция“ се заличават.
§ 13. Член 28 се изменя така:
„Регистриране и съхранение
Чл. 28. Всички операции, извършвани с
използване на платежни карти чрез терминални устройства, както и уведомленията по
чл. 53, т. 2 от Закона за платежните услуги и
платежните системи се регистрират от издателите съгласно чл. 9, ал. 12 и се съхраняват
за срок най-малко 5 години.“
§ 14. Член 29 се изменя така:
„Авторизация
Чл. 29. (1) Операциите по чл. 27, ал. 1 се
авторизират (одобряват) или отказват след
проверка на данни, параметри и характеристики, свързани с картата, оправомощения
ползвател на платежни услуги и операцията,
като валидност и статус на картата, ПИН
код (ако се изисква), достъпна наличност,
лимити и т.н.
(2) В р еж и м н а он л а й н а в т ори з а ц и я
проверката по ал. 1 се извършва съгласно
§ 1, т. 6 от допълнителната разпоредба. В
режим на офлайн авторизация проверката
се осъществява незабавно от терминалното
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устройство, без да се прави проверка от
авторизационната система на издателя на
картата или обслужващия го обработващ
субект.“
§ 15. Член 30 се отменя.
§ 16. В чл. 31 се създава ал. 3:
„(3) Изискванията на ал. 1 и 2 се прилагат
и за виртуални терминални устройства ПОС.“
§ 17. В глава четвърта в наименованието
на раздел III думата „банкови“ се заличава.
§ 18. Член 33 се изменя така:
„Приемане на платежни карти
Чл. 33. (1) Доставчиците на платеж ни
услуги, лицензирани от БНБ, и клоновете
на доставчици на платежни услуги, извършващи дейност на територията на страната,
осигуряват за всяко терминално устройство,
коет о под д ържат фи на нсово, т ех н и ческа
възмож ност за извършване на платеж ни
услуги с всички платежни карти, издадени
от други доставчици на платежни услуги и
клонове на доставчици на платежни услуги,
които извършват дейност на територията на
страната.
(2) Авторизационните системи, поддържани от банки, лицензирани от БНБ, имат директна онлайн връзка със системен оператор
на система с окончателност на сетълмента,
обработваща платежни операции, свързани
с карти, която извършва нетен сетълмент в
определен момент в RINGS.
(3) Системният оператор на система с
окончателност на сетълмента, обработваща
платежни операции, свързани с карти, която
извършва нетен сетълмент в определен момент в РИНГС, пренасочва авторизационните
съобщения на платежни операции, свързани с
платежна карта, между банките, лицензирани
от БНБ, и клонове на банки, извършващи
дейност на територията на страната.
(4) Терминалните устройства на територията на страната, поддържани финансово от
банки, лицензирани от БНБ, и клонове на
банки, извършващи дейност на територията
на страната, имат директна или индиректна
онлайн връзка със системен оператор на
система с окончателност на сет ълмента,
обработваща платежни операции, свързани
с карти, която извършва нетен сетълмент в
определен момент в RINGS.“
§ 19. Член 34 се изменя така:
„Посредничество при сетълмента
Чл. 34. К лиринг и сетълмент на платежни операции в левове, свързани с платежни
карти, при които издателите са банки, лицензирани от БНБ, и клонове на банки, извършващи дейност на територията на страната,
и мястото на продажба или терминалното
устройство АТМ се намира на територията
на Република България, се извършват от
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системен оператор на система с окончателност на сетълмента, обработваща платежни
операции, свързани с карти, която извършва
нетен сетълмент в определен момент в RINGS.
Мястото на продажба се определя по смисъла
на чл. 2, т. 29 от Регламент (ЕС) 2015/751
на Европейския парламент и на Съвета от
29 април 2015 г. относно обменните такси
за платежни операции, свързани с карти.“
§ 20. Член 34а се изменя така:
„Предплатени карти
Чл. 34а. (1) Предплатената карта е вид
платежен инструмент, върху който се съхраняват електронни пари или се осигурява
отдалечен достъп до електронни пари и с
който се извършват платежни операции.
(2) Предп латената кар та се издава за
определен срок на валидност и може да не
е поименна.
(3) Номерът на картата, датата на изтичане на срока на валидност на карта, както
и името на оправомощения ползвател при
поименни карти, се поставят върху лицевата
є страна.
(4) Отговорност за персонализацията на
картата носи доставчикът на платежни услуги, издател на картата.
(5) За предплатените карти се прилагат
съответно чл. 25, ал. 3, 5 и 6, чл. 27 и 28.
(6 ) П р е д п л а т е н а т а к а р т а п р и т е ж а в а
персона л изи ра на за щ и т на хара к т ерис т ика – ПИН за идентифициране на оправомощени я ползвател на платеж ни усл у ги,
като се прилага съответно чл. 26, ал. 1 – 3.
Издателят на картата е длъжен да осигури
възможност на всеки оправомощен ползвател
на платежни услуги да променя своя ПИН
с нова цифрова комбинация, известна само
на него.“
§ 21. Член 34б се изменя така:
„Авторизация
Чл. 34б. За авторизацията на операции с
предплатени карти се прилага чл. 29.“
§ 22. В чл. 34в се правят следните изменения:
1. В заглавието думите „намиращи се при
търговец“ се заличават.
2. В ал. 1 думите „намиращи се при търговец“ се заличават
3. В ал. 2 думата „персонализирана“ се
заменя с „поименна“.
§ 23. В чл. 34г след предлога „За“ се добавя „обработката на“, а думите „издадени
от банки“ се заличават.
§ 24. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „въз основа на сключен
с тях договор, определящ правата и задълженията им съобразно правилата и процедурите
на системата“ се заличават.
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2. В ал. 4 думите „банки от държави членки могат да бъдат“ се заменят с „банките
по ал. 1 стават“.
§ 25. В чл. 37, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „нарежданията
за превод“ се заменят с „плащания“.
2. В т. 1 след думите „заявки за“ се добавя „нетен“.
§ 26. В чл. 38, ал. 4 след думата „редът“
съюзът „и“ се заличава и се поставя запетая, а след думата „обмен“ се добавя „и
структурата“.
§ 27. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Българската народна банка събира
служебно от сметките за сетълмент на банките средствата, необходими за участието им
в гаранционния механизъм по чл. 42, сумите,
които банките дължат по повод на прилагане
на нормативни актове, регулиращи банковата
дейност и паричното обращение, и таксите
за предоставените им от БНБ услуги.“
2. В ал. 3 след думата „сметките“ се добавя „за сетълмент“.
§ 28. В чл. 40, ал. 1 след думата „отхвърлят“ се добавя „от RINGS“.
§ 29. Създава се чл. 40а:
„Отхвърляне на заявка за нетен сетълмент
Чл. 40а. (1) Заявка за нетен сетълмент,
подадена съгласно графика на системния ден
от системен оператор на платежна система
или система за сетълмент на ценни книжа,
която не може да бъде изпълнена един час
след момента на приемането є поради недостатъчна наличност по сметка за сетълмент
на участник, се отхвърля от RINGS.
(2) Системният оператор преизчислява
нетните позиции на у частниците, без да
включва плащанията от/към участника с
недостатъчна наличност, и подава към RINGS
без неоснователно забавяне преизчислената
заявка за сетълмент.
(3) С ис т ем н и я т операт ор изп ра ща за
сет ъ лмен т в R INGS п лащани я та о т/к ъм
участника с недостатъчна наличност в рамките на системния ден, без да възпрепятства
изпълнението на плащанията на останалите
участници в съответната система.
(4) Заявка за сетълмент, за която поради
липса на достатъчно средства по сметката
за сетълмент на участник не е извършен
сетълмент до края на системния ден, се
отхвърля от RINGS.“
§ 30. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след д у мите „лик ви дност по
сметките за сетълмент на участниците“ се
поставя запетая и се добавя „включително и“;
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б) в т. 3 думата „създава“ се заменя с
„прилага“, след думата „механизми“ се добавя
„по чл. 42 и 43“, а думите „включително чрез
създаване на гаранционни схеми със средства
от сметките за сетълмент на участниците в
RINGS“ се заличават;
в) създава се т. 4:
„4. изключва или временно ограничава
правата на участник в RINGS по ред и условия, определени в правилата на системата
RINGS.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите по ал. 1, т. 4 БНБ уведомява останалите участници в системата
и системните оператори, които незабавно
предприемат предвидените в правилата им
мерки спрямо участника.“
§ 31. Член 42 се изменя така:
„Гаранционен механизъм на система, обработваща платежни операции, свързани с карти
Чл. 42. (1) Системен оператор на система
с окончателност на сетълмента, обработваща платежни операции, свързани с карти,
която извършва нетен сетълмент в определен момент в RINGS, създава гаранционен
механизъм за сетълмент на плащанията на
участниците в системата. Участието в гаранционния механизъм е задължително за
всички участници в системата.
(2) Средст вата к ъм гаранционни я механизъм по ал. 1 се съхраняват по сметка
при БНБ и са собственост на участниците
в съответствие с размера на участието им.
(3) Участието в гаранционния механизъм
по ал. 1 се включва в размера на резервните активи на съответния участник при
отчитане изпълнението на задължението за
поддържане на задължителни минимални
резерви при БНБ.
(4) Общи ят размер на средствата към
гаранционния механизъм по ал. 1 и съответният размер на участие на всеки участник
се изчисляват от оператора на системата до
10-о число след изтичане на всяко календарно
тримесечие, като операторът уведомява БНБ
и всеки участник за размера на определените
суми. Размерът на участие на всеки участник
се определя в двоен размер от максималната
му нетна дебитна позиция в системата за
предходните 12 месеца.
(5) На основание полученото уведомление
по ал. 4 на 12-о число БНБ събира служебно
от сметките за сетълмент на участниците в
системата по ал. 1 средствата, необходими
за участието им в гаранционния механизъм
по ал. 1, респективно възстановява по сметките им за сетълмент сумите, надвишаващи
необходимия размер на участие.
(6) В случай че в края на системния ден
наличността по сметката за сетълмент на
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участник в системата по ал. 1 не е достатъчна
за покриване на нетната му дебитна позиция
в заявка за сетълмент, подадена от системния оператор, системният оператор изпраща
до БНБ искане за ползване на средства от
гаранционния механизъм. На основание полученото искане БНБ задължава служебно
сметката по ал. 2 с необходимата сума до
размера на участие на съответния участник
и заверява сметката му за сетълмент за изпълнение на заявката за сетълмент.
(7) В случай на ползване на средства от
гаранционния механизъм по реда на ал. 6 до
постъпване в RINGS на първата заявка за
сетълмент за следващия системен ден БНБ
събира служебно от сметката за сетълмент
на участника в системата по ал. 1 сумата на
ползваните средства и заверява със същата
сума сметката на гаранционния механизъм
по ал. 1.“
§ 32. Създава се чл. 43:
„Гаранционни механизми
Чл. 43. Системен оператор и участниците в
платежна система или система за сетълмент
на ценни книжа, която извършва нетен сетълмент в определен момент в RINGS, могат
с правилата на съответната система да създават гаранционни механизми за сетълмент
на плащанията на участниците в съответната
система, съответстващ на нейните характеристики и на обема на извършваните през
нея операции.“
§ 33. В § 1 на допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. „Бюджетни организации“ са юридическите лица по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси.“
2. В т. 2 след думата „сметки“ съюзът
„или“ се заличава, а след думата „услуги“
се поставя запетая и се добавя „справочни
и други платежни и неплатежни операции“.
3. Точка 4 се отменя.
4. Точка 6 се изменя така:
„6. „Режим онлайн“ е режим, при който
всяка операция с платежна или предплатена
карта незабавно се проверява от авторизационната система на издателя на картата
или обслу ж ващи я го обработващ субект,
към която чрез телекомуникационна среда е
свързано терминалното устройство, от което
се извършва платежната операция.“
5. Точка 9 се изменя така:
„9. „Терминално устройство ПОС (POS
Terminal)“ е устройство, чрез което се извършва плащане на стоки и услуги, справочни
и други платежни и неплатежни операции
чрез използване на платежна или предплатена карта.“
6. Създават се т. 10, 11 и 12:
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„10. „Обработващ субект“ е всяко лице,
предоставящо услуги и действия, необходими
за изпълнението на плащания с платежни
и предплатени карти между акцептиращата
институция и издателя.
11. „Платежна картова схема“ е единен
набор от правила, практики, стандарти и/или
насоки за прилагане относно изпълнението на
платежни операции, свързани с карти, който е
отделен от всяка инфраструктура или платежна
система, поддържаща функционирането му, и
включва всеки определен орган, организация
или субект за вземане на решения, отговарящ
за функционирането на схемата.
12. „Системен ден“ е предварително определен интервал от време, през който се
приемат и обработват нареждания за превод
и заявки за сетълмент и се извършва сетълмент в RINGS.“
§ 34. Създава се приложение № 1 към
чл. 7а:
„Приложение № 1
към чл. 7а
Член от

Услуга по разплащателна
сметка

Такса

Чл. 73т, Откриване на разплащателна сметал. 1,
ка
т. 1
■ Откриване на разплащателна
сметка в офис на банката
■ Откриване на разплащателна
смет ка в офис на ба нката с
издаване на дебитна карта към
сметката
Чл. 73т,
Обслужване на разплащателна
ал. 1,
сметка
т. 1
■ Обслужване на разплащателна
сметка в офис на банката
■ Обслужване на разплащателна
сметка в офис на банката с издадена дебитна карта към сметката
Чл. 73т, Закриване на разплащателна сметка
ал. 1, ■ Закриване на разплащателна
т. 1
сметка в офис, открита до 12
месеца от датата на закриване
■ Закриване на разплащателна
сметка в офис, открита преди
повече от 12 месеца от датата
на закриване
Чл. 73т,
Внасяне на средства по
ал. 1,
разплащателна сметка
т. 2
■ Внасяне на средства по разплащателна сметка в офис на
банката
Чл. 73т,
ал. 1,
т. 3
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Услуга по разплащателна
сметка

Такса

■ С дебитна карта на АТМ, обслужвано от банката
■ С деби т на кар та на АТ М,
обслужвано от друга банка в
страната
■ С деби т на кар та на АТ М,
обслужвано от друга банка в
Европейския съюз
Чл. 73т,
Плащане по директен дебит
ал. 1, ■ Към сметка при същата банка
т. 4,
буква ■ Към сметка при друга банка
„а“
Чл. 73т,
Платежни операции, извършвани
ал. 1,
чрез платежна карта, включително
т. 4,
чрез интернет
буква ■ Плащане с дебитна карта на
„б“
ПОС, обслужвано от банката
■ Плащане с дебитна карта на
ПОС, обслужвано от друга банка
в страната
■ Плащане с дебитна карта на
ПОС, обслужвано от друга банка
в Европейския съюз
Чл. 73т, Кредитен превод в национална ваал. 1,
лута
т. 4,
■ На хартиен носител към плабуква тежна сметка при същата банка
„в“
■ Чрез онлайн банкиране към
платежна сметка при същата
банка
■ Н а х ар т иен но с и т е л п р е з
БИСЕРА към платежна сметка
при друга банка
■ Чрез онлайн банкиране през
БИСЕРА към платежна сметка
при друга банка
■ На хартиен носител към платежна сметка на бюджета при
същата банка
■ Чрез онлайн банкиране към
платежна сметка на бюджета
при същата банка
■ Н а х ар т иен но с и т е л п р е з
БИСЕРА към платежна сметка
на бюджета при друга банка
■ Чрез онлайн банкиране през
БИСЕРА към платежна сметка
на бюджета при друга банка
Кредитен превод в евро

Теглене на пари в брой от
разплащателна сметка

■ На хартиен носител към платежна сметка при същата банка

■ На каса в офис на банката до
1000 лв.

■ Чрез онлайн банкиране към
платежна сметка при същата
банка
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Услуга по разплащателна
сметка

Такса

■ На хартиен носител с вальор,
различен от вальор същия ден
към платежна сметка при друга
банка
■ Чрез онлайн банкиране с вальор, различен от вальор същия
ден към платежна сметка при
друга банка
■ Входящ кредитен превод

“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 35. Тази наредба се издава на основание
чл. 48, ал. 3 и чл. 73ф, ал. 4 от Закона за
платежните услуги и платежните системи и
е приета с Решение № 94 от 18 август 2016 г.
на Управителния съвет на Българската народна банка.
§ 36. Тази наредба влиза в сила в тридневен срок след деня на обнародването є
в „Държавен вестник“ с изключение на § 1,
§ 4, т. 1, буква „в“, § 5 и 6, които влизат в
сила от 18 септември 2016 г.
§ 37. Резервният обезпечителен фонд за
осигуряване сетълмент на заявките, подадени
от системни оператори към RINGS, се трансформира в гаранционен механизъм по чл. 42
за сетълмент на плащанията на участниците
в системата с окончателност на сетълмента,
обработваща платежни операции, свързани
с карти, която извършва нетен сетълмент в
определен момент в RINGS, оперирана от
„БОРИК А – Банксервиз“ – А Д (БОРИК А).
С влизане в сила на настоящата наредба
„БОРИК А – Банксервиз“ – А Д, изпълнява
изискванията по чл. 42, ал. 4. До края на
септември 2016 г. БНБ възстановява по сметките за сетълмент на участниците в RINGS
средствата, съставляващи тяхното дялово
участие в Резервния обезпечителен фонд, и
събира служебно от сметките за сетълмент
на участниците в БОРИК А средствата, необходими за участието им в гаранционния
механизъм по чл. 42.
§ 38. Първото предоставяне на информация от банките по чл. 7а, ал. 3 се осъществява
до 1 октомври 2016 г. и вк лючва размера на
начисляваните на потребители такси към
31 август 2016 г. по разплащателни сметки
за всяка от услугите по приложение № 1.
Бъ лгарската народна банка изчисл ява и
публикува на интернет страницата си до 15
октомври 2016 г. средния размер на таксите,
начисл явани от банк ите на пот ребители
за услугите по приложение № 1. Банките
п ри ла гат п рием л и ви та кси по п лат еж н и
сметки за основни операции, съобразени с
изискванията по чл. 7а, ал. 2, не по-късно
от 1 февруари 2017 г. Следващото изчис-
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ляване и публикуване от БНБ на среден
размер на таксите се извършва до края на
февруари 2018 г.
§ 39. В срок до 1 декември 2016 г. системните оператори на платежни системи и
системи за сетълмент на ценни книжа по
чл. 107, ал. 2 от Закона за платежните услуги
и платежните системи предприемат необходимите действия за прилагане на чл. 40а.
За управител:
Димитър Костов
7146

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни
пари и операторите на платежни системи
(обн., ДВ, бр. 62 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102
от 2009 г., бр. 102 от 2010 г., бр. 30 и 59 от
2011 г. и бр. 27 от 2014 г.)
§ 1. В заглавието на чл. 2 думите „и необходими документи“ се заличават.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 думите „или извлечение от търговския регистър, издадено преди не повече
от един месец, считано от датата на подаване
на заявлението до БНБ“ се заличават;
б) в т. 15 думите „както и данни и документи по чл. 6 за лицата, притежаващи
квалифицирано дялово участие или с които
заявителят се намира в тесни връзки“ се
заличават;
в) създава се нова т. 16:
„16. данни и документи по чл. 6 за лицата, притежаващи квалифицирано дялово
участие или с които заявителят се намира
в тесни връзки;“
г) създава се т. 17:
„17. данни и документи по чл. 7 за представителите и клоновете, които ще бъдат
използвани от заявителя, ако той предвижда
да има такива;“
д) досегашната т. 16 става т. 18.
2. В ал. 3 думите „в оригинал или в заверен от заявителя препис, като при поискване
заявителят е длъжен да представи оригинала
на документа“ се заличават.
3. Създават се нови ал. 4 и 5:
„(4) Приложените документи се предоставят в оригинал или в заверен от заявителя
препис, като при поискване заявителят е
длъжен да представи оригинала на документа.
(5) Приложените документи се предоставят
на хартиен и електронен носител.“
4. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 6, 7 и 8.
5. Досегашната ал. 7 се отменя.
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§ 3. В чл. 4, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. имат поне 5-годишен професионален
опит, от които три години управленски опит
в предприятие от банковия или финансовия
сектор, в сравними с банка институции или
сравними с банка дружества по смисъла на
§ 1, т. 2 – 5 от допълнителните разпоредби на
Наредба № 20 на БНБ от 2009 г. за издаване
на одобрения за членове на управителния
съвет (съвета на директорите) и надзорния
съвет на кредитна институция и изисквания
във връзка с изпълнение на техните функции
(ДВ, бр. 36 от 2009 г.);“.
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 4 буква „г“ се изменя така:
„г) л и це т о е би ло о сво б ож да ва но о т
длъж ност като член на у правителен или
контролен орган на предприятиe от банковия или финансовия сектор, на сравнима с
банка институция или на сравнимо с банка
дружество по смисъла на § 1, т. 2 – 5 от допълнителните разпоредби на Наредба № 20
на БНБ от 2009 г. за издаване на одобрения
за членове на управителния съвет (съвета на
директорите) и надзорния съвет на кредитна
институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции в резултат на
приложена принудителна административна
мярка;“.
2. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. ед и нен и ден т ифи к а ц ионен код; за
чуждестранно лице се представя аналогичен
идентификационен номер;“.
§ 5. Член 7 се изменя така:
„Представители и клонове на платежна институция
Чл. 7. (1) Когато лицензирана от БНБ платежна институция възнамерява да предоставя
платежни услуги чрез представител на територията на Република България, представя
в БНБ следната информация и документи:
1. наименование, седалище и адрес на
управление на представителя;
2. единен идентификационен код на представителя;
3. списък на лицата, управляващи и представляващи представителя, и документи по
чл. 5 за тези лица, удостоверяващи изпълнението на изискванията по чл. 4;
4. декларация, че правилата и процедурите
по чл. 3, ал. 1, т. 7 обхващат и представителя, който платежната институция желае
да регистрира.
(2) Когато представителят е лицензирана
от БНБ институция, платежната институция
може да представи на БНБ само информация за датата и номера на вече представена
в БНБ информация съгласно изискванията
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на друг нормативен акт, която отговаря на
съдържанието и обема на изискваната по
ал. 1 информация.
(3) Когато лицензирана от БНБ платежна
институция възнамерява да предоставя платежни услуги чрез клон или чрез представител
на територията на друга държава членка,
представя в БНБ следната информация и
документи:
1. информация и документи по ал. 1, т. 1,
3 и 4;
2. описание на услугите, които платежната
институция ще извършва чрез представителя
или клона;
3. идентификационен или данъчен номер
на представителя или клона, издаден от съответния орган в държавата членка, в която
е установен;
4. описание на организационната структура на представителя или клона, включително
броя на офисите и служителите и начина на
отчитане към платежната институция;
5. описание на механизмите за вътрешен
кон т рол, кои т о ще бъдат използвани о т
представителя или клона, които включват:
а) процедури за идентифициране на клиентите;
б) процедури за съхраняване на документи;
в) процедури за идентифициране на съмнителни операции и тяхното докладване;
г) процедури за разграничаването на операции с различни нива на риск и мерките за
проверка на съответните клиенти;
д) мерки за обучението на служителите
на представителя или клона за спазване на
правилата за мерки срещу изпиране на пари
и финансиране на тероризма;
6. описание на процедурите за контрол
над представителя или клона относно спазването на мерките срещу изпиране на пари
и финансиране на тероризма;
7. данни за контакт с клона или представителя.
(4) Българската народна банка вписва,
отказва вписване или заличава представителя или клона на платежна институция във
водения от нея регистър на основанията,
предвидени в чл. 26 от Закона за платежните
услуги и платежните системи.
(5) В регистъра при БНБ се вписват и
платежните институции, които ще извършват
дейност чрез представител, клон или директно на територията на друга държава членка
след изпълнение изискванията на чл. 29 от
Закона за платежните услуги и платежните
системи и на тази наредба.
(6) В регистъра при БНБ се вписва информация за платежна институция, лицензирана
в друга държава членка, която извършва на
територията на Република България включените в лиценза є платежни услуги чрез
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клон, представител или директно, след изпълнение изискванията на чл. 30 от Закона
за платежните услуги и платежните системи,
както и информация за кредитна институция,
лицензирана в друга държава членка, която
извършва чрез представител на територията на Република България включените в
лиценза є платежни услуги по изпълнение
на налични парични преводи, след изпълнение изискванията на чл. 22 от Закона за
кредитните институции и представяне в БНБ
от кредитната институция на информацията
по ал. 1.
(7) Представител на платежна институция
не може да предоставя платежни услуги чрез
трети лица.
(8) При промяна в данните по ал. 1 и 3
платеж ната инстит у ци я предоставя съответната информация и документи в БНБ в
7-дневен срок от настъпване на промяната.“
§ 6. Създава се чл. 7а:
„Централно звено за контакт
Ч л. 7а. (1) П лат еж на инс т и т у ц и я, л ицензирана в друга държава членка, която
предоставя платежни услуги на територията
на Република България чрез представители, следва да установи централно звено за
контакт в Република България, в случай че:
1. броят на представителите, чрез които
платежната институция извършва дейност
на т ери т ори я та на Реп убл и ка Бъ л гари я,
надвишава пет; или
2. стойността на извършените платежни
операции на територията на Република България чрез представител надвишава 2 млн. лв.
или тяхната равностойност в друга валута.
(2) Платежната институция възлага на
централното звено за контакт комуникацията
със и докладването на информация на БНБ
относно дейността на представителите на
платежната институция на територията на
Република България, включително и предоставяне на статистически данни относно
предоставените платежни услуги на територията на Република България.
(3) Платежната институция предоставя
на БНБ следната информация и документи
във връзка с установяването на централно
звено за контакт:
1. наименование, седалище и адрес на
управление на лицето;
2. единен идентификационен код;
3. списък на лицата, управляващи и представляващи централното звено за контакт;
4. данни за контакт с централното звено
за контакт.
(4) При промяна в данните по ал. 3 платежната институция предоставя съответната
информация и документи в БНБ в 7-дневен
срок от настъпване на промяната.
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(5) Изискванията на този член се прилагат и за кредитни институции, лицензирани
в други държави членки, които извършват
чрез представител на територията на Република България включените в лицензите им
платежни услуги по изпълнение на налични
парични преводи.“
§ 7. В чл. 9a ал. 8 се изменя така:
„(8) Към този член се прилагат съответно насоките на Комитета на европейските
банкови на дзорни органи за х ибри дни те
инструменти.“
§ 8. В заглавието на чл. 14 думата „заявления“ се заменя със „заявление“, а думите
„и необходими документи“ се заличават.
§ 9. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 4 думите „или извлечение
от търговския регистър, издадено преди не
повече от един месец, считано от датата
на подаване на за явлението до БНБ“ се
заличават.
2. Алинея 4 се отменя.
§ 10. В чл. 16, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. имат поне 5-годишен професионален
опит, от които три години управленски опит
в предприятие от банковия или финансовия
сектор, в сравними с банка институции или
в сравними с банка дружества по смисъла на
§ 1, т. 2 – 5 от допълнителните разпоредби на
Наредба № 20 на БНБ от 2009 г. за издаване на
одобрения за членове на управителния съвет
(съвета на директорите) и надзорния съвет
на кредитна институция и изисквания във
връзка с изпълнение на техните функции;“.
§ 11. В заглавието на чл. 34 думите „и
необходими документи“ се заличават.
§ 12. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 думите „или извлечение от търговския регистър, издадено преди не повече
от един месец, считано от датата на подаване
на заявлението до БНБ“ се заличават;
б) в т. 15 думите „както и данни и документи по чл. 38 за лицата, притежаващи
квалифицирано дялово участие или с които
заявителят се намира в тесни връзки“ се
заличават;
в) създава се нова т. 16:
„16. данни и документи по чл. 38 за лицата, притежаващи квалифицирано дялово
участие или с които заявителят се намира
в тесни връзки;“
г) създава се т. 17:
„17. данни и документи по чл. 39 за представителите и клоновете, които ще бъдат
използвани от заявителя, ако той предвижда
да има такива;“
д) досегашната т. 16 става т. 18.
2. В ал. 3 думите „в оригинал или в заверен от заявителя препис, като при поискване
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заявителят е длъжен да представи оригинала
на документа“ се заличават.
3. Създават се нови ал. 4 и 5:
„(4) Приложените документи се предоставят в оригинал или в заверен от заявителя
препис, като при поискване заявителят е
длъжен да представи оригинала на документа.
(5) Приложените документи се предоставят
на хартиен и електронен носител.“
4. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 6, 7 и 8.
5. Досегашната ал. 7 се отменя.
§ 13. В чл. 36, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. имат поне 5-годишен професионален
опит, от които три години управленски опит
в предприятие от банковия или финансовия
сектор, в сравними с банка институции или
в сравними с банка дружества по смисъла на
§ 1, т. 2 – 5 от допълнителните разпоредби на
Наредба № 20 на БНБ от 2009 г. за издаване на
одобрения за членове на управителния съвет
(съвета на директорите) и надзорния съвет
на кредитна институция и изисквания във
връзка с изпълнение на техните функции;“.
§ 14. Член 39 се изменя така:
„Представители и клонове на дружество за
електронни пари
Чл. 39. (1) Дружество за електронни пари
не може да издава електронни пари чрез
представители.
(2) Дружество за електронни пари може
да разпространява и изкупува обратно електронни пари и да предоставя платежни услуги
чрез представители.
(3) Когато лицензирано от БНБ дружество
за електронни пари възнамерява да извършва
на територията на Република България чрез
представител посочените в ал. 2 дейности,
представя в БНБ следната информация и
документи:
1. наименование, седалище и адрес на
управление на представителя;
2. единен идентификационен код на представителя;
3. списък на лицата, управляващи и представляващи представителя, и документи по
чл. 37 за тези лица, удостоверяващи изпълнението на изискванията по чл. 36;
4. декларация, че правилата и процедурите
по чл. 35, ал. 1, т. 7 обхващат и представителя, който дружеството за електронни пари
желае да регистрира.
(4) Когато представителят е лицензирана
от БНБ институция, дружеството за електронни пари може да представи на БНБ
само информация за датата и номера на вече
представена в БНБ информация съгласно
изискванията на друг нормативен акт, която отговаря на съдържанието и обема на
изискваната по ал. 1 информация.
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(5) Когато дружеството за електронни
пари възнамерява да извършва дейност чрез
клон или да извършва посочените в ал. 2
дейности чрез представител на територията
на друга държава членка, предоставя следната
информация и документи:
1. информация и документи по ал. 3, т. 1,
3 и 4;
2. описание на услугите, които дружеството за електронни пари ще извършва чрез
представителя или клона;
3. идентификационен или данъчен номер
на представителя или клона, издаден от съответния орган в държавата членка, в която
е установен;
4. описание на организационната структура на представителя или клона, включително
броя на офисите и служителите и начина на
отчитане към дружеството за електронни
пари;
5. описание на механизмите за вътрешен
кон т рол, кои т о ще бъдат използвани о т
представителя или клона, които включват:
а) процедури за идентифициране на клиентите;
б) процедури за съхраняване на документи;
в) процедури за идентифициране на съмнителни операции и тяхното докладване;
г) процедури за разграничаването на операции с различни нива на риск и мерките за
проверка на съответните клиенти;
д) мерки за обучението на служителите
на представителя или клона за спазване на
правилата за мерки срещу изпиране на пари
и финансиране на тероризма;
6. описание на процедурите за контрол
над представителя или клона относно спазването на мерките срещу изпиране на пари
и финансиране на тероризма;
7. данни за контакт с клона или представителя.
(6) Българската народна банка вписва,
отказва вписване или заличава представителя или клона на дружеството за електронни
пари във водения от нея регистър на основанията, предвидени в чл. 77е от Закона за
платежните услуги и платежните системи.
(7) В регистъра при БНБ се вписват и
дружествата за електронни пари, лицензирани
в Република България, които ще извършват
дейност директно или чрез клон или ще извършват посочените в ал. 2 дейности чрез
представител на територията на държава
членка, както и дружествата за електронни
пари, лицензирани в други държави членки,
които ще извършват дейност директно или
чрез клон или ще извършват посочените в
ал. 2 дейности чрез представител на територията на Република България след изпълнение на изискванията по чл. 77е от Закона за
платежните услуги и платежните системи.
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(8) Представител на дружество за електронни пари не може да извършва дейностите
по ал. 2 чрез трети лица.
(9) При промяна в данните по ал. 3 и 5
дружеството за електронни пари предоставя
съответната информация и документи в БНБ
в 7-дневен срок от настъпване на промяната.“
§ 15. Създава се чл. 39а:
„Централно звено за контакт
Ч л. 39а. (1) Дру жест во за елек т ронни
пари, лицензирано в друга държава членка,
което извършва на територията на Република
България дейностите по чл. 39, ал. 2 чрез
представители, следва да установи централно
звено за контакт в Република България, в
случай че:
1. броят на представителите, чрез които
дружеството за електронни пари извършва
дейност на територията на Република България, надвишава пет; или
2. стойността на извършените платежни
операции и/или разпространените електронни пари на територията на Република България чрез представител надвишава 2 млн. лв.
или тяхната равностойност в друга валута.
(2) Дру же с т во т о з а е лек т р он н и пари
възлага на централното звено за контакт
комуникацията със и докладването на информаци я на БНБ относно дейност та на
представителите на дружеството за електронни пари на територията на Република
България, включително и предоставяне на
статистически данни относно предоставените
платежни услуги и разпространените електронни пари на територията на Република
България.
(3) Дру же с т во т о з а е лек т р он н и п ари
предоставя на БНБ следната информация и
документи във връзка с установяването на
централно звено за контакт:
1. наименование, седалище и адрес на
управление на лицето;
2. единен идентификационен код;
3. списък на лицата, управляващи и представляващи централното звено за контакт;
4. данни за контакт с централното звено
за контакт.
(4) При промяна в данните по ал. 3 дружеството за електронни пари предоставя
съответната информация и документи в БНБ
в 7-дневен срок от настъпване на промяната.“
§ 16. В чл. 49, т. 1 числото „4000“ се заменя с „8000“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 17. Лицата, подали заявление за издаване на лиценз за извършване на дейност
като платежна институция по реда на тази
наредба, по което БНБ не се е произнесла
към датата на влизането є в сила, в едномесечен срок от тази дата представят данните
и документите по § 5 за представителите и
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клоновете, които ще бъдат използвани от
заявителя, ако той предвижда да има такива.
§ 18. Лицата, подали заявление за издаване
на лиценз за извършване на дейност като
дружество за електронни пари по реда на тази
наредба, по което БНБ не се е произнесла
към датата на влизането є в сила, в едномесечен срок от тази дата представят данните
и документите по § 14 за представителите
и клоновете, които ще бъдат използвани от
заявителя, ако той предвижда да има такива.
§ 19. Тази наредба се издава на основание
чл. 9, ал. 5, чл. 10, ал. 2, чл. 10, ал. 4, т. 8,
чл. 25, ал. 5, чл. 77, ал. 3, чл. 77б, ал. 7, чл. 94,
ал. 2, чл. 112, ал. 3 от Закона за платежните
услуги и платежните системи и е приета с
Решение № 95 от 18 август 2016 г. на Управителния съвет на Българската народна банка.
За управител:
Димитър Костов
7147

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 3429-ПВР/НР
от 26 август 2016 г.

относно утвърждаване образци на изборни
книжа за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и
образци на общи изборни книжа при произвеждане едновременно на избори за президент и вицепрезидент на републиката и на
национален референдум на 6 ноември 2016 г.
На основание чл. 6, ал. 1 от Изборния
кодекс и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия
РЕШИ:
1. Утвърждава образци на изборните книжа за произвеждане на избори за президент и
вицепрезидент на републиката – 94 на брой,
с номера от № 1-ПВР до № 94-ПВР съгласно
приложението.
2. Утвърждава образци на общи изборни
книжа при произвеждане едновременно на
избори за президент и вицепрезидент на
републиката и на национален референдум
на 6 ноември 2016 г. – 28 на брой, с номера:
№ 7-ПВР/НР, № 8-ПВР/НР, от № 10-ПВР/НР
до № 34-ПВР/НР включително и № 93-ПВР/
НР, съгласно приложението, които се прилагат вместо съответните номера на изборни
книги, утвърдени по т. 1 от това решение.
Решението се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
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Приложение № 1-ПВР

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;
- вида 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;
1
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- адрес на избирателя – постоянен адрес, а в случаите по чл. 36, ал. 1 от ИК – настоящ
- обособяват се графи „Подпис на избирателя” и „Забележки”.

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 в допълнителната страница (под чертата) на избирателния списък се
дописват избирателите, за които това е изрично предвидено в Изборния кодекс.
Представените удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК и декларациите, че избирателят не
е гласувал и няма да гласува на друго място, се прилагат към избирателния списък, като в графа
„Забележки“ се отбелязва основанието за вписване.
При дописването в допълнителната страница се попълва последователно собственото,
бащиното и фамилното име на избирателя по документа за самоличност и графите „ЕГН”,
„Документ за самоличност” и „Адрес”.
При наличие на дописани избиратели допълнителната страница на избирателния списък
се подписва под името на последния избирател от председателя и секретаря на СИК.

2
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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 в случаите по чл. 36
от ИК) 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.
Не по-късно от 45 дни преди изборния ден кмета на общината/района определя местата
за обявяване на списъците и уведомява за това районната избирателна комисия.
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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, чл. 307 и чл. 314 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 списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се вписват избирателите, подали
заявление до органите по чл. 23, ал. 1 от ИК не по-късно от 14 дни преди изборния ден или, ако
списъкът вече е изготвен, подали заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия не покъсно от 5 дни преди изборния ден.
Заявленията се подават до органа по чл. 23, ал. 1 от ИК по постоянен адрес на
избирателя, а в случаите, когато избирателят е вписан вече в избирателен списък по настоящ
адрес – до органа по чл. 23, ал. 1 от ИК по настоящия му адрес.
Имената на избирателите се вписват 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 „Име“ 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 „ЕГН“ не се попълва предварително. В деня на гласуването ПСИК вписва ЕГН на
избирателя.
Графа 4 „Документ за самоличност“ не се попълва предварително. При гласуването
ПСИК вписва вида и номера на документа за самоличност – „лична карта/л.к.“, „личен (зелен)
паспорт за гражданите родени до 31.12.1931 г./л.п.“ или удостоверение по чл. 263, ал. 1,
изречение второ от ИК в предвидените случаи.

С Т Р.

62

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 69

В графа 5 „Адрес“ се записва постоянният/настоящият адрес (в случаите, когато
избирателят е подал заявление в срока по чл. 36, ал. 1 от ИК).
Графа 6 „Подпис“ се оставя празна, за да може избирателят да се подпише в нея, след
като е упражнил правото си да гласува.
Графа 7 „Забележки“ се оставя празна и при необходимост се попълва от ПСИК в
изборния ден.
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
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 във вр. чл. 25, ал. 1, 3 и 5, чл. 9, ал. 6 и 8, чл. 307 и чл. 314 от Изборния кодекс)

№

Име

1
2
1 …………………..
2 …………………..
…

ЕГН
(попълва СИК)

Документ за
самоличност
(попълва СИК)

Адрес

Подпис на
избирателя

3

4

5

6

Забележки

7

Ръководител на лечебното заведение/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, отговарящи на следните условия:
- към изборния ден включително са български граждани, навършили 18 години, не са
поставени под запрещение и не изтърпяват наказание „лишаване от свобода“, наложено им с
влязла в сила присъда;
- имат постоянен адрес на територията на страната.
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 „Име“ 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 „ЕГН“ не се попълва предварително. В деня на гласуването СИК вписва ЕГН на
избирателя.
Графа 4 „Документ за самоличност“ 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 „Адрес“ се вписва постоянният адрес на избирателя от документа за
самоличност.
Графа 6 „Подпис“ се оставя празна, за да може избирателят да се подпише в нея, след
като е упражнил правото си да гласува.
Графа 7 „Забележки“ се оставя празна и при необходимост се попълва от СИК в изборния
ден.
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Не по късно от 48 часа преди изборния ден ръководителят уведомява кмета по постоянния
адрес на избирателя за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните
списъци по постоянния им адрес.
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.
Избирател, който е приет в лечебно заведение, дом за стари хора или друга специализирана
институция за предоставяне на социални услуги след съставяне на избирателния списък от
ръководителя на заведението/дома/институцията, се дописва в избирателния списък под
чертата (допълнителната страница) в изборния ден от СИК, след представяне на документ за
самоличност и декларация, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.
След последното име на дописаните избиратели избирателният списък се подписва от
председателя и секретаря на СИК.
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Приложение
№ 4-ПВР
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, ал. 1, 3 и 5 във връзка с чл. 25, ал. 1, 3 и 5 и чл. 9, ал. 9 във вр. с ал. 6, чл. 307, чл. 314 от ИК)

№

Име

ЕГН

(попълва СИК)

Документ за
самоличност

Адрес

Подпис на
избирателя

4

5

6

(попълва СИК)

1
2
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, не са
поставени под запрещение и не изтърпяват наказание „лишаване от свобода“, наложено им с
влязла в сила присъда;
- имат постоянен адрес на територията на страната.
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 „Име“ се вписва собственото, бащиното и фамилното име на избирателя,
съгласно личната карта или зеления паспорт.
Графа 3 „ЕГН“ не се попълва предварително. В деня на гласуването СИК вписва ЕГН на
избирателя.
Графа 4 „Документ за самоличност“ 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 „Адрес“ се вписва постоянният адрес на избирателя от документа за
самоличност.
Графа 6 „Подпис“ се оставя празна, за да може избирателят да се подпише в нея, след
като е упражнил правото си да гласува.
Графа 7 „Забележки“ се оставя празна и при необходимост се попълва от СИК в
изборния ден.
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Не по късно от 48 часа преди изборния ден ръководителят уведомява кмета по
постоянния адрес на избирателя за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от
избирателните списъци по постоянния им адрес.
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.
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.
Избирател, който е задържан в мястото за изтърпяване на наказание лишаване от
свобода и за задържане след съставяне на избирателния списък от ръководителя на мястото се
дописва в избирателния списък под чертата (допълнителната страница) в изборния ден от СИК,
след представяне на документ за самоличност и декларация, че не е гласувал и няма да гласува на
друго място.
След последното име на дописаните избиратели избирателният списък се подписва от
председателя и секретаря на СИК.
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Приложение № 5-ПВР

Приложение № 5-ПВР

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

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

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

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

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

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за гласуване на намиращи се извън страната плавателни съдове 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
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.“, паспорт, моряшки паспорт.
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.
Постъпилите на плавателния съд избиратели след изготвяне и подписване на
избирателния списък се дописват в изборния ден от СИК, след като представят декларация по
образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.
След последното име на дописаните избиратели избирателният списък се подписва от
председателя и секретаря на СИК.
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Приложение № 6-ПВР
ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

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

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

СПИСЪК ЗА ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА
В ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА НА ........ г. в
................................
(държава/място)
(по чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 25 от Изборния кодекс)

№

1

Собствено, бащино и
фамилно име

2

ЕГН

(попълва се от
СИК)

3

Лична карта/
паспорт/военна
карта
(попълва се от
СИК)

4

Постоянен
адрес в
Република
България

Подпис

Забележки

6

7

(попълва се от
СИК)

5

Ръководител на дипломатическо/консулско представителство: ………………
Списъците на лицата, заявили, че ще гласуват извън страната, се изготвят и подписват
от дипломатическите и консулските представители на Република България по места и
избирателни секции.
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);
- вида и номера на документа за самоличност;
- адрес на избирателя – постоянен адрес в Република България;
-подпис на избирателя;
-забележка.
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.
Избирател, който не е вписан в списъка за гласуване, но има право да гласува в изборите
за президент и вицепрезидент на републиката, в деня на изборите се дописва в списъка от
секционната избирателна комисия след представяне на валиден документ за самоличност или
удостоверение от дипломатическото или консулското представителство в съответната
държава, че е подал заявление за издаване на нов документ за самоличност и декларация по
образец, че отговаря на условията да избира и че не е гласувал и няма да гласува на друго място в
същия вид избори. Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част към
него.
След последното име на дописан избирател списъкът за гласуване извън страната се
подписва от председателя и секретаря на СИК.
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МЯСТО ...............................

СЕКЦИЯ № ……………………, АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ …………………

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ЗАЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ДА ГЛАСУВАТ В ИЗБОРИТЕ
ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА НА ........ г.
в ................................
(държава/място)
(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 № 7-ПВР

ДЕКЛАРАЦИЯ
от лицата, предложени за членове на РИК
(по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от ИК)

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

ЕГН …………….….., лична карта № …..……...…, изд. от ………………… на ……………
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1.
Съгласен/на съм да бъда предложен/на и назначен/на за член на РИК в
район ………. - ……………………………………… при произвеждане на изборите за
президент и вицепрезидент на републиката ……………. г.
2. имам право да гласувам в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката;
3. владея български език;
4. имам завършено висше образование;
5. не съм осъждан/а за умишлено престъпление от общ характер, независимо от
реабилитацията, както и освобождаван/а от наказателна отговорност за умишлено
престъпление;
6. не съм в несъвместимост съгласно чл. 66 от ИК, а именно:
а) не съм кандидат, съпруг/а на кандидат и не се намирам във фактическо
съжителство с кандидат за президент и вицепрезидент на републиката;
б) не съм на изборна длъжност в държавен или местен орган;
в) не съм орган на изпълнителната власт;
г) не съм заместник-министър, главен секретар на президента на републиката,
Народното събрание или Министерския съвет, на министерство или областна
администрация, не съм секретар на община, район, кметство;
д) не съм съдия в Конституционния съд, във Върховния административен съд
или в административен съд, прокурор или следовател;
е) не съм заместник-областен управител или заместник-кмет;
ж) не съм военнослужещ във въоръжените сили, служител на МВР, НРС, НСО,
ДА „Технически операции“ или в ДА „Национална сигурност“;
з) не съм съпруг/а или във фактическо съжителство, както и роднина по права
линия, брат или сестра на друго лице, предложено за член на РИК в район ….... –
……………………………..
7. известно ми е, че като член на РИК не мога да бъда кандидат, наблюдател,
застъпник, представител на партия/коалиция/инициативен комитет, член на СИК/ПСИК,
анкетьор, придружител на лице с увредено зрение, с увреден слух или с друго
увреждане, което не може само да извърши необходимите действия при гласуването.
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 обработени във връзка с
произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ………. г.
…………………. г.

ПОДПИС: …..........................

Декларацията се подава от лицата, предложени за назначаване като членове на РИК и се
прилага към предложението по чл. 60, ал. 3, т. 1 от ИК.
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Приложение № 8-ПВР

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за дописване в избирателен списък по постоянен адрес
(чл. 28, ал. 3, чл. 29, ал. 4 и чл. 30, ал. 3 от Изборния кодекс)

№ …........./.......................... г.
Настоящото удостоверение се издава 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. …...,
че същият/ата е вписан/а в избирателен списък за гласуване в изборите за президент и
вицепрезидент на република на …………….. г. в
...…….…………………………………………....………………………………………………..,
(наименование на лечебното заведение, дома за стари хора или друга специализирана институция за
предоставяне на социални услуги, място за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане
или плавателен съд под българско знаме)

...…….…………………………………………....………………………………………………..,
(адрес)

Удостоверението се издава, за да послужи пред секционната избирателна комисия
по постоянен адрес на избирателя за дописването му в избирателния списък в изборния
ден.
Ръководител на лечебно заведение,
дом за стари хора,
друга специализирана институция
за предоставяне на социални услуги: …………………….
или
Ръководител на място за изтърпяване на
наказание лишаване от свобода и за задържане: ……………
или
Капитан на плавателен съд: …………………..
................. г.

Печат:

*****************************************************************************
Удостоверението се издава в полза на избирател, който е вписан в избирателен списък за
гласуване в лечебно заведение, дом за стари хора или друга специализирана институция за
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предоставяне на социални услуги, място за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за
задържане или плавателен съд под българско знаме, но в изборния ден не се намира в
съответното заведение, място или кораб.
След представяне на удостоверението и на декларация от избирателя, че не е гласувал и
няма да гласува на друго място, председателят на СИК вписва всички негови данни в
допълнителната страница (под чертата) на избирателния списък по постоянния му адрес.
Удостоверението и декларацията се прилагат 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, но не по-късно от 1 час от постъпването на
жалбата и преди края на изборния ден. Решението на РИК не подлежи на обжалване.
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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)

Област .................... Община …………………. Адм. район ………….. …
секция № …………….
кметство …………………… населено място ………..
№
1
1
2
3
…

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

ЕГН

ПО

МП

НА

УГДМ

МВнР

3
…..

4

5

6

7

8

Кмет/кметски наместник:
Секретар на община/район:

ЛЕГЕНДА:
ПО – поставени под запрещение
МП – лишени от свобода
НА – вписани в избирателния списък по настоящ адрес
УГДМ – лицата с издадено удостоверение за гласуване на друго място
МВнР – вписани в списък за гласуване извън страната

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 или 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, вписани в списъка по чл. 31, ал. 1 от ИК, подаден 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 (в случаите по чл. 38, ал. 2,
т. 1 и 2 от ИК или при погрешно вписване в списъка), 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 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 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 и декларацията се прилагат 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)
Област .................... Община …………….…
Адм. район …………..
секция № ……………
кметство …………………. населено място ………..
адрес на избирателна секция ..............................................
Собствено, бащино 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.
Вписването в избирателния списък се обявява незабавно, включително се отразява в
списъка, публикуван на интернет страницата на общината.
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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:

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

Заявлението се подава от избирателя, спрямо когото са допуснати непълноти и
грешки в избирателния списък, най-късно седем дни преди изборния ден, и се адресират до
кмета на общината/района/кметството/кметския наместник.
Кметът или кметският наместник разглежда заявлението в двудневен срок и се
произнася с мотивирано решение, което обявява незабавно на публично място.
Решението може да се обжалва 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.
Поправките в избирателния списък се обявяват незабавно, включително се отразяват
в списъците, публикувани на интернет страницата на общината.
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Приложение
№ 11-ПВР
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 от лицата, които имат право да гласуват, но са пропуснати в избирателния списък,
както и от тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, 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

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 от лице,
вписано в списъка за гласуване извън страната
(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 по чл. 38 от ИК за
гласуването при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на
републиката на …………….. г. и да бъда вписан/а в избирателния списък в секцията по
постоянния ми адрес …………………………………………………………., а именно
секция № ………………….
2. ДЕКЛАРИРAМ, че при произвеждането на изборите 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.
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 – декларация се подава до общинската администрация от лицата,
вписани в списък за гласуване извън страната и заличени от избирателния списък на секцията
по постоянния им адрес, до предаване на избирателните списъци на СИК.
Искането може да бъде направено чрез електронно заявление със същото съдържание
през интернет страницата на съответната община.
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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 незабавно в избирателния списък (чл. 39, ал. 6 от ИК) от органа по чл. 23, ал. 1
от ИК.
Вписването в избирателния списък се обявява незабавно, включително се отразява в
списъка, публикуван на интернет страницата на общината.
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Приложение № 13-ПВР

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 изборите 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, вписани в списък за гласуване 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 незабавно в избирателния списък (чл. 39, ал. 6 от ИК) от органа по чл. 23, ал. 1 от ИК.
Вписването в избирателния списък се обявява незабавно, включително се отразява в
списъка, публикуван на интернет страницата на общината.
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Приложение
№ 14-ПВР
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 …………. г.

Подпис:

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

Заявленията се подават за вписване в избирателен списък по настоящ адрес не покъсно от 14 дни преди изборния ден пред кмета на общината, района, кметството или
кметския наместник, по настоящия адрес на лицето. Със същото съдържание може да се
подаде електронно заявление през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 от ИК.
Органът по чл. 23, ал. 1 от ИК по настоящ адрес незабавно уведомява общинската
администрация по постоянния адрес на лицата и предава информация за подадените заявления
на ГД „ГРАО“ не по-късно от 12 дни преди изборния ден за автоматизирано включване на
избирателите в избирателния списък по настоящ адрес и заличаването им 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
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 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. …....
Желая да ми бъде издадено удостоверение по чл. 40 от ИК, от което да е видно, че
не е налице/отпаднало е основанието за включването ми в списъка на заличените лица по
чл. 38 от ИК в секция № ................................... гр./с. ………………………….…......................
Удостоверението ще ми послужи пред СИК № ....................................................
гр./с. …………………………….................... , за да бъда изключен(а) от списъка по чл. 38 от
ИК (списъка на заличените лица) 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 (списъка на заличените лица) по постоянния му адрес, но има право да
гласува, ако представи удостоверение от общината, че е отпаднало основанието или не е налице
основание за вписването му в списъка.
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 на
РИК не подлежи на обжалване.
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Приложение
№ 16-ПВР
Приложение
№ 16-ПВР
ДО
СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
№ ……………........... ГР./С. ……..….…………………..
ОБЩИНА ………………………………………….
ДЕКЛАРАЦИЯ
пред СИК от избирател, че не е гласувал и няма да гласува на друго място

(по чл. 28, ал. 3 и 4, чл. 29, ал. 4 и 5, чл. 30, ал. 3, чл. 38, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 6, 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:
1. по чл. 38, ал. 2, т. 1 и 2 от ИК, включени в списъка на заличените лица, срещу името на
които е записано „ПО“ или „МП“, явили се в секцията по постоянния си адрес, след като
представят удостоверение от общината по чл. 40, ал. 1, че основанието за включването им в
списъка на заличените лица е отпаднало или не е налице;
2. по чл. 38, ал. 2, т. 4 от ИК, включени в списъка на заличените лица, но имат издадено
удостоверение за гласуване на друго място – УГДМ, които са се явили в секцията и желаят да
гласуват по постоянния си адрес, след представяне на удостоверението (УГДМ);
3. по чл. 38, ал. 2, т. 6 от ИК, включени в списъка на заличените лица, срещу името на
които е записано МВнР (вписани в списък за гласуване извън страната), които в изборния ден се
намират в страната и са се явили да гласуват в секцията по постоянния им адрес;
4. по чл. 233 от ИК, членовете на СИК и охраната на съответната секция, които
обслужват секция, различна от секцията, в която са вписани в избирателния списък;
5. по чл. 10, ал. 1 и чл. 235, ал. 4 от ИК, които са с увредено зрение или затруднения в
придвижването, когато гласуват в определена за тях секция или в избрана от тях подходяща
секция, различна от секцията, в която са вписани в избирателния списък;
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6. по чл. 28, ал. 3 от ИК, които са вписани в избирателни списъци в лечебни заведения,
домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги,
когато в изборния ден се намират извън тях и се явят в секцията по постоянния им адрес, след
представяне на удостоверение от съответното заведение;
7. по чл. 28, ал. 4 от ИК, постъпили в лечебни заведения, домове за стари хора и други
специализирани институции за предоставяне на социални услуги, след съставяне на избирателния
списък за гласуване от ръководителите им, ако имат право да гласуват (включително
намиращите се на работа в изборния ден);
8. по чл. 29, ал. 4 от ИК, вписани в избирателни списъци в местата за изтърпяване на
наказание лишаване от свобода и за задържане, когато в изборния ден се намират извън тях и се
явят в секцията по постоянния им адрес, след представяне на удостоверение от съответното
място;
9. по чл. 29, ал. 5 от ИК, задържаните в местата за изтърпяване на наказание лишаване
от свобода и за задържане, след съставяне на избирателния списък за гласуване, ако имат право
да гласуват (включително намиращите се на работа в изборния ден);
10. по чл. 30, ал. 3 от ИК, вписани в избирателни списъци на плавателни съдове под
българско знаме, които в изборния ден се намират извън тях и се явят в секцията по постоянния
им адрес, след представяне на удостоверение от капитана на плавателния съд;
11. по чл. 241, ал. 1, т. 3 от ИК, ученици или студенти - редовно обучение, които гласуват
в избрана от тях секция в населеното място, където се обучават, когато то е различно от
населеното място по постоянния им адрес, след представяне на заверена от учебното заведение
ученическа книжка или за съответния семестър студентска книжка.
След представяне на декларация и на други документи в предвидените случаи,
председателят на СИК изключва избирателя от списъка на заличените лица, дописва го в
допълнителната страница на избирателния списък (под чертата) и го допуска да гласува.
Отказът на СИК да допусне лицето да гласува е писмен и може да се оспорва пред РИК,
която се произнася незабавно.
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Приложение № 17-ПВР

КМЕТ НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за изключване от списъка на заличените лица
(чл. 40, ал. 2 във връзка с чл. 38 от ИК)

№......../.......................... г.
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 изключване на избирателя от списъка по чл. 38 от ИК
(Списъка на заличените лица) при произвеждане на изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на ............. г. и дописването му в допълнителната страница
на избирателния списък в същата секция.
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 и срещу името му е отбелязано: „ПО“ или „МП“ или погрешно
е вписан в списъка, но има право да гласува и подаде заявление в общинската администрация, с
което да поиска издаването му 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 е писмен и може да се оспорва пред районната
избирателна комисия, която се произнася по жалбата незабавно, но не по-късно от 1 час от
постъпването на жалбата и преди края на изборния ден. Решението на РИК не подлежи на
обжалване.
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Приложение
№ 18-ПВР
Приложение
№ 18-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
……………….………………......................................
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;
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, а членовете на ЦИК – копие от „Държавен
вестник“, в който е обнародван актът за избор/назначаване.
Получилите удостоверения лица се заличават от избирателния списък на секцията по
постоянния им адрес.
Удостоверенията се получават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено
пълномощно.
Когато след издаване на удостоверение за гласуване на друго място, общинската
администрация по постоянния адрес на избирателя получи съобщение за вписването му по
настоящия му адрес, тя незабавно уведомява общинската администрация по настоящ адрес
за издаденото удостоверение за гласуване на друго място. В този случай избирателят се
заличава от избирателния списък по настоящ адрес от общинската администрация по
настоящия му адрес, като в графа „Забележки“ се отбелязва основанието за заличаването –
„издадено удостоверение за гласуване на друго място“.
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Приложение № 19-ПВР

Приложение № 19-ПВР

ОБЩИНА/РАЙОН
.....................................................
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 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 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 избирателния 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.

№

Дата на
издаване

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 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 избирателя.
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
*******************************************************************************************************************

№ ................................

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
Приложение№№20-ПВР
20-ПВР
БРОЙ 69
ВЕСТНИК
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Приложение
№ 21-ПВР
Приложение
№ 21-ПВР
ДО
ПОСОЛСТВОТО/КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
В ...................................................................................
(държава)
ЗАЯВЛЕНИЕ
за гласуване в секция извън страната

(по чл. 16, ал. 1, изр. 1, ал. 2 във вр. с 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 …………...
постоянен адрес в Република България:
гр./с. .....................................................................,

община ...............................................

ж.к./ул. ..........................................................................., бл. № …...., вх. ...... , ап. …...., ет. ….
(изписва се на български език пълният адрес в Република България)

настоящ
адрес
(адрес
на
пребиваване)
в
съответната
държава
………………………………………………….............................................................................
(адресът се изписва съгласно правилата в държавата на пребиваване),

.........................................................................................................................................................
(изписва се на кирилица или латиница мястото и адресът на пребиваване в съответната държава)

електронен адрес ………………………………………………………………………………..
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)

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:

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

Право да гласуват в изборите за президент и вицепрезидент на републиката имат
гражданите на Република България, 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).
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 в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката.
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. Електронно
заявление се подава чрез интернет страницата на ЦИК, по ред, определен от 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.
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Приложение № 22-ПВР

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

ДЕКЛАРАЦИЯ
пред СИК при гласуване извън страната
(по чл. 33, ал. 2 във връзка с чл. 307 от ИК)

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

лична карта/паспорт/военна карта № ……………., издадена от …………… на …………...
постоянен адрес в Република България:
гр./с.

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

община

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

ж.к./ул. .................................................................................., бл. № …...., вх. ......, ап. ...., ет. ….
(изписва се на български език пълният адрес в Република България)

ДЕКЛАРИРAМ ЧЕ:
1. Отговарям на условията да избирам по чл. 307 от Изборния кодекс и чл. 42, ал.1
от Конституцията на Република България в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на …………….. г., а именно:
гражданин съм на Република България;
имам навършени 18 години;
не съм поставен под запрещение;
не изтърпявам наказание лишаване от свобода.
2. 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 в изборния ден от българските граждани, които гласуват в
избирателни секции извън страната и не са вписани в списъка за гласуване извън страната по
чл. 33, ал. 1 от ИК.
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Приложение
Приложение№№23-ПВР
23-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 14 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 е назначена подвижна секционна избирателна комисия.
Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено чрез писмо, факс или от
упълномощено лице, както и в 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 № 24-ПВР

Приложение № 24-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 № 25-ПВР
Приложение № 25-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 № 26-ПВР

Приложение № 26-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
№№
27-ПВР
Приложение
27-ПВР
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РАЙОН № ……….. – …….…………............…..
УДОСТОВЕРЕНИЕ

(чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс)

№ ......../.................... г.

Районна избирателна комисия в 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 ......................... г.
Председател:
Секретар:
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Приложение № 28-ПВР

Приложение № 28-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 на ………. г.
(чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2, 3 и 4 във връзка с чл. 111, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс)

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

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

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

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

като българска неправителствена организация – сдружение, регистрирано в обществена полза
и с предмет на дейност в областта на защитата на политическите права на гражданите, която
ще участва с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на …….. г.
Заявявам/е за регистрация наблюдатели, както следва:
- в страната ………… лица;
- извън страната ………… лица.
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 три дни 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.
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Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от
представляващия/те българската неправителствена организация.
Към заявлението за регистрация българската неправителствена организация представя:
1. удостоверение за актуално правно състояние;
2. удостоверение за вписване в регистъра на юридическите лица, регистрирани в обществена
полза в Централния регистър към Министерството на правосъдието.
3. изрично пълномощно от представляващото/ите лице/а, в случаите, когато документите се
подават от упълномощено/и лице/а.
4. 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 на технически носител в excel формат.
5. декларация-съгласие от всяко едно от лицата, включени в списъка по предходната точка, че
са съгласни да бъдат регистрирани като наблюдатели;
6. пълномощни на членовете 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, съответно извън страната.
Наблюдателят не може да бъде и кандидат, застъпник на кандидат, представител на
партия, коалиция или инициативен комитет, член на избирателна комисия, член на
инициативен комитет, анкетьор и придружител.
За дейността си наблюдателите не могат да получават възнаграждение от партиите,
коалициите, инициативните комитети и техните кандидати.
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Приложение № 29-ПВР

Приложение № 29-ПВР

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на наблюдатели от регистрирана в ЦИК българска неправителствена
организация за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ………. г.
(чл. 112, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 111, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс)

от
......................................................................................................................................................................,
(наименование на регистрирана в ЦИК 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.
- в страната ………….. наблюдатели, съгласно приложен списък към настоящото заявление;
- извън страната ………….. наблюдатели, съгласно приложен списък 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 три дни преди изборния ден.
Заявлението се подписва от лицето, представляващо българската неправителствена
организация според актуалната й съдебна регистрация.
Когато българската неправителствена организация се представлява съвместно от няколко
лица, заявлението се подписва от всички представляващи.
Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от
представляващия/щите българската неправителствена организация.
Към заявлението за регистрация българската неправителствена организация представя:
1. изрично пълномощно от представляващото/щите лице/а в случаите, когато документите се
подават от упълномощено/и лице/а.
2. списък, подписан от представляващия съответната неправителствена организация или
изрично упълномощено от него лице, съдържащ имената и единния граждански номер, съответно друг
идентифициращ номер за лицата, които не са български граждани, на изрично упълномощени
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представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели.
Списъкът се представя задължително в 1 екземпляр на хартиен носител и на технически
носител в excel формат.
3. декларация-съгласие от всяко едно от лицата, включени в списъка по предходната точка, че е
съгласно да бъде регистрирано като наблюдател.
4. пълномощно/и на изрично упълномощените представители на организацията.
Общият брой на наблюдателите, регистрирани от една неправителствена организации, не
може да надвишава броя на избирателните секции в страната, съответно извън страната.
Наблюдателят не може да бъде и кандидат, застъпник на кандидат, представител на
партия, коалиция или инициативен комитет, член на избирателна комисия, член на инициативен
комитет, анкетьор и придружител.
За дейността си наблюдателите не могат да получават възнаграждение от партии,
коалиции, инициативни комитети и техните кандидати.
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Приложение № 30-ПВР

Приложение № 30-ПВР

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ
от изрично упълномощен представител на неправителствена организация,
предложен за регистрация като наблюдател в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на …………. г.
(чл. 57, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 112, ал. 4, т. 3 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс)

от
......................................................................................................................................................,
(имената на лицето, предложено за регистрация като наблюдател)

ЕГН ................................, постоянен адрес ………………………………………………..,
л.к. № …………….., изд. от ………………… на …………………….., във връзка с
регистрирането ми като наблюдател от ……………………..………………………………
(наименование на българска неправителствена организация)

при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на …… г.
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
1. съм
съгласен
да
бъда
регистриран
като
наблюдател
от
…………………………………………………………………………………………………….
(наименование на българска неправителствена организация)

на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ………… г.;
2. навършил съм 18 години;
3. не съм поставен под запрещение;
4. не изтърпявам наказание лишаване от свобода;
5. не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер.
6. известно ми е, че като регистриран наблюдател на изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на ………. г. не мога да бъда кандидат, застъпник,
представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на избирателна
комисия, член на инициативен комитет, анкетьор, придружител, както и че не мога да
получавам възнаграждение от партии, коалиции, инициативни комитети и техните
кандидати.
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: ………………………………….

Декларациите от упълномощените лица, заявени за регистрация като наблюдатели
на изборите за президент и вицепрезидент на републиката от името на български
неправителствени организации, се прилагат към списъка, приложен към заявлението на
българската неправителствена организация за регистрация на наблюдатели при подаването
им пред ЦИК и са неразделна част от списъка.
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Приложение № Б31-ПВР

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 ИК)

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

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

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

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

…………………………
(държава по произход)

2. …………………………………………………….
(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

5.

6.

7.

Дата

Час

подпис

ВЕСТНИК

подпис

1. Заявление за регистрация
2. удостоверение ………………………………………… за актуално правно състояние;
3. удостоверение ………………………….…………… за вписване на юридическите лица с
нестопанска цел в обществена полза в Централния регистър към Министерството на
правосъдието.
4. изрично пълномощно от представляващото/ите лице/а, в случаите, когато документите се
подават от упълномощено/и лице/а ………………………………………………………………..…………..
5. списък, подписан от представляващия организация или от упълномощено от него лице, на
…………………… изрично упълномощени представители на организацията, които да бъдат
регистрирани като наблюдатели. Списък ………. бр. на технически носител в excel формат.
6. декларация-съгласие от всяко едно от лицата ……………. бр., че е съгласно да бъде
регистрирано като наблюдател;
7. пълномощно/и …………….. бр. на изрично упълномощени представители на организацията,
които да бъдат регистрирани като наблюдатели.

№

ДЪРЖАВЕН

4.

3.

№ по ред, дата, час на постъпване
Наименование на българската
неправителствена организация –
сдружение, регистрирано в обществена
полза и с предмет на дейност в
областта на защитата на политическите
права на гражданите, която се заявява
за регистрация и ще участва с
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 ИК)

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

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 32-ПВР

Приложение № 32-ПВР

БРОЙ 69
С Т Р. 9 9

Регистрация

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация

Получено от /име, дата, подпис/
Предал

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Час

Удостоверения
от № ................... до № …………..... от …............ г.

ВЕСТНИК

******************************************************************************************************************
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 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 списъка на наблюдатели.

Решение на ЦИК №

подпис

ДЪРЖАВЕН

подпис

2. изрично пълномощно ………………………………………………………………………………………..
3. списък на ………………. изрично упълномощени представители на организацията, които да
бъдат регистрирани като наблюдатели. Списък ………… бр. на технически носител в excel
формат.
4. декларации-съгласие ……………….. бр. от всяко едно от лицата, че е съгласно да бъде
регистрирано като наблюдател.
5. пълномощно/и …………….. бр. на изрично упълномощените представители на
организацията.

Дата

Удостоверения
от № ................... до № …………..... от …............ г.
100

3.

2.

Към № по ред, дата, час на постъпване
към № ……
на заявление за регистрация на
наблюдатели
Наименование на регистрираната
българска неправителствена
организация, заявила регистрация на
наблюдатели
1. заявление за регистрация;
Приложени документи

Решение на ЦИК №

1.

9. Получено от /име, дата, подпис/
10. Предал

8.

С Т Р.
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Приложение № 33-ПВР

Приложение № 33-ПВР

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за наблюдател от българска неправителствена организация
(по чл. 112, ал. 1, т. 1 и ал. 8 от Изборния кодекс)

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

Централната

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

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

………………………………………………………………………………………………..
(имената на наблюдателите, които не са български граждани, се изписват и по начина,
изписан в документа им за самоличност)
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. за
страната и/или
извън страната,
(вярното се отбелязва)

като упълномощен член/изрично упълномощен представител на:
.........................................................................................................................................……
.........................................................................................................................................……
(българска неправителствена организация)

Председател:
Секретар:
Наблюдателят не може да бъде и кандидат, застъпник на кандидат,
представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на инициативен
комитет, член на избирателна комисия, анкетьор и придружител.
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Приложение
№ 34-ПВР
Приложение № 34-ПВР
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за наблюдател

(по чл. 112, ал. 1, т. 2 и ал. 8 от Изборния кодекс)

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

Централната

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

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

………………………………………………………………………………………………..
(имената на наблюдателите, които не са български граждани, се изписват и по начина,
изписан в документа им за самоличност)
от ..............................................…………………………
(държава)

…………………………………………………………………………………………………

(наименование на органа, организацията, чуждестранната партия или неправителствена организация, 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 …………… г.

Председател:
Секретар:
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Приложение № 35-ПВР
Приложение № 35-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.
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;
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 в excel формат;
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.
Анкетьорът не може да бъде кандидат, наблюдател, застъпник, представител на
партия/коалиция/инициативен комитет, член на избирателна комисия, член на инициативен комитет,
придружител на лице с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не може само да
извърши необходимите действия при гласуването.
Анкетирането се извършва пред избирателните секции, без да се пречи на процеса на
гласуване.
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Приложение
№ 36-ПВР
Приложение № 36-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.
В изборния ден анкетьорите носят само отличителни знаци по образец, утвърден
от Централната избирателна комисия.
Анкетьорът не може да бъде кандидат, наблюдател, застъпник, представител на
партия/коалиция/инициативен комитет, член на избирателна комисия, член на
инициативен комитет, придружител на лице с увредено зрение, с увреден слух или с друго
увреждане, което не може само да извърши необходимите действия при гласуването.

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация:

5.

6.

7.

8.

Дата

Час

Име

дата

Удостоверения
от № ……………........
до № ……………........

подпис

от ...................... г.

ВЕСТНИК

…………………………….

Решение на ЦИК №

1. удостоверение от ………………………………………………………………………. 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;
2. списък на ……………… лица, съдържащ имената, ЕГН на анкетьорите и номерата на
избирателните секции, извън които ще се осъществява анкетирането, на хартиен носител и на
технически носител в excel формат;
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.

№

ДЪРЖАВЕН

9. Получено от агенцията:
10. Предал (решение, удостоверения)

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.

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

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 № 37-ПВР

Приложение № 37-ПВР
БРОЙ 69
С Т Р. 1 0 5

№ по
ред

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

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

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 № 38-ПВР

Приложение № 38-ПВР
С Т Р.
106
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 69
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ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 7

Приложение № 39-ПВР

Приложение № 39-ПВР

ДО
……………………………………………………….
……………………………………………………….
(РИК, съответно ЦИК)

ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на застъпници на кандидатска листа
за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на …………. г.
(чл. 72, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 4, чл. 118, ал. 1, 2 и 5 от Изборния кодекс)
(чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 5, чл. 118, ал. 1, 3 и 5 и чл. 123 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 подписано и/или
подадено от упълномощено лице)

Заявявам/е за регистрация ........................................... (брой с цифри и думи) застъпници на
кандидатите от кандидатската листа на партията/коалицията/инициативния комитет за изборите за
президент и вицепрезидент на републиката на ………….. г., съгласно приложен списък по образец.
Приложени документи:
1. Пълномощно, ако заявлението и списъкът са подписани и/или подадени от
упълномощено лице;
2. Списък по образец, съдържащ имената и ЕГН на застъпниците – на хартия и на
технически носител в excel формат;
3. Декларация по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 от Изборния кодекс от лицата,
заявени за регистрация като застъпници.
4. ………………………………………………………………………………………………….
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: ……………………………………
(представляващ инициативния комитет)
Печат на партията (коалицията - ако има такъв)
****************************************************************************

Заявлението за регистрация на застъпници в страната се представя в РИК, съответно в ЦИК
за избирателните секции извън страната, не по-късно от един ден преди изборния ден.

С Т Р.
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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 - за страната, съответно броя на
избирателните секции извън страната. Когато партията, коалицията/инициативният комитет
желае да замени регистриран застъпник, се подава предложение по образец.

Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един
екземпляр и на технически носител в excel формат, по следния образец:
Списък на лицата, заявени за регистрация като застъпници
от ………………………………………………………..
(партия/коалиция/инициативен комитет)
№ по
ред
1.
2.
….

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН на
застъпника

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

Заявлението и списъкът се подписват от представляващия/те партията или коалицията или
от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението и списъкът се подписват и/или
подават от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното
пълномощно.
Заявлението и списъкът на инициативния комитет се подписват от представляващото
инициативния комитет лице и се подават лично от представляващия или от упълномощено лице, като
при подаването се представя и заверено от пълномощника копие на пълномощното.
За застъпник може да бъде регистрирано лице, което е навършило 18 години към датата на
подаване на заявлението, не е поставено под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и
не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.
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 застъпници запазва действието си. Между двата избора може да бъдат
регистрирани и нови застъпници при спазване на изискването да не надвишават броя на
избирателните секции в съответния район – за страната, съответно броя на избирателните
секции извън страната.
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Приложение №
Приложение
№ 40-ПВР
40-ПВР
ДО
……………………………………………………….
……………………………………………………….
(РИК, съответно ЦИК)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа
за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ……………….. г.
(чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 4 във връзка с ал. 1, 2 и 5 от Изборния кодекс)
(чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 4 във връзка с ал. 1, 3 и 5 и чл. 123 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 подписано и/или
подадено от упълномощено лице)

Предлагам/е за регистрация ........................................... (брой с цифри и думи) заместващи
застъпници на кандидатите от кандидатската листа на партията/коалицията/инициативния
комитет за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ………………. г., съгласно
приложен списък по образец.
Приложени документи:
1. Пълномощно, ако предложението и списъкът са подписани и/или подадени от
упълномощено лице;
2. Списък по образец, съдържащ имената и ЕГН на застъпниците – на хартия и на
технически носител в excel формат;
3. Декларация по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 от Изборния кодекс от лицата,
предложени за регистрация като застъпници.
4. ………………………………………………………………………………………………….
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: ……………………………………
(представляващ инициативния комитет)
Печат на партията (коалицията - ако има такъв)
****************************************************************************
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Предложението за регистрация на заместващи застъпници в страната се представя в РИК,
съответно в ЦИК за избирателните секции извън страната.
Общият брой на заместващите застъпници в страната на всяка кандидатска листа на
партия, коалиция или инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните
секции в съответния район, съответно до една трета от броя на избирателните секции извън
страната, за застъпниците извън страната. Всяка партия, коалиция или инициативен комитет може
да подаде едно или повече предложения за регистрация на заместващи застъпници.
Към предложението задължително се представя списък на хартиен носител в един
екземпляр и на технически носител в excel формат, по следния образец:
Списък на лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници
от ………………………………………………………..
(партия/коалиция/инициативен комитет)

№
по ред
1.
2.
….

Собствено, бащино и фамилно
име на заместващия застъпник

ЕГН на
заместващия
застъпник

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

ЕГН на
заместения
застъпник

Подпис/и: ………………………………….
(представляващ/и партията/коалицията
или упълномощено/и лице/а)
Подпис: ……………………………………
(представляващ инициативния комитет)
Печат на партията
(коалицията - ако има такъв)
Предложението и списъкът се подписват от представляващия/те партията или коалицията
или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато предложението и списъкът се
подписват и/или подават от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на
съответното пълномощно.
За застъпник може да бъде регистрирано лице, което е навършило 18 години към датата на
подаване на заявлението, не е поставено под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и
не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.
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 до една трета от
броя на избирателните секции в съответния район – за страната, съответно до една трета от
броя на избирателните секции извън страната.
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Приложение № 41-ПВР

Приложение № 41-ПВР

ДЕКЛАРАЦИЯ
от лицата, заявени за регистрация като застъпници
(по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2 и 3 от ИК)

Подписаният ………………………………..………………………………..,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ....……….………………..….., лична карта № ………...……………, изд. от
……………………..………...……… на …………………………,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1) съм съгласен/на да бъда регистриран/а като застъпник на кандидатите
от кандидатската листа на …..……………………………………………………..….
(партия, коалиция, инициативен комитет)

при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на
…………… г.
2) съм навършил/а 18 години;
3) не съм поставен/а под запрещение;
4) не изтърпявам наказание лишаване от свобода;
5) не съм осъждан/а за умишлено престъпление от общ характер;
6) известно ми е, че като регистриран застъпник не мога да бъда
кандидат, наблюдател, представител на партия/коалиция/инициативен комитет,
член на избирателна комисия, член на инициативен комитет, анкетьор,
придружител на лице с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане,
което не може само да извърши необходимите действия при гласуването.
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 обработени във връзка с
произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на
…………….. г.

…………………. г.

ПОДПИС: ........................

Декларацията се подава от лицата, заявени за регистрация като застъпници и се
прилага към заявлението/предложението за регистрация на застъпници (чл. 118, ал. 1
и 4 от ИК).

Адрес, телефон, електронен адрес
и лице за контакти

Приложени документи:

Забележки:

Предал документите

Приел документите

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Получени от:

Име

Решение на ………… № ……………………

Дата и час

Подпис

Удостоверения
от № …………………..
до № …………………..

ВЕСТНИК

Регистърът се води от РИК, съответно от ЦИК за застъпниците извън страната, когато партия, коалиция или инициативен комитет
подаде заявление за регистрация на застъпници.
Непосредствено към страница първа на входящия регистър се прилагат списъкът на лицата, заявени за регистрация като застъпници,
декларациите от лицата и пълномощното.

10. Предал (удостоверения/решение)

9.

Час

1. Пълномощно, ако заявлението и списъкът са подписани и/или подадени от упълномощено лице;
2. Списък, съдържащ имената и ЕГН на ………….. застъпници – на хартия и на технически носител в excel
формат;
3. ………. бр. декларации по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 от ИК.

Дата

ДЪРЖАВЕН

Регистрация:

Наименование на партия/коалиция
/инициативен комитет, която/който
заявява за регистрация застъпници
на регистрирана кандидатска листа

№

112

8.

№ по ред, дата, час на постъпване

1.

страница 1

(по чл. 72, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2, 4 и 5 от Изборния кодекс)
(по чл. 57, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 118, ал. 1, 3, 4 и 5 и чл. 123 от Изборния кодекс)

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на РИК район № ............ - ............................. / ЦИК
на заявени/предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите
за президент и вицепрезидент на републиката на …………. г.

Приложение
№ 42-ПВР
Приложение
№ 42-ПВР
С Т Р.
БРОЙ 69

Предал документите

Приел документите

5.

6.

Предал (удостоверения/решение)

9.

Час

Име

Решение на ………… № ……………………

Дата и час

Удостоверения
от № …………………..
до № …………………..
Подпис

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

1.

2.

страница 3
Към №

Дата

Час

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, съответно
избирателните 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 списъкът на хартиен носител, декларациите от лицата и пълномощни към него.

Получени от:

Дата

1. Пълномощно, ако заявлението и списъкът са подписани и/или подадени от упълномощено лице;
2. Списък, съдържащ имената и ЕГН на ………… застъпници – на хартия и на технически носител в excel
формат;
3. ………….. бр. декларации по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 от ИК.

Към №

ДЪРЖАВЕН

8.

Регистрация:

Забележки:

4.

7

Приложени документи:

3.

страница 2
Към № ……, дата, час на
1
постъпване
Наименование на партия/коалиция
/инициативен комитет, която/който
2.
заявява за регистрация застъпници
на регистрирана кандидатска листа
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Забележки:

Предал документите

Приел документите

Регистрация:

Получени от:

Предал (удостоверения/решение)

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Име

Подпис

Удостоверения
от № …………………..
до № …………………..

Дата и час

Решение на ………… № ……………………
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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 от РИК в даден район или пред ЦИК за секциите извън страната,
до достигане на една трета от броя на избирателните секции в съответния район, съответно 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 списъкът на хартиен носител, декларациите и
пълномощното към него. Регистърните листове за предложенията за заместване следват регистърните листове на заявленията за
първоначална регистрация на застъпници.

Приложени документи:

3.

1. Пълномощно, ако предложението и списъкът са подписани и/или подадени от упълномощено лице;
2. Списък, съдържащ имената и ЕГН на …………. застъпници – на хартия и на технически носител в excel
формат;
3. …………. бр. декларации по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 от ИК.
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Партия/коалиция/инициативен
комитет

……………………………………..

(собствено, бащино, фамилно име)

3. …………..……………………………………………………

(собствено, бащино, фамилно име)

2. …………..……………………………………………………

(собствено, бащино, фамилно име)

1. …………..……………………………………………………

…………………………………. кандидат за вицепрезидент

Застъпници на кандидатите за президент и вицепрезидент:
………………………………..……. кандидат за президент

№ на удостоверение

Всяка Районна избирателна комисия, съответно Централната избирателна комисия водят публичен регистър на регистрираните
застъпници по горния образец, който публикуват на интернет страницата си.
Когато регистрацията на застъпник е заличена, в графата за вписване номера на удостоверението допълнително освен номера се
отбелязва „анулирано“.
Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

ДЪРЖАВЕН

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

№ по
ред

(по чл. 72, ал. 1, т. 16 и чл. 118, ал. 4 от Изборния кодекс)
(по чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 4 от Изборния кодекс)

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

Приложение № 43-ПВР

Приложение № 43-ПВР
БРОЙ 69
ВЕСТНИК
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Приложение
№ 44-ПВР № 44-ПВР
Приложение
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РАЙОН № .......... - .....................................
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за застъпник

(по чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 1, 2 и 4 от Изборния кодекс)

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

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

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

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

в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на …………… г.
Председател:
Секретар:
Застъпникът не може да бъде кандидат за президент и вицепрезидент,
наблюдател, представител на партия/коалиция/инициативен комитет, член на
избирателна комисия, член на инициативен комитет, анкетьор, придружител на лице с
увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не може само да извърши
необходимите действия при гласуването.

Приложение
№ 45-ПВР № 45-ПВР
Приложение
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за застъпник извън страната
(по чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 1, 3 и 4 и чл. 123 от Изборния кодекс)

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

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

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

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

в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на …………….. г.
Председател:
Секретар:
Застъпникът не може да бъде кандидат за президент и вицепрезидент,
наблюдател, представител на партия/коалиция/инициативен комитет, член на
избирателна комисия, член на инициативен комитет, анкетьор, придружител на лице с
увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не може само да извърши
необходимите действия при гласуването.
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Приложение № 46-ПВР

ДЕКЛАРАЦИЯ
от лицата, заявени за регистрация като застъпници
(по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2 и 3 от ИК)

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

ЕГН ....……….…………….., лична карта № ………...……………, изд.
от …………………………………...……… на …………………………,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1) съм съгласен/на да бъда регистриран/а като застъпник на
кандидатите от кандидатската листа на …..…………………………….
(партия, коалиция, инициативен комитет)

при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на
републиката на …………… г.
2) съм навършил/а 18 години;
3) не съм поставен/а под запрещение;
4) не изтърпявам наказание лишаване от свобода;
5) не съм осъждан/а за умишлено престъпление от общ
характер.
Известно ми е, че като регистриран застъпник в изборите за
президент и вицепрезидент не мога да бъда наблюдател,
представител на партия/коалиция/инициативен комитет, член на
избирателна комисия, член на инициативен комитет, анкетьор,
придружител на лице с увредено зрение, с увреден слух или с друго
увреждане, което не може само да извърши необходимите действия
при гласуването.

…………………. 2016 г.

ПОДПИС: ........................

Декларацията се подава от лицата, заявени за регистрация като застъпници и се
прилага към заявлението/предложението за регистрация на застъпници (чл. 118, ал. 1
и 4 от ИК).
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Приложение №
Приложение
№47-ПВР
47-ПВР
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на партия за участие в изборите за президент и вицепрезидент на ….. г.
(по чл. 133 от ИК)

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:
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;
2. образец от подписа на представляващия/ите партията;

БРОЙ 69

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 9

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 саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели,
подкрепящи регистрацията, положен пред упълномощени от партията лица. Списъкът се представя и в
структуриран електронен вид на технически носител;
6. удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии за
внесени финансови отчети на партията за всяка от последните три години, а за новорегистрираните
партии - от датата на съдебната им регистрация;
7. удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;
8. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
9. изрично пълномощно от представляващото/ите партията лице/а, в случаите когато
документите се подписват и/или подават от упълномощено/и лице/а.
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Приложение № 48-ПВР

Приложение № 48-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 ИК)

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.)

№

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

1.
2.
3.

Подпис на
избирателя

Долуподписаният/ите …………………………………………………………………………………….
(собствено, бащино, фамилно име и ЕГН)

удостоверявам/ме, че подписите на избирателите са положени пред мен/нас.
Подпис/и: ………………………………….
(Текстът относно удостоверяване на полагането на подписи от избирателите се изписва в
края на всеки лист след полагане на подписите).

Списъкът трябва да съдържа имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на
не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията, положен пред упълномощено/и от
партията или коалицията лице/лица.
Списъкът се изготвя на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически
носител и се представя заедно с документите по чл. 318, ал. 1, т. 1, 3 и 6 от ИК.
Последователността на вписване на избирателите в списъка на хартиен носител
определя поредността на вписване в списъка на технически носител.
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Приложение № 49-ПВР
Приложение № 49-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 от ИК във връзка с § 1, т. 9 от ДР от ИК)

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 .......................................................................................................................................
Регистрацията се подкрепя от ………… …………………. избиратели, съгласно
(с цифри)

(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)
Заявлението за регистрация се представя в ЦИК не по-късно от 45 дни преди изборния ден.
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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 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 саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели,
подкрепящи регистрацията, положен пред упълномощени от коалицията лица. Списъкът се представя
и в структуриран електронен вид на технически носител;
7. удостоверение за банкова сметка, която ще обслужва предизборната кампания, на името на
една от партиите, определена да отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на
коалицията;
8. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания;
9. пълномощно от лицето/ата, представляващо/и коалицията, в случаите, когато документите
се подават и/или се подписват 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

5.

6.

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 и длъжностите на лицата, 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.

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

3.

4.

№ по ред, дата, час на постъпване
Партия

1.
2.

№

Дата

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

Час

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

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение
№ 50-ПВР
Приложение № 50-ПВР
БРОЙ 69
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 2 3

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

Получено от партия, дата

8.

9.

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).
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Приложени документи

Забележки

Предал документите

5.

6.

7.

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.

№

дата

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

Час

Приложение
№ 51-ПВР
Приложение
№ 51-ПВР
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕГИСТЪР
на коалициите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ………….. г.
БРОЙ 69
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 2 5

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.

Час

ДЪРЖАВЕН

17.

Дата
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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.
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Приложение № 52-ПВР

Приложение № 52-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 ИК)

вх.№

Регистрирана партия

1

2

1.

ПП „………………………..“

Решение

Адрес, телефони,

на ЦИК

eлектронен адрес, лице/а за
контакт

3

4

……

…………………..

2.
3.
….

вх.№

Регистрирана коалиция

1

2

1.

КП „………………………..“

Адрес, телефони,
Решение
eлектронен адрес, лице/а за
на ЦИК
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 – „КП“.
Под наименованието на регистрирана коалиция се изписват включените в състава й
партии;
Колона 3 – „Решение на ЦИК“, в която се изписва номерът на решението за
регистрация и се осигурява електронен достъп до него. В случай, че регистрацията е
отказана или заличена, това се посочва в графа „Решение на ЦИК“, като под номера на
решението се изписва „отказ“ или „заличава“;
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 № 53-ПВР

Приложение № 53-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
№ 54-ПВР
Приложение
№ 54-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:
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Приложение
№ 55-ПВР
Приложение № 55-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 заличаване регистрацията на коалиция ………………………………………
регистрирана с Решение № ………… на ЦИК 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, 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 заверено копие от решение на коалицията за заличаване на
регистрацията й за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, подписано от
лицата, представляващи партиите включени в състава на коалицията или от изрично упълномощени
от тях лица.
Заявлението се подава от името на коалицията и се подписва от представляващия/те
коалицията лице/а или изрично упълномощено/и лице/а.
С решението за заличаване ЦИК възстановява в 7-дневен срок и внесения депозит по чл. 129,
ал. 1 от ИК.

С Т Р.

130

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 69

Приложение
№ 56-ПВР
Приложение
№ 56-ПВР
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
от партия за заличаване на регистрацията
(по чл. 137, ал. 1 от Изборния кодекс)

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

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

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

Заявявам/е заличаване регистрацията на партия …………………………………………,
регистрирана с Решение № ………….. на ЦИК за участие в изборите за президент и
вицепрезидент 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 партията/упълномощено/и лице/а)

Печат на партията
Заличаване на регистрацията на партия за участие в изборите, след регистрацията й в ЦИК,
се извършва след подаване на заявление не по-късно от 32 дни преди изборния ден. Със заявлението се
представя решението на ръководния орган на партията за заличаване на извършената регистрация
за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ……………….г.
Заявлението се подава от името на партията и се подписва от представляващия/те
партията лице/а според регистрацията й в СГС, или изрично упълномощено/и 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
№ 57-ПВР
Приложение
№ 57-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 от името на партия, напуснала 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 № 58-ПВР

Приложение № 58-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
№ 59-ПВР
Приложение
№ 59-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 и, 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;
4. банков документ по чл. 129, ал. 1 от ИК за внесен депозит;
5. удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния
комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;
6. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.
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Приложение
№ 60-ПВР
Приложение
№ 60-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.
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
№ 61-ПВР
Приложение
№ 61-ПВР
ДО
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ

(по чл. 153, ал. 4, т. 3 и по чл. 153, ал. 4, т. 4 във връзка с чл. 3, ал. 3 и чл. 307 от ИК)

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;
4. 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;
5. ми е известно, че като регистриран член на инициативен комитет не мога да
участвам в изборите за президент и вицепрезидент на републиката като кандидат,
наблюдател, застъпник на кандидатска листа, представител на партия или коалиция, член
на избирателна комисия (ЦИК, РИК или СИК), анкетьор или в друго подобно качество,
свързано с произвеждане на изборите.
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.

Забележки

5.

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 и, че няма да обработва и предоставя
личните данни на включените в списъка лица за други
цели, освен предвидените в ИК;
4.5. банков документ по чл. 129, ал. 1 от ИК;
4.6. удостоверение за банкова сметка на името на
лицето, представляващо инициативния комитет,
която ще обслужва само предизборната кампания;
4.7. 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.

4.

№ по ред, дата, час на постъпване
Инициативен комитет

1.
2.

№

Дата

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

час

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

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение
Приложение№№62-ПВР
62-ПВР
БРОЙ 69
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 3 7

Приел документите

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

Получено от инициативен комитет, дата

7.

8.

9.
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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).

Предал документите

6.
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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
Приложение №
№ 63-ПВР
63-ПВР

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

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

БРОЙ 69
ВЕСТНИК
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Приложение
№ 64-ПВР
Приложение
№ 64-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
№ 65-ПВР
Приложение
№ 65-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 ИК)

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. 3 и т. 6 от ИК):
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Подпис: …………………………………………………..
…………………………………………………………….
(имената на представляващия/те партията/коалицията или
изрично упълномощеното/ите лице/а)

Печат на партията/коалицията (ако има такъв)
.........................……. г.
Предложението се представя в ЦИК не по-късно от 32 дни преди изборния ден. Към
предложението партията или коалицията прилага:
1. заявление-декларация от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от
предложилата го партия или коалиция, че е живял през последните 5 години в страната и че
отговаря на условията по чл. 93, ал. 2 и чл. 95, ал. 1 от Конституцията и по чл. 317, ал. 1 от ИК
(че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция), както и, че отговаря на
изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК, в която посочват своя постоянен адрес и ЕГН;
2. 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
№ 66-ПВР
Приложение
№ 66-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 ИК)

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 и чл. 320 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;
2. заявление-декларация от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде
регистриран от предложилия ги инициативен комитет, че е живял през последните 5 години
в страната и че отговаря на условията на чл. 93, ал. 2 и чл. 95, ал. 1 от Конституцията и по
чл. 317, ал. 1 от ИК (че е предложен за регистриране само от един инициативен комитет),
както и, че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК, в която посочват своя постоянен
адрес и ЕГН.
Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице и се
подава лично или чрез изрично писмено упълномощено лице.
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Приложение
№ 67-ПВР
Приложение
№ 67-ПВР

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

(по чл. 318, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от ИК и §1, т. 1 от ДР на ИК)

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.
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. 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;
2. кандидатурата ми е предложена за регистрация само от една
партия/коалиция/инициативен комитет;
3. известно ми е, че като регистриран кандидат за президент и вицепрезидент
на републиката не мога да участвам в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката като наблюдател, застъпник на кандидатска листа, представител на
партия, коалиция или инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на
избирателна комисия (ЦИК, РИК или СИК), анкетьор или в друго подобно качество,
свързано с произвеждане на изборите.
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.

.................................. г.

Подпис:
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Приложение
Приложение№№68-ПВР
68-ПВР
СПИСЪК
на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати
за президент и вицепрезидент на републиката на ……..… г.
(по чл. 320 от ИК)

Подписаните, подкрепяме регистрацията на:
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.

(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
независимите кандидати

ЕГН

Подпис на
избирателя

Долуподписаният/ите …………………………………………………………………………………….
(собствено, бащино, фамилно име и ЕГН)

удостоверявам/ме, че подписите на избирателите са положени пред мен/нас.
Подпис/и: ………………………………….
(Текстът относно удостоверяване на полагането на подписи от избирателите се изписва в края на
всеки лист след полагане на подписите).

Списъкът трябва да съдържа имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не
по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи издигането на независимите кандидати. Подписите на
избирателите се полагат пред член на инициативния комитет. Избирателят посочва имената си и
ЕГН.
Списъкът се изготвя на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически
носител и се представя заедно с документите по чл. 318, ал. 1, т. 2 и 3 от ИК.
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 защита на 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

Решение на ЦИК

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 заявленията-декларации по чл. 318, ал. 1, т. 3 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.
В случай, че регистрацията е отказана или заличена, това се посочва в графа 6 „Решение на ЦИК“, като под номера на решението се
изписва „отказ“ или „заличава“.з

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 ИК)

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката на ………………….

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение
№ 69-ПВР
Приложение
№ 69-ПВР
БРОЙ 69
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Приложение № 70-ПВР

Приложение № 70-ПВР

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
№........../.............................. г.
(по чл. 57, ал.1, т. 12 от ИК)

Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение
№ .............../................................. г.
..............................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН..........................................,
е
регистриран(а)
като
кандидат
президент/вицепрезидент на републиката за изборите на ……………………. г.

за

(вярното се подчертава)

по предложение на .............................................................................................................
(партия/коалиция/инициативен комитет)

Председател:
Секретар:
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Приложение
№ 71-ПВР
Приложение
№ 71-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 и чл. 238, 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

1.
2.
…

Собствено,
бащино и
фамилно име
2

ЕГН

Постоянен
адрес

Документ
за самоличност

3

4

5

Подпис
на
придружителя
6

Председател:
Секретар:
Членове на ПСИК:

(само за ПСИК)

В този списък се вписват данните на придружители, 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.
Списъкът за вписване на придружителите на гласувалите лица с подвижна избирателна
кутия се подписва от членовете на ПСИК, които обслужват подвижната избирателна кутия.
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 № 72-ПВР

Приложение № 72-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 избирателният списък се получава и протоколът се
подписва от заместник-председателя на комисията.
След подписване на протокола отговорността за опазване на избирателния списък се носи
от председателя, съответно заместник-председателя на СИК.
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Приложение № 73-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 избирателният списък се получава и протоколът се подписва
от заместник-председателя и секретаря 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
№ 74-ПВР
Приложение № 74-ПВР
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия
(по чл. 215, ал. 4 във вр. с ал. 3 и чл. 37, ал. 4 от ИК)

Днес, ............................. г., в ................ часа подвижната секционна избирателна
комисия в избирателна секция № ........................, населено място ..........................................,
кметство .............................................................., район …………………………………..…..
община ……….…………………., адм. район …………….…………., получи от общинската
администрация и от РИК списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия, за
произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ………… г.:
Брой избиратели
.......................................................................................................
(с думи)

......................
(с цифри)

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

Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за подвижната СИК, за
общинската/районната администрация и за РИК.
При неявяване на председателя на подвижната СИК списъкът за гласуване с подвижна избирателна
кутия се получава и протоколът се подписва от заместник-председателя на комисията.
След подписване на протокола отговорността за опазване на избирателния списък се носи от
председателя, съответно заместник-председателя на ПСИК.
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Приложение
№ 75-ПВР
Приложение
№ 75-ПВР
Избирателна секция №

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

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.
След подписване на протокола отговорността за опазване на списъка за гласуване
извън страната се носи от председателя, съответно заместник-председателя на СИК.
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Приложение № 76-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)

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

4.

Кочан с бюлетини – от № ………………до № ……………..
Кочан с бюлетини – от № ………………до № ……………..
Кочан с бюлетини – 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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10. Протокол за маркиране на печата на СИК:
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1 брой

Декларация пред СИК от избирател, че не е гласувал и няма да
11. гласува на друго място (по чл. 28, ал. 3 и 4, чл. 29, ал. 4 и 5, чл. 30, ал. 3, чл.
38, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 6, чл. 233, чл. 235, ал. 4 и чл. 241, ал. 1, т. 3 от ИК)

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

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

.................
(с цифри)

.................
(с цифри)

13. 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.)

14. Копирни апарати – 1 брой.
15. Устройства за машинно гласуване (ако в секцията се провежда такова гласуване)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
16. 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
секционната избирателна комисия, за районната избирателна комисия и за общината (района
– в градовете с районно деление).
При неявяване на председателя на СИК изборните книжа и материали се получават
и протоколът 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 СИК.
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Приложение № 77-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 и 3 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)

Брой бюлетини за гласуване в кочани, запечатани по начин, определен
от ЦИК:

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

3.

4.

Кочан с бюлетини – от № ………………до № ……………..
Кочан с бюлетини – от № ………………до № ……………..
Кочан с бюлетини – 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.

9.

Протокол за маркиране на печата на СИК:

(с цифри)

(с цифри)

…………
(с цифри)

………….
(с цифри)

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

………..
(с цифри)
1 брой

Декларация пред СИК от избирател, че не е гласувал и няма да гласува
на друго място (по чл. 28, ал. 3 и 4, чл. 29, ал. 4 и 5, чл. 30, ал. 3, чл. 38, ал. 2, т. 1,

2, 4 и 6, чл. 233, чл. 235, ал. 4 и чл. 241, ал. 1, т. 3 от ИК) – попълва се само от лицата
по чл. 233 от ИК

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

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

11. 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.)

12. 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 протоколът 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
№ 78-ПВР
Приложение
№ 78-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 местно време секционната избирателна
комисия извън страната в избирателна секция № ..................................
държава
………………..................................... място ……………….........................................., получи от
ръководителя на българското дипломатическо/консулско представителство или от
оправомощен от него представител ……………………………………………….…………….…
(собствено, бащино и фамилно име)

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)

Брой бюлетини за гласуване в кочани, запечатани по начин,
определен от ЦИК

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

3.

4.

Кочан с бюлетини – от № ………………до № ……………..
Кочан с бюлетини – от № ………………до № ……………..
Кочан с бюлетини – 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:

(с цифри)

(с цифри)

………..
(с цифри)

…………..
(с цифри)

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

.................
(с цифри)

1 брой
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Образци на декларации по чл. 33, ал. 2 от ИК
...............................................................................................................
(брой с думи)

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

С Т Р. 1 5 7

.................
(с цифри)

…………
(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. Други помощни и технически материали:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Ръководител на българското дипломатическо/
консулско представителство/
оправомощен от него представител: …………………..
Председател на СИК: ……………
Секретар на СИК: ……………….

Протоколът се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра – по един за
секционната избирателна комисия и за ръководителя на българското дипломатическо или
консулско представителство.
След подписване на протокола отговорността за опазване на изборните книжа и
материали се носи от председателя, съответно заместник-председателя на СИК.
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Приложение
№ 79-ПВР
Приложение
№ 79-ПВР
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали от РИК на
капитана на плавателен съд 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)

Брой бюлетини за гласуване в кочани, запечатани по начин определен
от ЦИК:
...........................................................................................................
4.

(брой с думи)

Кочан с бюлетини – от № ………………до № ……………..
Кочан с бюлетини – от № ………………до № ……………..
Кочан с бюлетини – от № ………………до № ……………..
……………………………………………………………………

5.

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

6.

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

7.

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

(брой с думи)

(брой с думи)

8.

Протокол за маркиране на печата на СИК

9.

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

10. Печат на секционната избирателна комисия - 1 брой.

(с цифри)

(с цифри)
………..
(с цифри)

................
(с цифри)

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

.................
(с цифри)
1 брой

.................
(с цифри)
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(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.)

11. 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.
След подписването му, капитанът на плавателния съд предава на СИК с протокол
изборните книжа и материали.
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Приложение
80-ПВР
Приложение№№
80-ПВР
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали от капитана на плавателен съд на
секционна избирателна комисия на плавателен съд 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)

Брой бюлетини за гласуване в кочани, запечатани по начин
определен от ЦИК

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

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

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

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

(с цифри)

(с цифри)

………..
(с цифри)

………..
(с цифри)

1. Фабричен №……
2. Фабричен № ……

Формуляри на чернови на протокол на СИК:
6. .............................................................................................................

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

Формуляр на списък на лицата, получили копие от подписания
протокол
на СИК за установяване на резултатите от гласуването
7.
.............................................................................................................

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

(брой с думи)

(брой с думи)

8. Протокол за маркиране на печата на СИК
Отличителни знаци на членовете на СИК
9. ………………………………………………………………………….
(брой с думи)

(с цифри)

(с цифри)
1 брой

………………
(с цифри)
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1 брой

11. Печат на секционната избирателна комисия – 1 брой.

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

12. Техника и консумативи и други помощни и технически материали:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Председател на СИК:

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

Протоколът се съставя и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за секционната избирателна
комисия и за капитана на плавателния съд.
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Приложение
№ 81-ПВР
Приложение
№ 81-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 ……-…………………………….
или държава ........................................................ място ............................................................,
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. ………………

Гласуването започва след маркиране на печата.
Протоколът се съставя от всички секционни избирателни комисии, включително СИК извън
страната.
Протоколът се подписва от всички членове на секционната избирателна комисия/подвижната
секционна избирателна комисия.
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Приложение
№ 82-ПВР
Приложение
№ 82-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 с резултатите от гласуването.
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.
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В „Забележка“ се описва констатацията, когато се установи разлика във фабричния/ите
номер/а на протокола/ите, вписан/и в протокола за предаването и приемането на изборните
книжа по чл. 215, ал. 4 от ИК и върнатите протоколи.
Протоколът се подписва от 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, той се предава на РИК при отчитане на
резултатите от гласуването.
Ако СИК допусне грешка при попълване на получения нов протокол, грешката се поправя,
като сгрешеното се задрасква, а над него се вписват действителните данни. До поправените
данни се изписва „поправка“ и се подписват всички членове на СИК.
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Избирателна секция №

С Т Р. 1 6 5

Приложение
№ 83-ПВР
Приложение
№ 83-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. Незапечатан плик съдържащ:
2.1. протокола на СИК/ПСИК с резултатите от гласуването;
2.2. втория формуляр на протокол на СИК/ПСИК (непопълнен или
сгрешен);
2.3. протокола за предаване и приемане на изборните книжа и материали,
съставен в деня преди изборния ден;
2.4. протокола за предаване на сгрешени формуляри и приемане на нов
формуляр на протокол на СИК/ПСИК (ако е съставен при сгрешени
протоколи);
2.5. протокола с решението на СИК/ПСИК при оспорване действителността
или недействителността на някой глас и особеното мнение на член на
СИК/ПСИК, ако има такива;
2.6. разпечатката от машината с данните от машинното гласуване (за СИК
провели машинно 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:
Членове:
1. …………………………..
2. …………………………..
3. …………………………..

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.
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След съставянето и подписването на протокола за приемане и предаване, екземпляр от
него 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 № 84-ПВР

Приложение № 84-ПВР

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

СПИСЪК
на лицата, получили копие от подписания протокол с резултатите от
гласуването в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на СИК № ……………………/ РИК № ………-…….…………………
(по чл. 283, изр. 3 във вр. с чл. 100, ал. 1, т. 8/по чл. 294, изр. 3 във вр. с чл. 72, ал. 1, т. 25 от ИК)

№ Име, презиме, фамилия
ЕГН
1
2
3
1
……………………….
………..
2
…

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
№ 85-ПВР
Приложение
№ 85-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 (представя се 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. Списък на получените протоколи на СИК с кодовете на разписките им
..........................................................................................
(брой с думи)
7. Компютърното предложение за протокол на районната избирателна
комисия, предоставени от изчислителния пункт
..........................................................................................
(брой с думи)
8. 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)
..................
(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 №
Приложение
№ 86-хм-ПВР
86-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, 281, 331 – 336 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за
установяване на резултатите от гласуването 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 бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1,
т. 2 от ИК
…………………………………………………………………
(с думи)

……………………………
(с цифри)
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ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ:
1. Брой на избирателите според избирателния списък при
предаването му на СИК
…………………………………….............................................
………………………
(с думи)
(с цифри)
Впишете числото по т. 4 от протокола за приемане на избирателния списък

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)
…………………………………………………………………
(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. 5 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. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи
(за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и
увредени механично при откъсване от кочана и станали
неизползваеми)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК
(когато номерът на бюлетината не съответства на номер в
кочана)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК
(при които е използвана възпроизвеждаща техника)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228 от ИК
(показан публично вот след гласуване)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
След като впишете броя на бюлетините по т. 4, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“ и „е“, опаковайте ги в
отделни пакети, надпишете пакетите и ги отстранете от мястото за броене!
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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:
5. Общ брой на намерените в избирателната кутия бюлетини и
потвърдените гласове от машинното гласуване
…………………………………………………………………
…………………………
(с думи)
(с цифри)
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. 5 е равно на сумата от числата по буква „а“ и „б“.
- Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7.
- Числото по т. А трябва да е равно на сумата от числата по т. 4, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“,
„е“ и числото по т. 5, буква „а“.

6. Общ брой на недействителните 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, независим кандидат или в квадратчето „Не подкрепям никого“ (празни бюлетини);
празни гласове от машинното гласуване. (Б

+ МГ)
………………………………………………………………………..
(с думи)

…………………………
(с цифри)

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

…………………………
(с цифри)

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

…………………………
(с цифри)

а) брой на намерените в избирателната кутия недействителни гласове
(бюлетини) (Б)

б) брой на празните гласове от машинното гласуване (МГ)

КОНТРОЛА: - числото по т. 6 е равно на сумата от числата по буква „а“ и „б“ от тази точка.

7. Общ брой на действителни гласове (брой намерени в
избирателната кутия действителни бюлетини и действителни
гласове от машинното гласуване) (сумата от числата по т. 7.1. и
т. 7.2.) (Б + МГ) – 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, независим кандидат или в квадратчето
„Не подкрепям никого“; 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, коалиции, независими кандидати или гласовете „Не подкрепям никого“
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)
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7.1. брой на действителните гласове, подадени за кандидатите на
партии, коалиции и инициативни комитети (Б+МГ)
………………………………………………………………………..
(с думи)
а) брой на намерените в избирателната кутия действителни гласове
(бюлетини), подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и
инициативни комитети (Б)

…………………………………
(с думи)

……………
(с цифри)

…………………………………
(с думи)

……………
(с цифри)
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…………………………
(с цифри)

б) брой действителните гласове, подадени за кандидатските листи на
партии, коалиции и инициативни комитети от машинното гласуване (МГ)

7.2. брой действителни гласове (отбелязвания) само в
квадратчето „Не подкрепям никого“ (Б+МГ)
…………………………………………………………………
(с думи)

……………………………
(с цифри)

а) брой на намерените в избирателната кутия действителни гласове
(бюлетини) с отбелязване „Не подкрепям никого“ (Б)

…………………………………
(с думи)

……………
(с цифри)

…………………………………
(с думи)

……………
(с цифри)

б) брой действителните гласове с отбелязване „Не подкрепям никого“ от
машинното гласуване (МГ)

КОНТРОЛИ: – Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7.
– Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1 и 7.2. от тази точка.
– Числото по т. 7.1. трябва да е равно на сумата от числата по букви „а“ и „б“ от тази точка.
– Числото по т. 7.2. трябва да е равно на сумата от числата по букви „а“ и „б“ от тази точка.

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№в
бюлетината

1.

Кандидатски листи
.........................................................
(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“)

2.

.........................................................
(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“)

Действителни
гласове
от маш.глас. …….……
(МГ)
(с думи)

...............
(с цифри)

от бюлетини …….……
(Б)
(с думи)

...............
(с цифри)

Общо МГ+ Б…….……
(с думи)

...............
(с цифри)

от маш.глас. …….……
(МГ)
(с думи)

...............
(с цифри)

от бюлетини …….……
(Б)
(с думи)

...............
(с цифри)

Общо МГ+ Б…….……
(с думи)

...............
(с цифри)

от маш.глас. …….……
(МГ)
(с думи)

...............
(с цифри)

от бюлетини …….……
(Б)
(с думи)

...............
(с цифри)

Общо МГ+ Б…….……
(с думи)

...............
(с цифри)

Недействителни
гласове

от бюлетини …….……
(Б)
(с думи)

...............
(с цифри)

от бюлетини …….……
(Б)
(с думи)

...............
(с цифри)

от бюлетини …….……
(Б)
(с думи)

...............
(с цифри)
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Празни бюлетини (хартиени бюлетини и
празни гласове от машинното гласуване);
бюлетини, в които е гласувано в повече от
едно квадратче; бюлетини, в които не може
да се установи еднозначно вотът на
избирателя и други видове недействителни
гласове

С Т Р. 1 7 3
от маш.глас. …….……
(МГ)
(с думи)

...............
(с цифри)

от бюлетини …….……
(Б)
(с думи)

...............
(с цифри)

Общо МГ+ Б…….……
(с думи)

...............
(с цифри)

КОНТРОЛА: 1. Числото по т. 7.1. трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Действителни гласове“, редове
„общо МГ+Б“.
2. Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Недействителни гласове“,
редове „общо МГ+Б“, включително числото в полето „Празни бюлетини (хартиени бюлетини и празни гласове от
машинното гласуване); бюлетини, в които е гласувано в повече от едно квадратче; бюлетини, в които не може да се
установи еднозначно вотът на избирателя и други видове недействителни гласове“.

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

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

В. Разпечатка с данните от машинното гласуване ДА/НЕ

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
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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. 5.
3. Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7.
4. Числото по т. А трябва да е равно на сумата от числата по т. 4, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и числото
по т. 5, буква „а“.
5. Числото по т. 7.1. трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Действителни гласове“, редове
„Общо МГ+Б“.
6. Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Недействителни гласове“, включително и
числото в полето „Празни бюлетини (хартиени бюлетини и празни гласове от машинното гласуване); бюлетини, в които е
гласувано в повече от едно квадратче; бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя и други
видове недействителни гласове“ („Общо МГ+Б“).

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 №
Приложение
№ 86-х-ПВР
86-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, 281, 331 – 336 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за
установяване на резултатите от гласуването 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 бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1, т.
2 от ИК
…………………………………………………………………
(с думи)

……………………………
(с цифри)

С Т Р.

176

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 69

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

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. 5 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. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини
…………………………………………………………………
(с думи)
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи
(за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и
увредени механично при откъсване от кочана и станали
неизползваеми)
…………………………………………………………………
(с думи)
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК
(когато номерът на бюлетината не съответства на номер в
кочана)
…………………………………………………………………
(с думи)
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК
(при които е използвана възпроизвеждаща техника)
…………………………………………………………………
(с думи)
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)

……………………………
(с цифри)

……………………………
(с цифри)

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

След като впишете броят на бюлетините по т. 4, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“ и „е“, опаковайте ги в
отделни пакети, надпишете пакетите и ги отстранете от мястото за броене!
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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:
5. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини
…………………………………………………………………
…………………………
(с думи)
(с цифри)

КОНТРОЛИ: - Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7.
- Числото по т. А трябва да е равно на сумата от числата по т. 4, букви „а“, „б“, „в“, „г“,
„д“, „е“ и числото по т. 5.

6. 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, независим
кандидат или в квадратчето „Не подкрепям никого“ (празни бюлетини).

………………………………………………………………………..
(с думи)
7. Общ брой намерени в избирателната кутия действителни
гласове (бюлетини) (сумата от числата по букви „а“ и „б“) –

…………………………
(с цифри)

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, независими кандидати за президент и вицепрезидент на
републиката или в квадратчето „Не подкрепям никого“; 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)
7.1. брой на действителните гласове, подадени за кандидатските
листи на партии, коалиции и инициативни комитети
………………………………………………………………………..
…………………………
(с думи)
(с цифри)
7.2. брой действителни гласове (отбелязвания) само в
квадратчето „Не подкрепям никого“
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
КОНТРОЛА – Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7, букви „а“ и „б“

8. 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)

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

2.

(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“)

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

(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)

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

Празни бюлетини (хартиени бюлетини);
бюлетини, в които е гласувано в повече от
едно квадратче; бюлетини, в които не може
да се установи еднозначно вотът на
избирателя и други видове недействителни
гласове

КОНТРОЛА – 1. Числото по т. 7.1. трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Действителни гласове“.
2. Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Недействителни гласове“,
включително и полето „Празни бюлетини (хартиени бюлетини); бюлетини, в които е гласувано в повече от едно
квадратче; бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя и други видове недействителни
гласове“.

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

Б. Протокол по реда на чл. 333, ал. 2 от ИК на СИК с описани в него споровете за
действителността и недействителността на гласовете, взетите по тях решения и бележките и
възраженията на членове на комисията по взетите решения:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
(отбелязва се по кои точки от протокола са споровете, 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 на …................... г.
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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:

по т. 5.

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. 5.
3. Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и 7 (точка 7.1. и 7.2).
4. Числото по т. А трябва да е равно на сумата от числата по т. 4, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и числото

5. Числото по т. 7.1. трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Действителни гласове“.
6. Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа, включително и полето „Празни

бюлетини (хартиени бюлетини); бюлетини, в които е гласувано в повече от едно квадратче; бюлетини, в които не може да се
установи еднозначно вотът на избирателя и други видове недействителни гласове“.

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 №№86-ч-ПВР
Приложение
86-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, 281, 331 – 336 и чл. 286, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК) състави този
протокол за установяване на резултатите от гласуването 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 бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1,
т. 2 от ИК
…………………………………………………………………
(с думи)

……………………………
(с цифри)

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
1. Брой на избирателите според списъка за гласуване извън
страната при предаването му на СИК
…………………………………….............................................
…………………………
(с думи)
(с цифри)
Впишете числото по т. 4 от протокола за приемане на списъка за гласуване извън страната

2. Брой на избирателите, вписани в изборния ден
…………………………………….............................................
(с думи)

Пребройте и впишете броя на избирателите, вписани в изборния ден

…………………………
(с цифри)
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3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи
в списъка за гласуване извън страната
…………………………………………………………………
(с думи)
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…………………………
(с цифри)

КОНТРОЛА: - Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5
- Числото по т. 3 трябва да е равно или по-малко от сумата на числата по т. 1 и т. 2.

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА
ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ:
4. 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 броя на бюлетините по т. 4, 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:
5. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини
…………………………………………………………………
…………………………
(с думи)
(с цифри)

КОНТРОЛИ: - Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7.
- Числото по т. А трябва да е равно на сумата от числата по т. 4, букви „а“, „б“, „в“, „г“,
„д“, „е“ и числото по т. 5.

6. Брой намерени в избирателната кутия недействителни гласове
(бюлетини) – броят на недействителните гласове 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,
коалиция или в квадратчето „Не подкрепям никого“ (празни бюлетини).

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

…………………………
(с цифри)
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7. Общ брой намерени в избирателната кутия действителните
гласове (бюлетини) (сумата от числата по букви „а“ и „б“) –

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, инициативен комитет или в квадратчето „Не подкрепям
никого“, 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:
…………………………………………………………………….
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…………………………
(с цифри)

(с думи)
7.1. брой на действителните гласове, подадени за кандидатски
листи на партии, коалиции и инициативни комитети
…………………………………………………………………….
…………………………
(с думи)
(с цифри)
7.2. брой действителни гласове (отбелязвания) само в
квадратчето „Не подкрепям никого“
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
КОНТРОЛА: – Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7.

8. 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)

…….……
(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 бюлетини);
бюлетини, в които е гласувано в повече от
едно квадратче; бюлетини, в които не може
да се установи еднозначно вотът на
избирателя и други видове недействителни
гласове

КОНТРОЛА: – Числото по т. 7, буква „а“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Действителни
гласове“.
– Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Празни бюлетини (хартиени
бюлетини); бюлетини, в които е гласувано в повече от едно квадратче; бюлетини, в които не може да се установи
еднозначно вотът на избирателя и други видове недействителни гласове“, включително и полето „Празни бюлетини
или бюлетини, в които е гласувано в повече от едно квадратче…“.

Поредността на изписване е според поредността на номерата на кандидатските листи в бюлетината.
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Б. Протокол по реда на чл. 333, ал. 2 от ИК на СИК с описани в него споровете за
действителността и недействителността на гласовете, взетите по тях решения и бележките и
възраженията на членове на комисията по взетите решения:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
(отбелязва се по кои точки от протокола са споровете, 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:

по т. 5.

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. 5.
3. Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и 7.
4. Числото по т. А трябва да е равно на сумата от числата по т. 4, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и числото

5. Числото по т. 7, буква „а“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Действителни гласове“.
6. Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Недействителни гласове“,
включително и полето „Празни бюлетини (хартиени бюлетини); бюлетини, в които е гласувано в повече от едно
квадратче; бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя и други видове
недействителни гласове“.

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
№№
87-хм-ПВР
Приложение
№ 87-хм-ПВР
Приложение
87-хм-ПВР

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

П Р О ТПОРКООТЛО К О Л
на РАЙОННАТА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
на РАЙОННАТА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
за избиране
на президент
и вицепрезидент
на републиката
за избиране
на президент
и вицепрезидент
на републиката
№ .................
- ……...............................
район №район
.................
- ……...............................
Днес, …………………
г. в ……………
часа, РАЙОННАТА
ИЗБИРАТЕЛНА
Днес, …………………
г. в ……………
часа, РАЙОННАТА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
в
състав:
КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
....................................
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
....................................

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

ЧЛЕНОВЕ:ЧЛЕНОВЕ:
1. .......................................
1. .......................................
2.
3.
4.
5.

2. .......................................
.......................................
3. .......................................
.......................................
4. .....................................
.....................................
5. ......................................
......................................

6. .......................................... 11. ..........................................
11. ..........................................
6. ..........................................
7.
.........................................
12. ...........................................
7. .........................................
12. ...........................................
8. .........................................
13. ..........................................
8. .........................................
13. ..........................................
9. ..........................................
9. ..........................................
10. ..........................................
10. ..........................................

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

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА
ПРИ СЪСТАВЯНЕ
НА ПРОТОКОЛА
НА
ПРОТОКОЛИТЕ
НА СИК ВЪЗ
РИК ОСНОВА
КОНСТАТИРА:
ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА:
А. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215,
А.
получени
реда„А“
на чл.
215,
ал.Брой
1 от на
ИК,бюлетините,
(сумата на числата
попо
буква
от протоколите
ал. 1 от ИК,
(сумата на числата по буква „А“ от протоколите
на СИК)
на СИК) …………………………………………………………………
……………………………
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
(с думи)
(с цифри)
Б. Брой на СИК в района
Б.
Брой на СИК в района
…………………………………….............................................
……………………………..
…………………………………….............................................
……………………………..
(с думи)
(с цифри)
думи)
(с цифри)
В. Брой на(сСИК,
предали протокол
В.
Брой на СИК, предали протокол
…………………………………….............................................
……………………………..
……………………………..
…………………………………….............................................
(с цифри)
(с думи)
думи)предали разпечатка - протокол от
(с цифри)
Г. Брой на(сСИК,
Г.
Брой назаСИК,
предали разпечатка - протокол от
машината
гласуване
машината…………………………………….............................................
за гласуване
……………………………..
…………………………………….............................................
……………………………..
(с думи)
(с цифри)
(с думи)
(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. 5 и да е по-малко или равно на сума от
числата по т. 1 и 2.

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА
ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:
4. Бюлетини извън избирателните кутии
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 4,
буква „а“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи
(сумата от числата по т. 4, 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. 4, буква „в“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата
от числата по т. 4, 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. 4, буква „д“ от протоколите на СИК)
………………………………………………………………………
(с думи)

…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)
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е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от
числата по т. 4, буква „е“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
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…………………………
(с цифри)

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:
5. Общ брой на намерени в избирателната кутия бюлетини и
потвърдените гласове от машинното гласуване (сумата от числата
по т. 5 от протоколите на СИК)
………………………………………………………………………
(с думи)
а) Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини (сумата
от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК)
…………………………………
…………………
(с думи)
(с цифри)
б) Брой на потвърдените гласове от машинното гласуване (сумата
от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК)
…………………………………
…………………
(с думи)
(с цифри)

……………………
(с цифри)

КОНТРОЛИ: - Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по букви „а“ и „б“ от тази точка.
- Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7.
– Числото т. А трябва да е равно на сумата от числата по т. 4, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“,
„е“ и числото по т. 5, буква „а“.

6. Брой на недействителни гласове (сумата от числата по т. 6 от
протоколите на СИК):
…………………………………………………………………………
(с думи)
а) брой на намерените в избирателните кутии недействителни
гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 6, буква „а“ от
протоколите на СИК
…………………………………
…………………
(с думи)
(с цифри)
б) брой на празните гласове от машинното гласуване (сумата от
числата по т. 6, буква „б“ от протоколите на СИК)
…………………………………
…………………
(с думи)
(с цифри)

7. Общ брой на действителните гласове (сумата от числата по т. 7
от протоколите на СИК)
………………………………………………………………………….
(с думи)
7.1. брой на действителните гласове, подадени за кандидатите на
партии, коалиции и инициативни комитети (сумата от числата по
т. 7.1. от протоколите на СИК)
………………………………………………………………………….
(с думи)
а) брой на намерените в избирателната кутия действителни гласове
(бюлетини), подадени за кандидатите на партии, коалиции и
инициативни комитети (сумата от числата по т. 7.1., буква „а“
от протоколите на СИК – Приложение № 86-хм-ПВР и сумата
от числата по т.7.1. от протоколите на СИК – Приложение
№ 86-х-ПВР)
…………………………………
…………………
(с думи)
(с цифри)
б) брой на действителните гласове, подадени за кандидатите на
партии, коалиции и инициативни комитети от машинното

………………………
(с цифри)

………………………
(с цифри)

………………………
(с цифри)
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гласуване (сумата от числата по т. 7.1., буква „б“ от
протоколите на СИК – Приложение № 86-хм-ПВР)
…………………………………
…………………
(с думи)
(с цифри)
7.2. брой на действителните гласове с отбелязване „Не подкрепям
никого“ (сумата от числата по т. 7.2. от протоколите на СИК)
………………………………………………………………………….
(с думи)
а) брой на намерените в избирателната кутия действителни гласове
(бюлетини) с отбелязване „Не подкрепям никого“ (сумата от
числата по т. 7.2. от протоколите на СИК – Приложения № 86-хПВР и сумата от числата по т. 7.2., буква „а“ от протоколите
на СИК – Приложение № 86-хм-ПВР)
…………………………………
…………………
(с думи)
(с цифри)
б) брой на действителните гласове с отбелязване „Не подкрепям
никого“ от машинното гласуване (сумата от числата по т. 7.2.,
буква „б“ от протоколите на СИК – Приложения № 86-хм-ПВР)
…………………………………
…………………
(с думи)
(с цифри)

………………………
(с цифри)

КОНТРОЛА: - Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7.
- Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по букви „а“ и „б“ от тази точка.
- Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1. и 7.2. от тази точка.
- Числото по т. 7.1. трябва да е равно на сумата от числата по букви „а“ и „б“ от тази точка.
- Числото по т. 7.2. трябва да е равно на сумата от числата по букви „а“ и „б“ от тази точка.

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№в
бюлетината

1.

Кандидатски листи
.........................................................

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

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

.........................................................
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“)

Действителни
гласове
от маш.глас. …….……
(МГ)
(с думи)

...............
(с цифри)

от бюлетини …….……
(Б)
(с думи)

...............
(с цифри)

Общо МГ+ Б…….……
(с думи)

...............
(с цифри)

от маш.глас. …….……
(МГ)
(с думи)

от бюлетини …….……
(Б)
(с думи)

...............
(с цифри)

от бюлетини …….……
(Б)
(с думи)

...............
(с цифри)

от бюлетини …….……
(Б)
(с думи)

...............
(с цифри)

...............
(с цифри)

от бюлетини …….……
(Б)
(с думи)

...............
(с цифри)

Общо МГ+ Б…….……
(с думи)

...............
(с цифри)

от маш.глас. …….……
(МГ)
(с думи)

Недействителни
гласове

...............
(с цифри)

от бюлетини …….……
(Б)
(с думи)

...............
(с цифри)

Общо МГ+ Б…….……
(с думи)

...............
(с цифри)
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Празни бюлетини (хартиени бюлетини и
от маш.глас. …….……
...............
празни гласове от машинното гласуване);
(МГ)
(с думи)
(с цифри)
бюлетини, в които е гласувано в повече от
едно квадратче; бюлетини, в които не може
от бюлетини …….……
...............
да се установи еднозначно вотът на
(Б)
(с думи)
(с цифри)
избирателя и други видове недействителни
бюлетини (сумата от числата по т. 8,
графа „Недействителни гласове“, последен
Общо МГ+ Б…….……
...............
ред от протоколите на СИК)
(с думи)
(с цифри)
КОНТРОЛА – 1. Числото по т. 7.1. трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Действителни гласове“,
редове „общо МГ+ Б“.
2. Числото по т. 6 трябва да е равно равно на сумата от числата по т. 8, графа „Недействителни
гласове“, редове „общо МГ +Б“, включително и полето „Празни бюлетини (хартиени бюлетини и празни гласове от
машинното гласуване); бюлетини, в които е гласувано в повече от едно квадратче; бюлетини, в които не може да се
установи еднозначно вотът на избирателя и други видове недействителни бюлетини“.

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 и недействителността на гласовете, взетите по тях решения и бележките и
възраженията на членове на комисията по взетите решения (сумата от числата по буква „В“ от
протоколите на СИК):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по тях,
представляващи неразделна част от този протокол:
……………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Е. Брой на протоколите за предаване на сгрешени формуляри на протоколи на СИК
(Приложение № 82-ПВР 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:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на ……………………… г.
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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. 5.
3. Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7.
4. Числото по т. А трябва да е равно на сумата от числата по т. 4, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и числото
по т. 5, буква „а“.
5. Числото по т. 7.1. трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Действителни гласове“, редове
„Общо МГ+Б“.
6. Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Недействителни гласове“
включително и числото в полето „Празни бюлетини (хартиени и от машинното гласуване), бюлетини, в които е
гласувано в повече от едно квадратче, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на
избирателя…..“(„Общо МГ+Б“).
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
№ 88-ПВР
Приложение
№ 88-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
№ 89-ПВР
Приложение
№ 89-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
№№
90-ПВР
Приложение
90-ПВР

КОЧАН
………

…………………………. район № ……
БЮЛЕТИНА ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ

(година)

00000000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------………
(година)

…………………………. 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)

Не подкрепям никого

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 последния номер на партия/коалиция/независим кандидат се обособява поле, в което се
отпечатва празно квадратче за поставяне знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят, и вдясно
от него се изписва надпис „Не подкрепям никого“.
След това поле 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
№№
91-ПВР
Приложение
91-ПВР

КОЧАН
………

БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА
ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ

(година)

00000000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------………
(година)

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)

Не подкрепям никого

00000000

С Т Р.

194

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 69

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 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 последния номер на партия/коалиция/независим кандидат се обособява поле, в което се
отпечатва празно квадратче за поставяне знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят, и вдясно
от него се изписва надпис „Не подкрепям никого“.
След това поле 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
№ 92-ПВР
Приложение
№ 92-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 № 93-ПВР

Приложение № 93-ПВР

Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на торбата с протокола на СИК и 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 местно време секционната
избирателна
комисия
извън
страната
№
..........................,
място
……………............................................., държава .......................................................,
предаде на ……………………………………………………………………………..
(трите имена на ръководителя на дипломатическото или консулското представителство или
оправомощен от него представител)

за предаване на Централната избирателна комисия

Запечатана/и торба/и с поставени в нея/тях протокол с
резултатите от гласуването в секцията, 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: ………………………
Протоколът се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра – по един за СИК
извън страната и за ръководителя на дипломатическото или консулското представителство
или оправомощен от него представител.

БРОЙ 69

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9 7

Приложение
№ 94-ПВР
Приложение
№ 94-ПВР
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.
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Приложение № 7-ПВР/НР

Приложение № 7-ПВР/НР

ДЕКЛАРАЦИЯ
от лицата, предложени за членове на РИК
(по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от ИК)

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

ЕГН …………….….., лична карта № …..……...…, изд. от ………………… на ……………
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1.
Съгласен/на съм да бъда предложен/на и назначен/на за член на РИК в
район ………. - ……………………………………… при произвеждане на изборите за
президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016
г.
2. имам право да гласувам в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката;
3. владея български език;
4. имам завършено висше образование;
5. не съм осъждан/а за умишлено престъпление от общ характер, независимо от
реабилитацията, както и освобождаван/а от наказателна отговорност за умишлено
престъпление;
6. не съм в несъвместимост съгласно чл. 66 от ИК, а именно:
а) не съм кандидат, съпруг/а на кандидат и не се намирам във фактическо
съжителство с кандидат за президент и вицепрезидент на републиката;
б) не съм на изборна длъжност в държавен или местен орган;
в) не съм орган на изпълнителната власт;
г) не съм заместник-министър, главен секретар на президента на републиката,
Народното събрание или Министерския съвет, на министерство или областна
администрация, не съм секретар на община, район, кметство;
д) не съм съдия в Конституционния съд, във Върховния административен съд
или в административен съд, прокурор или следовател;
е) не съм заместник-областен управител или заместник-кмет;
ж) не съм военнослужещ във въоръжените сили, служител на МВР, НРС, НСО,
ДА „Технически операции“ или в ДА „Национална сигурност“;
з) не съм съпруг/а или във фактическо съжителство, както и роднина по права
линия, брат или сестра на друго лице, предложено за член на РИК в район ….... –
……………………………..
7. известно ми е, че като член на РИК не мога да бъда кандидат, наблюдател,
застъпник, представител на партия/коалиция/инициативен комитет, член на СИК/ПСИК,
анкетьор, придружител на лице с увредено зрение, с увреден слух или с друго
увреждане, което не може само да извърши необходимите действия при гласуването.
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 обработени във връзка с
произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален
референдум на 6 ноември 2016 г.
…………………. г.

ПОДПИС: …..........................

Декларацията се подава от лицата, предложени за назначаване като членове на РИК и се
прилага към предложението по чл. 60, ал. 3, т. 1 от ИК.
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Приложение
№ 8-ПВР/НР
Приложение
№ 8-ПВР/НР

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за дописване в избирателен списък по постоянен адрес

(чл. 28, ал. 3, чл. 29, ал. 4 и чл. 30, ал. 3 от Изборния кодекс и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

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

Настоящото удостоверение се издава 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. ....., ап. …...., ет. ….
че същият/ата е вписан/а в избирателен списък за гласуване в изборите за президент и
вицепрезидент на република и национален референдум на 6 ноември 2016 г. в
...…….…………………………………………....………………………………………………..,

(наименование на лечебното заведение, дома за стари хора или друга специализирана институция за
предоставяне на социални услуги, място за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане
или плавателен съд под българско знаме)

...…….…………………………………………....………………………………………………..,
(адрес)

Удостоверението се издава, за да послужи пред секционната избирателна комисия
по постоянен адрес на избирателя/гласоподавателя за дописването му в избирателния
списък в изборния ден.
Ръководител на лечебно заведение,
дом за стари хора,
друга специализирана институция
за предоставяне на социални услуги: …………………….
или
Ръководител на място за изтърпяване на
наказание лишаване от свобода и за задържане: ……………
или
Капитан на плавателен съд: …………………..
................. 2016 г.

Печат:

*****************************************************************************
Удостоверението се издава в полза на избирател/гласоподавател, който е вписан в
избирателен списък за гласуване в лечебно заведение, дом за стари хора или друга специализирана
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институция за предоставяне на социални услуги, място за изтърпяване на наказание лишаване
от свобода и за задържане или плавателен съд под българско знаме, но в изборния ден не се
намира в съответното заведение, място или кораб и желае да гласува.
След представяне на удостоверението и на декларация от избирателя/гласоподавателя,
че не е гласувал и няма да гласува на друго място, председателят на СИК вписва всички негови
данни в допълнителната страница (под чертата) на избирателния списък по постоянния му
адрес, като в графа „Забележки“ се отбелязва основанието за вписване – „издадено
удостоверение“.
Оригиналът на удостоверението и декларацията се прилагат към избирателния списък за
изборите за президент и вицепрезидент на републиката, а копие от тях към избирателния
списък за националния референдум (ако лицето е гласувало в националния референдум).
Отказът на СИК да извърши дописване може да се оспорва пред районната избирателна
комисия, която се произнася по жалбата незабавно, но не по-късно от 1 час от постъпването на
жалбата и преди края на изборния ден. Решението на РИК не подлежи на обжалване.
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Приложение
№ 10-ПВР/НР
Приложение
№ 10-ПВР/НР
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 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

от ………………………..……....…………..........................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН …........................…., документ за самоличност вид ........................ № …………….....,
издаден на ....................... от ……………….. постоянен адрес: гр./с. .......................,
община ............................. район ……….........................., област ....................................
ж.к./ул. ...................................................................., бл. № ...., вх. ......, ап. …...., ет. ….
Моля да бъде отстранена следната непълнота/грешка в избирателния списък за
произвеждане на
изборите за президент и вицепрезидент на републиката и/или
националния референдум на 6 ноември 2016 г.
(вярното се отбелязва)

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 и националния
референдум на 6 ноември 2016 г.
Дата …………… 2016 г.

Подпис:

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

Заявлението се подава от избирател/гласоподавател, спрямо когото са допуснати
непълноти и грешки в избирателния списък за изборите и/или за националния референдум найкъсно седем дни преди изборния ден и се адресират до кмета на
общината/района/кметството/кметския наместник.
Кметът или кметският наместник разглежда заявлението в двудневен срок и се
произнася с мотивирано решение, което обявява незабавно на публично място.
Решението може да се обжалва 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.
Поправките в избирателния списък се обявяват незабавно, включително се отразяват
в списъците, публикувани на интернет страницата на общината.
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Приложение № 11-ПВР/НР
Приложение
№ 11-ПВР/НР

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………………………………………………
ОБЛАСТ …………………...........…………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
за вписване в избирателния списък

(по чл. 27, ал. 3 и 4 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

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

ЕГН ….....................…., документ за самоличност вид ........................ № …………….....,
издаден на ....................... от ………………. постоянен адрес: гр.(с.) ………….......................
община ........................................... район .......................... област ……….........................
ж.к./ул. ………………………........................................... бл. № ........ вх. ....., ап. …...., ет. ….
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 и/или
националния референдум на 6 ноември 2016 г.
(вярното се отбелязва)

Прилагам:
.............................................................................................................................................
Съгласен(а) съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и националния
референдум на 6 ноември 2016 г.
Дата ………… 2016 г.

Подпис:

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

Заявлението се подава до кмета на общината, района, кметството или до кметския
наместник от лицата, които имат право да гласуват, но са пропуснати в избирателния списък,
както и от тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, до предаването
на списъците на СИК. Кметът или кметският наместник разглежда заявлението незабавно и се
произнася с мотивирано решение.
Избирателите/гласоподавателите, 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/НР

Приложение № 12-ПВР/НР

ДО
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………………………………………………
ОБЛАСТ …………………...........…………………
ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
от лице, включено в списъка за гласуване извън страната,
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 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

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

ЕГН …......................…., документ за самоличност вид ........................ № …………….....,
издаден на ....................... от ……………….. постоянен адрес: гр./с. ..................................,
община ...................................... район .............................., област …...............................
ж.к./ул. .........................................................................., бл. № ...., вх. ......, ап. …...., ет. ….
1. Моля да бъда изключен/а от списъка на заличените лица по чл. 38 от ИК за
гласуването при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и/или национален референдум на 6 ноември 2016 г. и да бъда вписан/а в
избирателния

списък

в

секцията

по

постоянния

ми

адрес

…………………………………………………………., а именно секция № ……………….
2. ДЕКЛАРИРAМ, че при произвеждането на изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 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.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален
референдум на 6 ноември 2016 г.
Дата .................... 2016 г.

Подпис:

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

Заявлението – декларация се подава до общинската администрация от лицата,
вписани в списък извън страната и са заличени от избирателния списък на секцията по
постоянния им адрес, до предаване на избирателните списъци на СИК.
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Искането може да бъде направено чрез електронно заявление със същото съдържание
през интернет страницата на съответната община.
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/гласоподавателя от списъка на заличените лица
имената и адресът му се вписват незабавно в избирателния списък (чл. 39, ал. 6 от ИК) от
органа по чл. 23, ал. 1 от ИК.
Вписването в избирателния списък се обявява незабавно, включително се отразява в
списъка, публикуван на интернет страницата на общината.
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Приложение № 13-ПВР/НР

Приложение № 13-ПВР/НР

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 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

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

ЕГН …..............................., документ за самоличност вид ........................ № …………….....,
издаден на ..................... от …………………….. постоянен адрес: гр./с. .............................
община ....................................... район ...................................... област ………….......................
ж.к./ул. ……........................................................................ бл. № ........ вх. ....., ап. …...., ет. ….
Желая да бъда изключен/а от списъка на заличените лица по чл. 38 от ИК за
гласуването при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката
и/или национален референдум на 6 ноември 2016 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 на
заличените лица не е налице/е отпаднало представям следните доказателства (документи):
1. …………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………....
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6
ноември 2016 г.
Дата: ...……… 2016 г.

Подпис:

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

Заявлението се подава до общинската администрация по чл. 23, ал. 1 от ИК от лицата,
включени в списъка на заличените лица (с изключение на лицата, вписани в списъка за гласуване
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/гласоподавателя от списъка на заличените лица
имената и адресът му се вписват незабавно в избирателния списък (чл. 39, ал. 6 от ИК) от
органа по чл. 23, ал. 1 от ИК.
Вписването в избирателния списък се обявява незабавно, включително се отразява в
списъка, публикуван на интернет страницата на общината.

С Т Р.

206

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 69

Приложение
№ 14-ПВР/НР
Приложение
№ 14-ПВР/НР
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 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

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

ЕГН …............................., документ за самоличност вид ........................ № …………….....,
издаден на ..................... от …………………….. постоянен адрес: гр./с. .............................
община .......................................... район ...................................... област ...............................
ж.к./ул. ………................................................................. бл. № ........ вх. ....., ап. …...., ет. ….
настоящ адрес: гр./с. ...................................... община ............................... район ..................
област .......................... ж.к./ул. ....................................... бл. № ...... вх. ....., ап. …...., ет. ….
Желая да бъда вписан/а в избирателния списък на секцията по настоящия си адрес
при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и
национален референдум на 6 ноември 2016 г.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален
референдум на 6 ноември 2016 г.
Дата …………. 2016 г.

Подпис:

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

Заявленията се подават за вписване в избирателен списък по настоящ адрес не покъсно от 14 дни преди изборния ден/деня на референдума пред кмета на общината, района,
кметството или кметския наместник, по настоящия адрес на лицето. Със същото
съдържание може да се подаде електронно заявление през интернет страницата на органите
по чл. 23, ал. 1 от ИК.
Органът по чл. 23, ал. 1 от ИК по настоящ адрес незабавно уведомява общинската
администрация по постоянния адрес на лицата и предава информация за подадените заявления
на ГД „ГРАО“ не по-късно от 12 дни преди изборния ден/деня на референдума за
автоматизирано включване на избирателите/гласоподавателите в избирателния списък по
настоящ адрес и заличаването им от избирателния списък по постоянен адрес.
След вписването на избирателя/гласоподавателя 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/НР
Приложение
№ 15-ПВР/НР
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 и 2 от Изборния кодекс и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

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

ЕГН …..............................., документ за самоличност вид ........................ № …………….....,
издаден на ..................... от …………………….. постоянен адрес: гр./с. .............................
община ................................................. район ...................................... област .........................
ж.к./ул. ........................................................ бл. № ....... вх. ..... , ет. ....., ап. …., ап. …...., ет. ….
Желая да ми бъде издадено удостоверение по чл. 40 от ИК, от което да е видно, че
не е налице/отпаднало е основанието за включването ми в списъка на заличените лица по
чл. 38 от ИК в секция № ................................... гр./с. ……………………......................
Удостоверението ще ми послужи пред СИК № ....................................................
гр./с. …………………………….................... , за да бъда изключен(а) от списъка по чл. 38 от
ИК (списъка на заличените лица) за гласуването при произвеждане на изборите за
президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 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 и национален
референдум на 6 ноември 2016 г.
Дата: ……….. 2016 г.

Подпис:

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

Заявлението се подава от избирател/гласоподавател, който в изборния ден установи, че е
вписан в списъка по чл. 38 от ИК (списъка на заличените лица) по постоянния му адрес, но има
право да гласува, ако представи удостоверение от общината в предвидените случаи, 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/гласоподавателят 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 за президент и вицепрезидент на
републиката, като в графа „Забележки“ се отбелязва основанието за вписване – „издадено
удостоверение“. Копие от удостоверението се прилага към избирателния списък за националния
референдум (ако лицето е гласувало в националния референдум).
Отказът на секционната избирателна комисия да извърши дописване може да се оспорва
пред районната избирателна комисия, която се произнася по жалбата незабавно. Решението на
РИК не подлежи на обжалване.
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Приложение № 16-ПВР/НР
Приложение
№ 16-ПВР/НР

ДО
СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
№ ……………........... ГР./С. ……..….…………………..
ОБЩИНА ………………………………………….
ДЕКЛАРАЦИЯ
от избирател/гласоподавател пред СИК,
че не е гласувал и няма да гласува на друго място

(по чл. 28, ал. 3 и 4, чл. 29, ал. 4 и 5, чл. 30, ал. 3, чл. 38, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 6, чл. 233, чл. 235, ал. 4 и чл. 241, ал.
1, т. 3 от ИК, чл. 4, ал. 1 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

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

ЕГН …................................................., документ за самоличност вид ………….....................
№ ……………..................., издаден на ......................... от ………………….…………………..
постоянен адрес: гр./с. ....................................................... община ............................................
район .................................................. област ………....................................................................
ж.к./ул. ........................................................... бл. № ...... вх. ....., ет. ....., ап. ....., ап. ….., ет. ….
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и
национален референдум на 6 ноември 2016 г. не съм гласувал и няма да
гласувам на друго място;
2. адресната ми регистрация по постоянен адрес към 8 август 2016 г. е на
територията на Република България (датата на Указа на президента на
републиката за определяне дата на национален референдум)
(точка 2 се отнася само за лицата гласуващи в националния референдум)
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: …………… 2016 г.

Подпис:

*****************************************************************************
Декларацията се подава до СИК от избиратели/гласоподаватели:
1. по чл. 38, ал. 2, т. 1 и 2 от ИК, включени в списъка на заличените лица, срещу името на
които е записано „ПО“ или „МП“, явили се в секцията по постоянния си адрес, след като
представят удостоверение от общината по чл. 40, ал. 1, че основанието за включването им в
списъка на заличените лица е отпаднало или не е налице;
2. по чл. 38, ал. 2, т. 4 от ИК, включени в списъка на заличените лица, но имат издадено
удостоверение за гласуване на друго място – УГДМ, които са се явили в секцията и желаят да
гласуват по постоянния си адрес, след представяне на удостоверението (УГДМ);
3. по чл. 38, ал. 2, т. 6 от ИК, включени в списъка на заличените лица срещу името на
които е записано МВнР, (вписани в списък за гласуване извън страната), които в изборния ден се
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намират в страната и са се явили да гласуват в секцията по постоянния им адрес;
4. по чл. 233 от ИК, членовете на СИК и охраната на съответната секция, които
обслужват секцията, различна от секцията, в която са вписани в избирателния списък;
5. по чл. 10, ал. 1 и чл. 235, ал. 4 от ИК, които са с увредено зрение или затруднения в
придвижването, когато гласуват в определена за тях секция или в избрана от тях подходяща
секция, различна от секцията, в която са вписани в избирателния списък;
6. по чл. 28, ал. 3 от ИК, които са вписани в избирателни списъци в лечебни заведения,
домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги,
когато в изборния ден се намират извън тях и се явят в секцията по постоянния им адрес, след
представяне на удостоверение от съответното заведение;
7. по чл. 28, ал. 4 от ИК, постъпили в лечебни заведения, домове за стари хора и други
специализирани институции за предоставяне на социални услуги, след съставяне на избирателния
списък за гласуване от ръководителите им, ако имат право да гласуват (включително
намиращите се на работа в изборния ден);
8. по чл. 29, ал. 4 от ИК, вписани в избирателни списъци в местата за изтърпяване на
наказание лишаване от свобода и за задържане, когато в изборния ден се намират извън тях и се
явят в секцията по постоянния им адрес, след представяне на удостоверение от съответното
място;
9. по чл. 29, ал. 5 от ИК, задържаните в местата за изтърпяване на наказание лишаване
от свобода и за задържане, след съставяне на избирателния списък за гласуване, ако имат право
да гласуват (включително намиращите се на работа в изборния ден);
10. по чл. 30, ал. 3 от ИК, вписани в избирателни списъци на плавателни съдове под
българско знаме, които в изборния ден се намират извън тях и се явят в секцията по постоянния
им адрес, след представяне на удостоверение от капитана на плавателния съд;
11. по чл. 241, ал. 1, т. 3 от ИК, ученици или студенти - редовно обучение, които гласуват
в избрана от тях секция в населеното място, където се обучават, когато то е различно от
населеното място по постоянния им адрес, след представяне на заверена от учебното заведение
ученическа книжка или за съответния семестър студентска книжка.
След представяне на декларация и на други документи в предвидените случаи,
председателят на СИК изключва избирателя/гласоподавателя от списъка на заличените лица,
дописва го в допълнителната страница на избирателния списък (под чертата) и го допуска да
гласува.
Декларацията се прилага към избирателния списък за изборите за президент и
вицепрезидент на републиката. Копие от декларацията се прилага към избирателния списък за
националния референдум (ако лицето е гласувало в националния референдум).
Отказът на СИК да допусне лицето да гласува е писмен и може да се оспорва пред РИК,
която се произнася незабавно.
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Приложение № 17-ПВР/НР

КМЕТ НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за изключване от списъка на заличените лица

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

№......../.......................... г.
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 изключване на лицето от списъка по чл. 38 от ИК
(Списъка на заличените лица) при произвеждане на изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и/или национален референдум на 6 ноември 2016 г. и
дописването му в допълнителната страница на избирателния списък в същата секция.
Кмет/кметски наместник:
*****************************************************************************
Удостоверението се издава в полза на избирател/гласоподавател, който в изборния ден
установи, че е вписан в списъка по чл. 38 от ИК и срещу името му е отбелязано: „ПО“ или „МП“
или е погрешно вписан в списъка, но има право да гласува и подаде заявление в общинската
администрация, с което да поиска издаването му 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, лицето 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. В графа „Забележки“ на съответния избирателен
списък се отбелязва основанието за вписване – „издадено удостоверение“.
Удостоверението се прилага към избирателния списък за президент и вицепрезидент на
републиката, а копие от него се прилага към избирателния списък за националния референдум
(ако лицето е гласувало в националния референдум).
Отказът на СИК да извърши дописване е писмен и може да се оспорва пред районната
избирателна комисия, която се произнася по жалбата незабавно, но не по-късно от 1 час от
постъпването на жалбата и преди края на изборния ден. Решението на РИК не подлежи на
обжалване.
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Приложение № 18-ПВР/НР
Приложение № 18-ПВР/НР

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

Име и подпис на длъжностното лице:
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН
……………….………………......................................
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 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

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

ЕГН …..............................., документ за самоличност вид ...................... № …………….....,
издаден на ..................... от …………………….. постоянен адрес: гр./с. .............................
община .......................................... район ................................ област ……….........................
ж.к./ул. ............................................................................. бл. № ........ вх. ....., ап. …...., ет. ….
Моля да ми бъде издадено удостоверение за гласуване на друго място в изборите
за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември
2016 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;
наблюдател.
Декларирам, че в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и
националния референдум на 6 ноември 2016 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 и национален
референдум на 6 ноември 2016 г.
Дата: ….……... 2016 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, а за член на ЦИК – копие от „Държавен
вестник“, в който е обнародван акта за избор/назначаване.
Получилите удостоверения лица се заличават от избирателния списък на секцията по
постоянния им адрес.
Удостоверенията се получават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено
пълномощно.
Когато след издаване на удостоверение за гласуване на друго място, общинската
администрация по постоянния адрес на избирателя получи съобщение за вписването му по
настоящия му адрес, тя незабавно уведомява общинската администрация по настоящ адрес
за издаденото удостоверение за гласуване на друго място. В този случай избирателят се
заличава от избирателния списък по настоящ адрес от общинската администрация по
настоящия му адрес, като в графа „Забележки“ се отбелязва основанието за заличаването –
„издадено удостоверение за гласуване на друго място“.
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Приложение № 19-ПВР/НР

ОБЩИНА/РАЙОН .....................................................
ОБЛАСТ ………………………..…………...................
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за гласуване на друго място
в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
и национален референдум на 6 ноември 2016 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. ....., ап. …...., ет. ….
има право да гласува в избрана от него (нея) избирателна секция в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г. като:
..........................................................................................................................................................
(кандидат за президент/вицепрезидент, член на ЦИК, РИК 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 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.
Оригиналът на удостоверението се прилага към избирателния списък за изборите за
президент и вицепрезидент, а копие към избирателния списък за националния референдум в
секцията, където гласува избирателят/гласоподавателят, и е неразделна част от него.
Заверено копие, подписано от председателя и секретаря й подпечатано с печата на СИК,
се предава на избирателя/гласоподавателя.
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.

№

Дата на
издаване

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 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 избирателя/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
*******************************************************************************************************************

№ ................................

Номер на
удостоверението

(по чл. 35, ал. 2 от Изборния кодекс и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
за издадените удостоверения за гласуване на друго място
в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

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

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

Приложение
№ 20-ПВР/НР
Приложение
№ 20-ПВР/НР
БРОЙ 69
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 1 3
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Приложение № 21-ПВР/НР

Приложение № 21-ПВР/НР

ДО
ПОСОЛСТВОТО/КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
В ...................................................................................
(държава)
ЗАЯВЛЕНИЕ
за гласуване в секция извън страната

(по чл. 16, ал. 1, изр. 1, ал. 2 и чл. 307 от Изборния кодекс и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

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

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

лична карта/паспорт/военна карта № ……………., издадена от …………… на …………...
постоянен адрес в Република България:
гр./с. .....................................................................,

община ...............................................

ж.к./ул. ..........................................................................., бл. № …...., вх. ...... , ап. …...., ет. ….
(изписва се на български език пълният адрес в Република България)

настоящ
адрес
(адрес
на
пребиваване)
в
съответната
държава
………………………………………………….............................................................................
(адресът се изписва съгласно правилата в държавата на пребиваване),

.........................................................................................................................................................
(изписва се на кирилица или латиница мястото и адресът на пребиваване в съответната държава)

електронен адрес ………………………………………………………………………………..
Заявявам, че желая да гласувам
в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и/или
в националния референдум на 6 ноември 2016 г. в
(в квадратчето се отбелязва вярното)

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

(изписва се на кирилица или на латиница наименованието на мястото в съответната държава, където
лицето желае да гласува)

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6
ноември 2016 г.
Дата: ………… 2016 г.

Подпис:

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

Правото да гласуват в изборите за президент и вицепрезидент на републиката имат
гражданите на Република България, 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). Тези български граждани могат да гласуват и в националния референдум, ако към 8
август 2016 г. имат регистриран постоянен адрес на територията на Република България
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(датата на издаване на Указ № 279 на президента на републиката за определяне дата за
произвеждане на национален референдум).
Заявлението се подава не по-късно от 25 дни преди изборния ден/деня на референдума
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. Електронно
заявление се подава чрез интернет страницата на ЦИК, по ред определен от 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.
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Приложение № 22-ПВР/НР

Приложение № 22-ПВР/НР

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

ДЕКЛАРАЦИЯ
пред СИК при гласуване извън страната

(по чл. 33, ал. 2 във връзка с чл. 307 от Изборния кодекс, чл. 4, ал. 1 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

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

лична карта/паспорт/военна карта № ……………., издадена от …………… на …………...
постоянен адрес в Република България:
гр./с.

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

община

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

ж.к./ул. .................................................................................., бл. № …...., вх. ......, ап. ...., ет. ….
(изписва се на български език пълният адрес в Република България)

ДЕКЛАРИРAМ ЧЕ:
1. Отговарям на условията да избирам по чл. 307 от Изборния кодекс и чл. 42, ал.
1 от Конституцията на Република България в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.,
а именно:
гражданин съм на Република България;
имам навършени 18 години;
не съм поставен под запрещение;
не изтърпявам наказание лишаване от свобода.
2. Не съм гласувал и няма да гласувам на друго място в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и/или националния референдум на 6 ноември
2016 г.
3. Имам постоянен адрес в Република България към 8 август 2016 г. (датата на
издаване на Указ № 279 на Президента на републиката за определяне дата на
национален референдум).
(точка 3 се отнася само при гласуване в националния референдум)

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: .................. 2016 г.

Подпис:

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

Декларацията се подава в изборния ден от българските граждани, които гласуват в
избирателни секции извън страната и не са вписани в списъка за гласуване извън страната по
чл. 33, ал. 1 от ИК.
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Приложение
№ 23-ПВР/НР
Приложение
№ 23-ПВР/НР
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 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

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

ЕГН …........................., документ за самоличност вид ........................ № …………….....,
издаден на ..................... от …………….. постоянен адрес: гр./с. ..............................................
община ........................................ район ……….................. област …………….........................
ж.к./ул. .................................................................................. бл. № ........ вх. ....., ет. ....., ап. ...
настоящ адрес: гр./с. ............................................ община ...................... район .........................
област ......................... ж.к./ул. ............................................ бл. № ........ вх. ....., ет. ....., ап. .....
(данни за настоящия адрес се попълват само когато избирателят/гласоподавателят 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 и националния референдум на 6 ноември 2016 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 и националния референдум на 6 ноември 2016
г.
Дата ..……… 2016 г.
Подпис:
***************************************************************************

Заявлението се подава не по-късно от 14 дни преди изборния ден/деня на референдума от
избиратели/гласоподаватели 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, избирателя/гласоподавателя може да гласува с подвижна
избирателна кутия, ако подаде заявление за това не по-късно от 5 дни преди изборния ден/деня на
референдума и при условие, че е назначена подвижна секционна избирателна комисия.
Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено чрез писмо, факс или от
упълномощено лице, както и в електронна форма до органите по чл. 23, ал. 1 от ИК по постоянния или
настоящия му адрес, когато е направено искане по чл. 36 от ИК.
В заявлението се посочват имената на избирателя/гласоподавателя, 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/гласоподаватели, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.
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Приложение
Приложение№№24-ПВР/НР
24-ПВР/НР
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№...................../...................................... г.
(чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

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

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

на районна избирателна комисия в район № ……….. – …….…………............…......
за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6
ноември 2016 г.
Председател:
Секретар:

Приложение
Приложение№
№25-ПВР/НР
25-ПВР/НР
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№......../....................... г.
(чл. 57, ал.1, т. 5 и чл. 101 от Изборния кодекс и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

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

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

на секционната избирателна комисия в секция № ………………….....…………...………,
държава ……….........………............................, място ……………………....………………,
за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на
6 ноември 2016 г.
Председател:
Секретар:

БРОЙ 69

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1 9

Приложение № 26-ПВР/НР

Приложение № 26-ПВР/НР

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№...................../............................ г.
(чл. 57, ал.1, т. 5 и чл. 91, ал. 13 от Изборния кодекс и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

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

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

на секционна избирателна комисия в секция № …….................. населено място
………....……, кметство ………………...……...….….………, административен район
………………………..., община …....…………............................, в район № …….. –
…….................................... за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и
национален референдум на 6 ноември 2016 г.
Председател:
Секретар:

Приложение
№ 27-ПВР/НР
Приложение № 27-ПВР/НР
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РАЙОН № ……….. – …….…………............…..
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ ......../.................... г.
(чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

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 и национален референдум на 6 ноември 2016 г.
Председател:
Секретар:
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Приложение № 28-ПВР/НР

Приложение № 28-ПВР/НР

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
и национален референдум на 6 ноември 2016 г.
(чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2, 3 и 4 във връзка с чл. 111, ал. 3 и 4 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

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

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

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

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

като българска неправителствена организация – сдружение, регистрирано в обществена полза
и с предмет на дейност в областта на защитата на политическите права на гражданите, която
ще участва с наблюдатели на
изборите за президент и вицепрезидент на републиката и/или
националния референдум на 6 ноември 2016 г.
(вярното се отбелязва)

Заявявам/е за регистрация наблюдатели, както следва:
- в страната ………… лица;
- извън страната ………… лица.
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 и национален
референдум на 6 ноември 2016 г.
Подпис/и: ……………………………………
(представляващ/и българската
неправителствена
организация/упълномощено/и лице/а)
Печат на организацията (ако има такъв)
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*********************************************************************************
Заявлението за регистрация се представя в ЦИК не по-късно от три дни преди изборния ден.
Заявлението се подписва от лицето, представляващо българската неправителствена
организация според актуалната й съдебна регистрация.
Когато българската неправителствена организация се представлява съвместно от няколко
лица, заявлението се подписва от всички представляващи.
Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от
представляващия/те българската неправителствена организация.
Към заявлението за регистрация българската неправителствена организация представя:
1. удостоверение за актуално правно състояние;
2. удостоверение за вписване в регистъра на юридическите лица, регистрирани в обществена
полза в Централния регистър към Министерството на правосъдието.
3. изрично пълномощно от представляващото/ите лице/а, в случаите, когато документите се
подават от упълномощено/и лице/а.
4. 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 на технически носител в excel формат.
5. декларация-съгласие от всяко едно от лицата, включени в списъка по предходната точка, че
е съгласно да бъде регистрирано като наблюдател;
6. пълномощни на членовете 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, съответно извън страната.
Наблюдателят не може да бъде и кандидат, застъпник на кандидат, представител на
партия, коалиция или инициативен комитет, член на избирателна комисия, член на
инициативен комитет, анкетьор и придружител.
За дейността си наблюдателите не могат да получават възнаграждение от партиите,
коалициите, инициативните комитети и техните кандидати.
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Приложение № 29-ПВР/НР

Приложение № 29-ПВР/НР

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на наблюдатели от регистрирана в ЦИК българска неправителствена
организация за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален
референдум на 6 ноември 2016 г.
(чл. 112, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 111, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

от
......................................................................................................................................................................,
(наименование на регистрирана в ЦИК 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 и/или
националния референдум на 6 ноември 2016 г.
(вярното се отбелязва)

- в страната ………….. наблюдатели, съгласно приложен списък към настоящото заявление;
- извън страната ………….. наблюдатели, съгласно приложен списък 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 и национален референдум на 6
ноември 2016 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 три дни 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
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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 изрично упълномощени
представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели.
Списъкът се представя задължително в 1 екземпляр на хартиен носител и на технически
носител в excel формат.
3. декларация-съгласие от всяко едно от лицата, включени в списъка по предходната точка, че е
съгласно да бъде регистрирано като наблюдател.
4. пълномощно/и на изрично упълномощените представители на организацията.
Общият брой на наблюдателите, регистрирани от една неправителствена организации не
може да надвишава броя на избирателните секции в страната, съответно извън страната.
Наблюдателят не може да бъде и кандидат, застъпник на кандидат, представител на
партия, коалиция или инициативен комитет, член на избирателна комисия, член на инициативен
комитет, анкетьор и придружител.
За дейността си наблюдателите не могат да получават възнаграждение от партии,
коалиции, инициативни комитети и техните кандидати.
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Приложение № 30-ПВР/НР

Приложение № 30-ПВР/НР

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ
от изрично упълномощен представител на неправителствена организация,
предложен за регистрация като наблюдател в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.
(чл. 57, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 112, ал. 4, т. 3 и чл. 3, ал. 3 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

от
......................................................................................................................................................,
(имената на лицето, предложено за регистрация като наблюдател)

ЕГН ................................, постоянен адрес ………………………………………………..,
л.к. № …………….., изд. от ………………… на …………………….., във връзка с
регистрирането ми като наблюдател от ……………………..………………………………
(наименование на българска неправителствена организация)

при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и
национален референдум на 6 ноември 2016 г.
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
1. съм
съгласен
да
бъда
регистриран
като
наблюдател
от
…………………………………………………………………………………………………….
(наименование на българска неправителствена организация)

на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и/или национален
референдум на 6 ноември 2016 г.;
2. навършил съм 18 години;
3. не съм поставен под запрещение;
4. не изтърпявам наказание лишаване от свобода;
5. не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер.
6. известно ми е, че като регистриран наблюдател на изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и/или национален референдум на 6 ноември 2016 г. не
мога да бъда кандидат, застъпник, представител на партия, коалиция или инициативен
комитет, член на избирателна комисия, член на инициативен комитет, анкетьор,
придружител, както и че не мога да получавам възнаграждение от партии, коалиции,
инициативни комитети и техните кандидати.
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 и национален
референдум на 6 ноември 2016 г.
Дата…………… 2016 г.

Подпис: ………………………………….

Декларациите от упълномощените лица, заявени за регистрация като наблюдатели
на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и/или национален референдум от
името на български неправителствени организации, се прилагат към списъка, приложен към
заявлението на българската неправителствена организация за регистрация на наблюдатели
при подаването им пред ЦИК и са неразделна част от списъка.
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Приложение № 31-ПВР/НР

Приложение № 31-ПВР/НР

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 ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

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

Заявявам за регистрация като наблюдател/и в
изборите за президент и вицепрезидент на републиката и/или
националния референдум на 6 ноември 2016 г.
(вярното се отбелязва)

следното/ите лице/а, представител/и на: …………………………………………………

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

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

…………………………
(държава по произход)

2. …………………………………………………….
(имена по документ за самоличност)

…………………………
(държава по произход)

...........................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
……………… 2016 г.
Подпис:
Печат:

5.

Дата

Час

1. Заявление за регистрация
2. удостоверение ………………………………………… за актуално правно състояние;
3. удостоверение ………………………….…………… за вписване в Централния регистър на
юридическите лица, регистрирани в обществена полза към Министерството на правосъдието.
4. изрично пълномощно от представляващото/ите лице/а, в случаите, когато документите се
подават от упълномощено/и лице/а ………………………………………………………………..…………..
5. списък, подписан от представляващия организация или от упълномощено от него лице, на
…………………… изрично упълномощени представители на организацията, които да бъдат
регистрирани като наблюдатели. Списък ………. бр. на технически носител в excel формат.
6. декларация-съгласие от всяко едно от лицата ……………. бр., че е съгласно да бъде
регистрирано като наблюдател;
7. пълномощно/и …………….. бр. на изрично упълномощени представители на организацията,

№

ДЪРЖАВЕН

4.

№ по ред, дата, час на постъпване
Наименование на българската
неправителствена организация –
сдружение, регистрирано в обществена
полза и с предмет на дейност в
областта на защитата на политическите
права на гражданите, която се заявява
за регистрация и ще участва с
наблюдатели
Адрес, телефон, електронен адрес
и лице за контакти
Отбелязва се за изборите и/или за
националния референдум е заявената
регистрация
Приложени документи
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3.

1.
2.

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

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на заявени наблюдатели от български неправителствени организации за
изборите за президент и вицепрезидент на републиката и/или национален референдум на 6 ноември 2016 г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 32-ПВР/НР

Приложение № 32-ПВР/НР
С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 69

Предал документите

Приел документите

Регистрация

7.

8.

9.

Забележки

Час

2. изрично пълномощно ………………………………………………………………………………………..
3. списък на ………………. изрично упълномощени представители на организацията, които да
бъдат регистрирани като наблюдатели. Списък ………… бр. на технически носител в excel
формат.
4. декларации-съгласие ……………….. бр. от всяко едно от лицата, че е съгласно да бъде
регистрирано като наблюдател.
5. пълномощно/и …………….. бр. на изрично упълномощените представители на
организацията.

5.

4.

3.

Дата

Удостоверения
от № ................... до № …………..... от …............2016 г.

подпис

подпис

ДЪРЖАВЕН

2.

Към № по ред, дата, час на постъпване
към № ……
на заявление за регистрация на
наблюдатели
Наименование на регистрираната
българска неправителствена
организация, заявила регистрация на
наблюдатели
Отбелязва се за изборите и/или за
националния референдум се заявява
регистрация
1. заявление за регистрация;
Приложени документи

Решение на ЦИК №

които да бъдат регистрирани като наблюдатели.

1.

10. Получено от /име, дата, подпис/
11. Предал

Забележки

6.

БРОЙ 69
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Приел документите

Регистрация

7.

8.

Решение на ЦИК №

Удостоверения
от № ................... до № …………..... от …............2016 г.

подпис

подпис
228

******************************************************************************************************************
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 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 списъка на наблюдатели.

9. Получено от /име, дата, подпис/
10. Предал

Предал документите

6.
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Приложение № 33-ПВР/НР

Приложение № 33-ПВР/НР

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за наблюдател от българска неправителствена организация
№ ........./......................... г.
(по чл. 112, ал. 1, т. 1 и ал. 8 от Изборния кодекс и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Централната

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

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

………………………………………………………………………………………………..
(имената на наблюдателите, които не са български граждани, се изписват и по начина,
изписан в документа им за самоличност)
ЕГН/съответно друг идентифициращ № за лицата, които не са български граждани
.....................................,
е регистриран/а за наблюдател на
изборите за президент и вицепрезидент на републиката и/или
националния референдум на 6 ноември 2016 г.,
за
страната и/или
извън страната,
(вярното се отбелязва)

като упълномощен член/изрично упълномощен представител на:
.........................................................................................................................................……
.........................................................................................................................................……
(българска неправителствена организация)

Председател:
Секретар:
Наблюдателят не може да бъде и кандидат, застъпник на кандидат,
представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на избирателна
комисия, член на инициативен комитет, анкетьор и придружител.
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Приложение № 34-ПВР/НР

Приложение № 34-ПВР/НР

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

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

Централната

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

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

………………………………………………………………………………………………..
(имената на наблюдателите, които не са български граждани, се изписват и по начина,
изписан в документа им за самоличност)
от ..............................................…………………………
(държава)

…………………………………………………………………………………………………

(наименование на органа, организацията, чуждестранната партия или неправителствена организация, 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 и/или
националния референдум на 6 ноември 2016 г.
(вярното се отбелязва)

Председател:
Секретар:
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Приложение № 93-ПВР/НР

Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на торбата с протокола на СИК и 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 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

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

1. Запечатана/и торба/и с поставени в нея/тях
протокол с резултатите от гласуването в секцията,
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 6
ноември 2016 г.
..................................................................................
(брой с думи)
2. Запечатана/и торба/и с поставени в нея/тях
протокол с резултатите от гласуването в секцията,
списъци с гласувалите извън страната, бюлетини
и останалите книжа и материали, получени от
СИК извън страната по реда на чл. 215, ал. 1 във
връзка с чл. 217 от ИК за националния
референдум, произведен на 6 ноември 2016 г.
....................................................................................
(брой с думи)

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

...................................
(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: ………………………
Протоколът се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра – по един за СИК
извън страната и ръководителя на дипломатическото или консулското представителство или
оправомощен от него представител.
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ЗАПОВЕД № АД-650-05-134
от 29 август 2016 г.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 от Правилника
за организацията и дейността на Народното събрание и чл. 2, ал. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 13 и 15 от
Закона за „Държавен вестник“ нареждам:
1. Считано от 1 януари 2017 г. определям цена
на отделен брой „Държавен вестник“ – 0,80 лв.
2. Определям следните цени за абонамент за
„Държавен вестник“ за 2017 г.:
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.
3. Определям цени за получаване брой на
„Държавен вестник“ по електронен път в деня на
отпечатването му и пускането му за разпространение без право на препродаване и преотстъпване
на получената информация и без право на разпространението на съдържанието на „Държавен
вестник“, както следва:
за един брой – 80 лв.;
абонамент за един месец – 875 лв.;
абонамент за три месеца – 1750 лв.;
абонамент за шест месеца – 3500 лв.;
абонамент за една година – 7000 лв.
4. Считано от 1 януари 2017 г. определям размер на таксите за обнародване в неофициалния
раздел на „Държавен вестник“, както следва:
а) 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;
б) 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;
в) 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).
5. Считано от 1 януари 2017 г. определям размер на таксите за публикуване в електронната
страница на „Държавен вестник“ за всяка една
публикация на обявления за концесии – 50 лв.
Копие от заповедта да се връчи на главния
редактор и на главния счетоводител на „Държавен
вестник“ – за сведение и изпълнение.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7184

МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
ЗАПОВЕД № РД-16-347
от 4 август 2016 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3
от Закона за подземните богатства нареждам:
1. Да се проведе търг с тайно наддаване за
предоставяне на Разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 ЗПБ, в площ
„Киселка – Преслопа“, с размер 24,80 кв. км,
разположена на територията на община Баните и
община Смолян, област Смолян, с координати на
характерните гранични точки – приложение № 1.
2. Определям срок на разрешението: 3 години от датата на влизане в сила на договора за
търсене и проучване.
3. Одобрявам минимална работна програма,
задължителна за изпълнение от определения
титуляр на разрешението, посочена в т. V от
тръжните книжа.
4. Определям срок за провеждане на търга:
до 90 дни от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
5. Определям срок за закупуване на тръжните
книжа: до 17,30 ч. на 25-ия ден от обнародване
на заповедта в „Държавен вестник“. Тръжните
документи се получават в стая 807 на Министерството на енергетиката – София, ул. Триадица 8,
тел. 02/9263 164, след представяне на следните
документи:
– копие от платежно нареждане за закупуване
на тръжните книжа на стойност 1000 лв. (без
включен ДДС), внесени по сметка на Министерството на енергетиката – IBAN BG 94
BNBG 9661 3000 1421 01, BIC BNBGBGSD,
БНБ – ЦУ; в платежното нареждане следва
да бъде записано: „За закупуване на тръжни
книжа за площ „Киселка – Преслопа“; в
документа се посочва и името на кандидата,
в полза на когото е извършено плащането;
– документ за самоличност на лицето, което
получава закупените тръжни книжа; лицето,
което получава закупените книжа, подписва
приемно-предавателен протокол и декларация за опазване тайната на сведенията,
които се съдържат в тръжните документи.
6. Определям срок за приемане на заявленията за участие в търга: до 17,30 ч. на 35-ия ден от
обнародване на заповедта в „Държавен вестник“.
Кандидатите подават в деловодството на Министерството на енергетиката, София, ул. Триадица 8,
писмено заявление в запечатан плик на български
език за участие в търга и приложенията към него,
изискуеми съгласно българското законодателство,
и тръжните книжа, включително документ за

БРОЙ 69

ДЪРЖАВЕН

внесена такса в размер 1450 лв. съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на
Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма по Закона за подземните богатства,
одобрена с ПМС № 284 от 17 октомври 2011 г.
Таксата се внася по сметка на Министерството
на енергетиката – IBAN BG 94 BNBG 9661 3000
1421 01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ. В платежното нареждане следва да бъде записано: „Такса
за участие в търг за площ „Киселка – Преслопа“.
7. Определям депозит за участие – парична
вноска в размер 10 000 лв., който следва да бъде
внесен към датата на подаване на заявлението за
участие в търга, по сметка на Министерството на
енергетиката – IBAN BG 75 BNBG 9661 3300 1421
03, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ. В платежното
нареждане следва да бъде записано: „Депозит за
участие в търг за площ „Киселка – Преслопа“.
Същото се прилага към заявлението за участие
в търга.
8. Определям изисквания за минимални управленски и финансови възможности, които да
притежават кандидатите за допускането им до
участие в търга – приложение № 2.
9. Определям срок за внасяне на ценовите
предложения: до 17,30 ч. на 55-ия ден от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“.
Ценовите предложения се подават в запечатан
плик в деловодството на Министерството на
енергетиката, София, ул. Триадица 8.
10. Определям първоначална цена на правото да
се търси и проучва в площта в размер 368 000 лв.
(без включен ДДС).
11. Когато двама или повече участници предложат еднаква най-висока цена, да се проведе
явен търг между тях, при който наддаването да
започне от предложената еднаква най-висока цена
със стъпка на наддаване 18 400 лв. (без включен
ДДС), представляващи 5 на сто от първоначалната цена по т. 10.
12. Търгът да се проведе и когато има само
един допуснат кандидат.
13. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Жечо Станков – заместник-министър
на енергетиката.
14. Заповедта да се публикува и на интернет
страницата на Министерството на енергетиката.
15. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
Т. Петкова
Приложение № 1
към т. 1
Списък на координатите на граничните точки,
описващи площ „Киселка – Преслопа“
(Координатна система 1970 г.)
№

X (m)

Y (m)

1.

4493580

8630506

2.

4489507

8634992

3.

4489507

8637489
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№

X (m)

Y (m)

4.

4487000

8637497

5.

4487000

8633476

6.

4490001

8630772

7.

4490306

8630285

8.

4492283

8628804

Приложение № 2
към т. 8
Kандидатът-търговец, съответно обединението-кандидат, да притежава необходимите за
извършване на дейностите по търсене и проучване минимални управленски и финансови
възможности, както следва:
1. Минимални управленски възможности – кумулативното изпълнение на следните условия:
1.1. кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него, да представи препоръки от бизнес партньори – оригинали;
1.2. кандидатът да разполага с основен експертен състав, който задължително да включва
минимум един геологопроучвател и един минен
инженер, всеки с трудов стаж по специалността
минимум 5 години;
1.3. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да
представи доказателства за опит в управлението
най-малко на един проект за търсене и проучване
или проучване на метални полезни изкопаеми;
1.4. кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него, да представи декларация за липса на обстоятелствата
по чл. 2 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС във връзка с
§ 1 от допълнителните разпоредби или доказателсва за наличие на обстоятелства по чл. 4
ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
Кандидатът може да представи доказателствата
за управленски възможности за други физически
или юридически лица, при условие че декларира,
че ще използва ресурсите им при изпълнение
на проекта и представи декларация от третото
лице, че ще предостави на разположение на
кандидата възможностите си за изпълнение на
дейностите по търсене и проучване на метални
полезни изкопаеми в площ „Киселка – Преслопа“, както и декларация от третото лице, че за
същото не са налични обстоятелствата по чл. 2
ЗИФОДРЮПДСТЛТДС във връзка с § 1 от
допълни телни те разпоредби и ли доказател
ства за наличие на обстоятелства по чл. 4 от
ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
2. Минимални финансови възможности – кандидатът да отговаря на едно от следните изисквания:
2.1. кандидатът-търговец или поне един от
участниците в обединението-кандидат да е реализирал оборот от дейността си общо за последните
3 финансови години в зависимост от датата, на
която е учреден, не по-малко от 500 000 лв.; когато
кандидатът е обединение, което не е юридическо
лице, изискването по тази точка се прилага към
обединението като цяло;
или
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2.2. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да представи препоръка от банкова или друга финансова
институция, че същият разполага с необходимите
финансови средства за изпълнение на дейностите по търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми в площ „Киселка – Преслопа“;
или
2.3. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да
представи писмо-намерение от банкова или
друга финансова институция, че ще му бъдат
предоставени необходимите финансови ресурси
за изпълнение на дейностите по търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ
„Киселка – Преслопа“.
Кандидат ът, а когато същи ят е обединение – всички участници в него, да представят
дек ларация за липса на обстоятелствата по
чл. 2 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС във връзка с § 1
от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4 от
ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
Кандидатът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение
на проекта за търсене и проучване, при условие че
докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. При условие че кандидатът ползва ресурсите
на други физически или юридически лица, за да
докаже минимални финансови възможности, същите следва да представят декларация за липса на
обстоятелствата по чл. 2 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС
във връзка с § 1 от допълнителните разпоредби
или доказателства за наличие на обстоятелства
по чл. 4 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
7162

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 493
от 15 август 2016 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1
ЗУТ, чл. 60, ал. 1 АПК и § 10 от Наредба № 7 от
2003 г. за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони
и предвид фактическите основания в докладна записка вх. № ДЗ-602 от 12.08.2016 г. от зам.-кмета на
общината Общинският съвет – Асеновград, реши:
1. Одобрява проект за изменение на ПУП – парцелар ен п ла н за довеж да щ водоп р овод до
ПСОВ – Асеновград, съгласно нанесените сини
пунктирни линии и сервитут, означен с черни
пунктирни линии.
2. Одобрява проект за изменение на
ПУП – парцеларен план за довеждащ път до
ПСОВ – Асеновград, съгласно нанесените линии
с черен цвят.
3. С оглед защита на особено важни обществени интереси в сферата на опазване на околната
среда от замърсявания допуска предварително
изпълнение на решенията по т. 1 и 2.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет – Асеновград.
Председател:
Св. Шуманов
7079
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РЕШЕНИЕ № 494
от 15 август 2016 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1
ЗУТ, чл. 60, ал. 1 АПК и § 10 от Наредба № 7 от
2003 г. за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони
и предвид фактическите основания в докладна
записка вх. № ДЗ-603 от 12.08.2016 г. от зам.кмета на общината Общинският съвет – Асеновград, реши:
1. Одобрява проект за изменение на ПУП – парцеларен план за трасета на смесена канализация,
обхващаща отделни канализационни клонове за
рехабилитация за кв. Горни Воден, кв. Долни
Воден и кв. Запад, Асеновград, съгласно нанесените линии с червен цвят и сервитут, означен
със сини пунктирни линии.
2. С оглед защита на особено важни обществени интереси в сферата на опазване на околната
среда от замърсявания допуска предварително
изпълнение на решението по т. 1.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет – Асеновград.

7080

Председател:
Св. Шуманов

ОБЩИНА ГР. ОМУРТАГ
РЕШЕНИЕ № 122
от 5 август 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 5, ал. 2,
чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 3 ЗПСК, чл. 5, ал. 1, ал. 2,
т. 5 във връзка с чл. 4, ал. 4 и чл. 11 от Наредбата
за възлагане извършването на дейности, свързани
с подготовката за приватизация или следприватизационен контрол, включително процесуално
представителство, приета с ПМС № 115 от 2002 г.,
Общинският съвет – гр. Омуртаг, реши:
Открива процедура за приватизация чрез
публичен търг на:
• УПИ ІV в кв. 14 по плана на с. Панайот
Хитово, отреден за „Търговия и обществено хранене“ – незастроен, с площ 2000 кв. м; за имота
има съставен АОС № 447 от 5.07.2000 г.;
• ПИ с пл. № 115 в кв. 16 по плана на с.
Обител, с площ 665 кв. м и построената в него
едноетажна сграда с площ 135 кв. м, представляваща „Обществена баня“; за имота има съставен
АОС № 3 от 5.06.1995 г.;
• УПИ І в кв. 10 по плана на с. Красноселци,
община Омуртаг, с площ 1800 кв. м, незастроен,
отреден за строеж на „Читалище“; за имота има
съставен АОС № 1097 от 10.02.2003 г.;
• УПИ І в кв. 11, с площ 4300 кв. м – незастроен, отреден за „Училище“, по плана на с. Станец;
за имота има съставен АОС № 243 от 9.05.2012 г.;
• УПИ ІІ-142 в кв. 18 по плана на с. Илийно,
община Омуртаг, с площ 9950 кв. м, с построената
в него двуетажна масивна сграда с площ 495 кв.
м, паянтова сграда с площ 27 кв. м, едноетажна
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масивна сграда с площ 32 кв. м, масивна сграда
с площ 12 кв. м и спортни площадки с площ
370 кв. м и 600 кв. м; за имота има съставен
АОС № 295 от 22.05.2013 г.;
• УПИ Х в кв. 9 по плана на с. Падарино,
община Омуртаг, с площ 3095 кв. м, с построената
в него двуетажна масивна сграда със застроена
площ 225 кв. м, отреден за „Търговия и обществено обслужване“; за имота има съставен АОС
№ 351 от 17.02.2014 г.;
• УПИ ХІІ в кв. 8 по плана на с. Илийно,
община Омуртаг, с площ 800 кв. м, отреден за
„Търговия и обществено обслужване“; за имота
има съставен АОС № 428 от 28.08.2014 г.;
• УПИ І в кв. 11 по плана на с. Долно Новково,
община Омуртаг, с площ 6290 кв. м и построената в него двуетажна МС със застроена площ
305 кв. м, представляваща „Бивше училище“; за
имота има съставен АОС № 90 от 19.03.2009 г.;
• УПИ І-24, кв. 15 по плана на с. Птичево,
община Омуртаг, с площ 8000 кв. м, с построената
в него двуетажна масивна сграда със застроена
площ 190 кв. м, представляваща „Бивше училище“;
за имота има съставен АОС № 257 от 6.08.1997 г.;
• ПИ с кад. № 53535.501.3276 по КККР на гр.
Омуртаг, с площ 2865 кв. м и построената в него
двуетажна масивна сграда със застроена площ
532 кв. м, гр. Омуртаг; за имота има съставен
АОС № 823 от 5.08.2015 г.;
• УПИ І, кв. 2 по плана на с. Илийно (Средище), с площ 5100 кв. м, община Омуртаг; за
имота има съставен АОС № 923 от 28.03.2016 г.;
• УПИ ІІ, кв. 1 по плана на с. Илийно (Средище), с площ 1430 кв. м, община Омуртаг; за
имота има съставен АОС № 924 от 28.03.2016 г.;
• УПИ ІІІ, кв. 12 по плана на с. Горно Новково, с площ 890 кв. м, община Омуртаг; за имота
има съставен АОС № 356 от 24.03.2014 г.;
• УПИ V, кв. 6 по плана на с. Зелена морава, с площ 3530 кв. м, с построените в него две
дървени бараки със застроена площ по 420 кв. м,
отреден за „Екологично чисто производство“;
• застроен поземлен имот ІІІ-38 в кв. 9 по
плана на с. Красноселци, с площ 4000 кв. м и
построената в него двуетажна масивна сграда със
застроена площ 252 кв. м; за имота има съставен
АОС № 51 от 5.03.1997 г.;
• ПИ с кад. № 53535.501.2056 по КККР на гр.
Омуртаг, с площ 959 кв. м, отреден за „Търговски
обект, комплекс“; за имота има съставен АОС
№ 1105 от 4.08.2016 г.;
• с а мо с т оя т е лен о б ек т в с г ра да с к а д.
№ 53535.501.452.2.2 по КККР на гр. Омуртаг, с
площ 36,25 кв. м – за склад; за имота има съставен АОС № 838 от 12.11.2015 г.;
• УПИ ІІ, кв. 14, с площ 5598 кв. м по плана
на с. Паничино, отреден за „Промишлени и
складови дейности“; за имота има съставен АОС
№ 1104 от 4.08.2016 г.;
• УПИ VІІ, кв. 3 по плана на с. Бостан, с
площ 1200 кв. м и построената в него едноетажна
масивна сграда със застроена площ 212 кв. м, от
която основна сграда – 92 кв. м, и пристройка –
120 кв. м; за имота има съставен АОС № 8 от
19.02.1997 г.;
• УПИ ІІ, кв. 18 по плана на с. Козма Презвитер,
с площ 1500 кв. м, отреден за „Административна сграда и изкупвателен пункт“; за имота има
съставен АОС № 40 от 21.02.2007 г.;
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• поземлен имот в кв. 30, образуван от имот
пл. № 64, по плана на с. Камбурово, с площ
35 000 кв. м; за имота има съставен АОС № 1227
от 16.09.2003 г.;
• УПИ І, в кв. 41 по плана на с. Панайот Хитово, с площ 6010 кв. м, отреден за „Търговия и
обществено обслужване“, и построените в него
двуетажна масивна сграда със застроена площ 312
кв. м, ПС с площ 36 кв. м и ПС с площ 21 кв. м;
за имота има съставен АОС № 136 от 10.06.2010 г.
Възлага на кмета на общината провеждането
на процедурите и сключване на договорите по
изготвянето на актуализация на приватизационните оценки, информационни меморандуми и
други във връзка с продажбата на обектите по
реда на Наредбата за възлагане извършването
на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол,
включително процесуално представителство.
Председател:
М. Исмаил
7132

ОБЩИНА РАКОВСКИ
РЕШЕНИЕ № 177
от 28 юли 2016 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Раковски, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Трасета за външно електроснабдяване, водоснабдяване и канализация“ за УПИ 000 714 – за
сметище, компостираща инсталация, образуван
от ПИ 000 714, представляващ земеделска земя
за процедура за промяна на предназначението в
землището на гр. Раковски, местност Станчева
могила, гр. Раковски (решение № І, взето с
протокол № 25 от 29.06.2016 г. на ЕСУТ).
Проектът е изложен в сградата на общината
в стая № 2 на ет. 1.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Раковски, до Административния
съд – Пловдив.
Председател:
Г. Лесов
7084
51. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4, чл. 145,
ал. 2, т. 2, букви „б“ и „в“ във връзка с чл. 143
и чл. 144, ал. 1 ЗУТ и чл. 3, ал. 2 от Закона за
пътищата е издал Разрешение за строеж № РС55 от 29.08.2016 г. за обект: АМ „Струма“ ЛОТ
3.3, участък 1 от км 397+600 до км 408+000, с
изключение на следните големи съоръжения над
водни обекти: Мост над река Градешка при км
400+300, Мост над река Злинска при км 401+810,
Мост над река Струма при км 405+380 и Мост
над река Струма при км 406+700, при условията
на чл. 60 АПК. Предварителното изпълнение на
разрешението за строеж може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 3-дневен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На основание
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чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
7196
47. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството обявява, че на основание § 55
от преходните и заключителните разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията (ПЗРЗИДЗУТ – ДВ,
бр. 101 от 2015 г.), § 52, ал. 5 и 6 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ,
бр. 98 от 2014 г.) и чл. 148, ал. 3, т. 2, букви „б“
и „в“ и ал. 4, чл. 145, ал. 2, т. 2, букви „б“ и „в“
във връзка с чл. 143 и чл. 144, ал. 1 ЗУТ и чл. 3,
ал. 2 от Закона за пътищата е издал Разрешение
за строеж № РС-54 от 29.08.2016 г. за обект: Път
II-18 Софийски околовръстен път в участъка
от км 0+780 до км 6+300, подобекти: Директно
трасе от км 4+033 до км 4+437, Директно трасе
от км 4+900 до км 5+920, Пътен възел „Северна
скоростна тангента“, Пътен възел „Стефансон“ и
улица Гара Волуяк, при условията на чл. 60 АПК.
Предварителното изпълнение на разрешението
за строеж може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 3-дневен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството. На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
7183
10. – Медицинският университет – Пловдив,
във връзка с Решение № 328 от 3.05.2016 г. на
Министерския съвет и на основание чл. 9, ал. 3,
т. 6 от Закона за висшето образование обявява
конкурс за учебната 2016/2017 г. за редовни докторанти по следните научни специалности:
№
по
ред

1.1.
1.2.
1.3.

2.1.
2.2.
2.3.

3.1.

4.1

Област на висше образование,
Редовпрофесионално направление и
но
докторски програми
7. Здравеопазване и спорт,
7.1. Медицина
Обща хирургия
2
Онкология
1
Урология
1
4. Природни науки, математика и
информатика,
4.3. Биологически науки
Имунология
1
Клетъчна биология
1
Генетика
1
7. Здравеопазване и спорт,
7.2. Дентална медицина
Терапевтична стоматология
1
7. Здравеопазване и спорт,
7.3 Фармация
Технология на лекарствените форми
1
и биофармация
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За участие в конкурса се подават следните
документи съгласно Правилника за прилагане
на Закона за развитието на академичния състав
в Република България, приет с ПМС № 202 от
2010 г. (обн., ДВ, бр. 75 от2010 г.; изм., бр. 19
от 2011 г.): 1. заявление до ръководителя на
нау чната организаци я; 2. автобиографи я; 3.
диплом за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението или
нотариално заверено копие от нея; 4. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в
съответната научна област; 5. квитанция за внесена
административна такса – 100 лв. Таксите се внасят
в клона на банка „УниКредит Булбанк“ – Пловдив. Кандидатите за докторанти следва да имат
предвид, че докторантът има права по чл. 70,
ал. l, т. l – 12 и задължения съгласно чл. 71 от
Закона за висшето образование. Полага се писмен изпит по специалността и по един избран от
кандидата чужд език (английски, немски, френски
и испански). Докторантите заплащат еднократна
такса за обучението си в размер 900 лв. Срок за
подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Адрес за справки,
контакти и подаване на документи: Пловдив,
бул. В. Априлов 15А, Научен отдел, тел. 602-224.
7118
85. – Община гр. Белица, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за изменение на ПУП – план
за регулация на с. Краище, община Белица,
одобрен с Решение № 115, протокол № 9 от
26.03.2011 г. на Общинския съвет – гр. Белица.
Обхват на ПУП – ПР е промяна на улици с ОК
38-28-27-26-25, 29-29а-28, 28-24, кв. 11, по съществуващи улици. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, искания и
предложения по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
6994
86. – Община гр. Белица, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за изменение на ПУП – план
за регулация на гр. Белица, одобрен с Решение
№ 52, протокол № 3 от 29.03.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Белица, по отношение на улица от ОК
451 до ОК 438, ОК 438 до ОК 454 и ОК 454 до ОК
465, кв. 74б по ПУП – ПР на гр. Белица, да бъдат
променени с цел максимално доближаване на
имотните граници и коригиране широчините на
тротоарите, тъй като улиците се явяват на края на
регулацията на населеното място. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
искания и предложения по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
6993
3. – Община Белослав на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПП на обект: „Изграждане на подземен водопровод и канализация за имоти ПИ
03719.202.2; 03719.202.3; 03719.202.37, местност
Манастира, по КККР на гр. Белослав, община
Белослав, област Варна, с възложител „Бора
Инвест“ – ООД, с адрес за кореспонденци я
бул. Княз Борис I № 111, Бизнес център, ет. 9,
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гр. Варна. Проектът е изложен в общинска администрация, Белослав, дирекция „ОС и ТСУ“,
ет. 2, стая № 204. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за ПУП – ПП в Центъра за
информация и общински услуги при общинска
администрация, Белослав.
7142
5. – Община Белослав на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПП на обект: „Изграждане на подземен
елект ропровод за зах ранване на имоти ПИ
03719.202.2; 03719.202.3; 03719.202.37, местност
Манастира, по КККР на гр. Белослав, община
Белослав, област Варна, с възложител „Бора
Инвест“ – ООД, с адрес за кореспонденци я
бул. Княз Борис I № 111, Бизнес център, ет. 9,
гр. Варн а. Проектът е изложен в общинска администрация, Белослав, дирекция „ОС и ТСУ“,
ет. 2, стая № 204. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за ПУП – ПП в Центъра за
информация и общински услуги при общинска
администрация, Белослав.
7143
14. – Община Белослав на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПП на обект: „Трафопост тип МТТ в ПИ
27125.25.19 по КККР на с. Езерово, община Белослав, област Варна, и нова кабелна линия 20 kV
от съществуващ ЖР стълб на ВЕЛ извод „Етър“ с
възложител „Агромаркет Интернешънъл“ – ООД,
с адрес за кореспонденция Варна, ул. Кирил и
Методий 73а. Проектът е изложен в общинска
администрация, Белослав, дирекция „ОС и ТСУ“,
ет. 2, стая № 204. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за ПУП – ПП в Центъра за
информация и общински услуги при общинска
администрация, Белослав.
7144
13. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че по повод заявления с вх. № 26-00-591(4) от
20.06.2016 г., № 26 - 0 0 -591(5) от 24.06.2016 г.,
№ 26-00-591(6) от 13.07.2016 г. и № 26-00-591(7)
от 5.08.2016 г. от „Фрапорт Туин Стар Еърпорт
Мениджмънт“ – АД, концесионер на летище Бургас, съгласно договор за концесия от 10.09.2006 г.
сключен с министъра на транспорта, е одобрeн
работен инвестиционен проект като част от
комплексен проект за инвестиционна инициатива (ПУП – ПРЗ е одобрен със Заповед № РД09-48 от 15.08.2016 г.) и е издадено Разрешение
за строеж № 6 от 15.08.2016 г. за изграждане на
обект „Площадка за разделно събиране на битови
отпадъци летище Бургас“. На основание чл. 60,
ал. 1 АПК, предвид важността на обекта и необходимостта от срочното му изпълнение е разпоредено предварително изпълнение на заповедт а
за одобряване на ПУП – ПП и разрешението за
строеж. Разрешението за строеж се издава на
основание чл. 148, ал. 1, 3, 4 и чл. 152, ал. 1 ЗУТ.
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На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“, а по отношение
разпореждането за предварително изпълнение,
може да се обжалва чрез областния управител
пред съда в тридневен срок от съобщаването му
на основание чл. 60, ал. 4 АПК.
7148
41. – Община гр. Летница, област Ловеч, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен „Проект за изменение на ПУП – парцеларен
план за разпределителен газопровод – отклонение
към „АЖД – АГРО“ – ЕООД, поземлени имоти с
идентификатори 43476.77.117 и 43476.77.118 по КК
на гр. Летница, област Ловеч“, включващ: цифров
модел на засегнатите имоти, получени от КАИС
в cad формат в участъка на проектното трасе от
КК на гр. Летница; геодезически измервания на
обхванатата територия относно съществуващи
характерни обекти, имащи значение при проектиране на трасето. Проектната документация е
изложена за разглеждане в Община гр. Летница.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7155
3. – Община гр. Мъглиж, област Стара Загора,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за ПУП – парцеларен план на
трасе за обект:„Външно електрозахранване“ на
ПИ 036028 в землището на с. Дъбово, местност
Байрактар бахча, община Мъглиж, област Стара
Загора. Трасето на ел. кабела започва от съществуващ стоманобетонов стълб № 175 (мрежа НН
изв. „А“, захранена от ТП/БКТП – Дъбово, ТП
3-0, КЛ/ВЛ Милево, п/ст Дъбово), преминава
през поземлени имоти: 037397 – нива (общинска
частна), и 000445 – полски път (държавна частна), и достига до имота на възложителя (ПИ
036028 – нива). Сервитутната зона е по 2 м от
двете страни на кабела по дължина на трасето.
Дължината на трасето на ел. кабела е 10,44 м,
а площта на сервитута е 41,65 кв. м. Проектът е
изложен за разглеждане в отдел „УТ“ на общината.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
7117
78. – Община гр. Сапарева баня, област
Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава на заинтересованите страни, че е изработен проект на подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на
техническата инфраструктура – водопроводно
отклонение за захранване с вода за питейно-битови нужди и външно електрозахранване – ниско
напрежение, на строеж: „Малкоетажна жилищна
сграда“, намиращ се в поземлен имот с идентификатор № 65365.24.636, местност До банята,
по кадастралната карта на гр. Сапарева баня,
одобрена със Заповед № РД-18-15 от 19.02.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК – гр. София, изменена със Заповед № КД-14-10-251 от
13.07.2012 г. на началника на СГКК – Кюстендил,
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в обхват поземлени имоти с идентификатори
№ 65365.24.637, 65365.24.621 и 65365.60.1 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, с възложители Елисавета Григорова Захариева-Иванова
и Борислав Владимиров Иванов. Проектът за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) е изложен в приемната на дирекция
„БУ ТОСДЕМППОД“ при Община Сапарева
баня – гр. Сапарева баня, ул. Германея 1. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да прегледат проекта
и ако имат основания, да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на община Сапарева баня.
7141
2. – Община гр. Стамболийски, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на ПУП – парцеларен план
за обект „Трасе на водопровод ∅ 125, захранващ
ПИ 002118 по КВС на с. Йоаким Груево, община
Стамболийски“. Заинтересуваните лица могат
да се запознаят със съдържанието на проекта в
отдел „УТ“ в Община гр. Стамболийски и при
несъгласие на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
7154
86. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на подземен ел. кабел НН 0,4 kV
от трафопост в ПИ № 153022 – стопански двор,
държавна собственост, през поземлени имоти
№ 018 – път ІІІ-6601 от републиканската пътна
мрежа, и № 153022 – държавна собственост,
до поземлен имот 000840 по КВС на землище
с. Скалица, община „Тунджа“, област Ямбол.
Проектът за подробен устройствен план е на
разположение на заинтересуваните лица в отдел
„АТО и С“ на общината. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
7140
1. – Община с. Аврен, област Варна, отдел
„Устройство на територията“, на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по
смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен и приет
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на обект: Технологичен път за достъп от асфалтов път в поземлен
имот (ПИ) с идентификатор № 04426.600.793 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
(КККР) на с. Близнаци до площадка на сондаж Р-70, намираща се в поземлен имот (ПИ)
с идентификатор № 04426.501.57, образуван от
ПИ с идентификатор № 04426.501.15, по КККР
на с. Близнаци, община Аврен, с възложител
СОК „Камчия“ – ЕАД, с ЕИК: 102850750. На
основание чл. 128, ал. 5 във връзка с ал. 1 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересувани лица по
смисъла на чл. 131 ЗУТ могат да направят писмени
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възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) до общинската администрация,
отдел „Устройство на територията“.
7139
3. – Община с. Горна Малина, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за регулация и план за застрояване
(ПУП – ПРЗ) на ПИ № 000135, ПИ № 000157,
ПИ № 000138, ПИ № 000140, ПИ № 000132,
ПИ № 000193, ПИ № 000141, ПИ № 000142, ПИ
№ 000193, ПИ № 000191, ПИ № 000190, ПИ
№ 000162, ПИ № 000177, ПИ № 000149; създаване
на квартал 53, състоящ се от УПИ I-000157 – „За
животновъдна ферма“, УПИ II-000192, УПИ III000162, УПИ IV-000177, УПИ V-000190 и УПИ
VI-000191; създаване на квартал 54, състоящ
се от УПИ I-000141, УПИ II-000142 и УПИ III000149; създаване на квартал 55, състоящ се от
УПИ I-000135 – „За животновъдна ферма“, УПИ
II-000138, УПИ III-000140, УПИ IV-000132 и УПИ
V-000193; създаване на улица с о.т 6 (съществуваща), 282, 281, 280, 261, 262, 264, 265, 266, 276, 277;
създаване на задънена улица с о.т 266, 267, 268,
270, 276, 274; създаване на задънена улица с о.т
271, 172; създаване на задънена улица с о.т 269,
275; създаване на задънена улица с о.т 277, 278,
279 в землището на с. Стъргел, Община Горна
Малина. Проектът за ПУП – ПРЗ е изложен за
разглеждане в сградата на Община Горна Малина,
стая № 29, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
7126

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест от Окръжна прокуратура – Бургас, против
разпоредбите на чл. 12 и 13 от Наредбата за по
ставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Средец, приета с Решение № 207
от 27.04.2001 г. на Общинския съвет, изменена и
допълнена с Решение № 199 от 18.01.2005 г. По
оспорването е образувано адм. д. № 1619/2016 г.,
което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 27.10.2016 г. от 10,20 ч.
7121
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е
постъпил протест от Габриела Дремсизова – прокурор в Районна прокуратура – гр. Павликени,
против чл. 13, пр. 4 от Наредбата за реда и
условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения и
елементи на градското обзавеждане, приета с
Решение № 64 по протокол № 7 от 17.03.2004 г.
на Общинския съвет – гр. Павликени, в частта относно думите „с нотариална заверка на
подписите“, за което е образувано адм. дело
№ 549/2016 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Съдебното заседание е
насрочено за 21.10.2016 г. от 10 ч.
7130
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Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е подаден протест от прокурор
при Окръж на прок у рат у ра – Плевен, срещ у
чл. 8, ал. 4 и чл. 13, ал. 1 и 2 от Наредбата за
реда и условията за поставяне на преместваеми
съоръжения на територията на община Никопол, приета с Решение № 336 от 28.01.2003 г.
на Общинския съвет – гр. Никопол, по който е
образувано адм. дело № 650/2016 г. по описа на
Административния съд – Плевен.
7168
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест на прокурор от Окръжна
прокуратура – Разград, против разпоредбите на
чл. 34, ал. 1, т. 2 и чл. 36, ал. 1, т. 2 от Наредба
№ 5 за организацията, реда и контрола на търговската дейност и услуги и защита на потребителите
на територията на община Лозница, приета с
решение на Общинския съвет – гр. Лозница, по
който е образувано адм. д. № 105/2016 г. по описа
на Административния съд – Разград, насрочено за
11.10.2016 г. от 10,30 ч. Всеки, който има правен
интерес, може да се присъедини към оспорването
или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение на делото
съгласно чл. 189, ал. 2 АПК.
7120
Административният съд – Сливен, на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че в съда е
постъпило оспорване от прокурор в Окръжна
прокуратура – Сливен, на разпоредбите на чл. 29,
ал. 1, т. 2, чл. 31, ал. 1, т. 7 и чл. 35, т. 2 от Наредбата за рекламна дейност на територията
на община Нова Загора, приета от Общинския
съвет – гр. Нова Загора, с Решение № 383 от
10.06.1999 г., актуализирана с Решение № 426
от 27.07.1999 г., Решение № 108 от 4.05.2000 г.,
Решение № 142 от 24.06.2008 г., Решение № 30 от
29.12.2011 г. и Решение № 1246 от 30.10.2014 г., по
което е образувано адм. д. № 210/2016 г. по описа на Административния съд – Сливен, което е
насрочено за разглеждане за 19.10.2016 г. от 14 ч.
7123
Административният съд – Сливен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че в съда е постъпил протест от Окръжна прокуратура – Сливен, против чл. 47, ал. 1
от Наредбата за обществения ред на територията
на община Сливен, по който е образувано адм.
дело № 208/2016 г. по описа на Административния съд – Сливен, насрочено за разглеждане в
открито с.з. на 12.10.2016 г. от 14 ч.
7131
Административният съд – София област, четвърти състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 718/2016 г. по описа на АССO, което ще
бъде разгледано в открито съдебно заседание на
19.10.2016 г. от 10 ч. и е с предмет на оспорване,
обективирано в протест на Окръжна прокуратура – София, срещу чл. 17, ал. 2, т. 4 и чл. 22,
ал. 1, т. 5 и 6 от Наредбата за условията и реда за
извършване на търговска дейност на територията

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3 9

на община Чавдар, приета с Решение № 116 по
протокол № 12 от 30.09.2008 г. на Общинския
съвет – с. Чавдар.
7119
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпила жалба от кмета на община Павел
баня и оспорването от страна на областния управител на Стара Загора, обективирано в Заповед
№ АК-01-ЗД-100 от 24.03.2016 г. на Решение № 117
от 29.02.2016 г. на Общинския съвет – гр. Павел
баня, с което е одобрено разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер
310 900 лв., определена със Закона за държавния
бюджет на Република България за 2016 г., по което е образувано адм.д. № 127/2016 г. по описа на
Административния съд – Стара Загора, насрочено
за 25.10.2016 г. от 10,15 ч.
7122
Районният съд – гр. Нови пазар, гражданска
колегия, III състав, призовава Джума Даг, с неизвестен адрес в Република Турция, да се яви в
съда на 5.10.2016 г. в 9 ч. като ответник по гр.д.
№ 671/2016 г., заведено от Димитричка Милкова
Жекова с правно основание чл. 49 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (отм.).
7187
Самоковският районен съд призовава Николай
Алфред Трифонов, роден на 7.03.1980 г., без регистриран постоянен и настоящ адрес в страната
и с неизвестен адрес в САЩ, в качеството си на
ответник по гр.д. № 408/2016 г. В двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ да се
яви в канцеларията на Самоковския районен съд,
за да получи препис от искова молба с вх. № 949
от 21.06.2016 г. и приложенията към нея. Делото
е образувано по исковата молба на ищеца Трифон Матеев Бончев от София, ул. Вежен 2, кв.
Лозенец, п.к. 1421, чрез пълномощника му адв.
Пламен Ицов от Самоков, пл. Захарий Зограф 1,
с предмет на делото установителен иск по чл. 124
ГПК. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа и не посочи съдебен адрес в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
7129
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д. № 818/2013 г.
за политическа партия с наименование „Българи за алтернатива на страха, тоталитаризма и
апатията“ („БАСТА“), както следва: промени в
устава съгласно представения екземпляр, представляващ неразделна част от решението; промени в управителните органи: освобождаване от
състава на Управителния съвет, както следва:
Мария Николова Кунина, Николай Петров Колев,
Георги Стоянов Хорозов, Силвия Велеславова
Велева, Даниел Петров Петров; освобождаване
на всички членове от Съвета на ветераните,
както следва: Недялко Тенев Недялков, Стефан
Пасков Стефанов, Васил Маринов Николов, Емил
Делчев Димитров, Мирослав Христофоров Найденов, Едуард Кероп Арсенян, Красимир Денев
Стойчев; освобождаване от Финансовия коми-
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тет на Христина Павлова Алексиева; избиране
за член на Управителния съвет, както следва:
Васил Маринов Николов; избиране за член на
Финансовия комитет, както следва: Владимир
Иванов Генчев; освобождаване от длъжността
„Секретар на Управителния съвет“ на Мария
Николова Кунина и избиране на нейно място на
Стефан Стоянов Борисов, който ще представлява
партията пред трети лица.
7156

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение „Волейболен клуб „Левски“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 14.10.2016 г. в 12 ч. в София, ул. Тодорини
кукли 47, при следния дневен ред: 1. отчет на УС
за дейността на сдружението през предходния
период; 2. приемане на финансовите отчети на
сдружението за предходни периоди; 3. освобождаване от отговорност членовете на управителния
съвет за дейността им до момента; 4. промени в
наименованието и на седалището на сдружението;
5. промени в устава на сдружението; 6. промени в
състава на управителния съвет; 7. изключване и
приемане на членове на сдружението. При липса
на кворум към първоначално обявения час на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание на
сдружението ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите делегати.
7169
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация Изида“, Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 26.10.2016 г. в 10 ч. в Пловдив, ул. Тодор Каблешков 19, при следния дневен ред: 1. промяна
на седалището и адреса на управление на сдружението; 2. изменение на устава в частта, касаеща
седалището и адреса на управление. Поканват
се всички членове на сдружението да присъстват
лично или чрез упълномощени представители.
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 независимо
от броя на присъстващите членове.
7170
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Шуменско училищно настоятелство“, Шумен,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 1 от
устава на сдружението свиква редовно общо
събрание на членовете на настоятелството на
8.10.2016 г. в 10 ч. в зала „Сава Доброплодни“ на
читалище „Добри Войников 1856“, Шумен, при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове
на сдружението; проект за решение – ОС приема
предложените от УС кандидати за членове на
сдружението; 2. попълване на състава на орга-
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ните за управление на сдружението; проект за
решение – ОС приема предложените кандидати
за членове н УС на сдружението; 3. обсъждане
на предложение от областната управа за възмездяване на земеделски земи, собственост на
ШУН; 4. освобождаване от отговорност на УС
на сдружението за действията му през отчетния
период; проект за решение – ОС освобождава от
отговорност УС на сдружението за действията му
през отчетния период. Писмените материали по
дневния ред на събранието са на разположение
на членовете в седалището на сдружението. Регистрацията на членовете започва в 9,30 ч. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 12 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
7152
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Сокол – 2001“ – с. Лозарево,
област Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 28.10.2016 г.
в 20 ч. в малката зала на читалище „Христо
Ботев“ – с. Черница, при следния дневен ред: 1.
избор на нови ръководни органи; 2. промени в
устава на сдружението; 3. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 21 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
6881
Ивона Илиева Стоилова – ликвидатор на
сдружение „Асоциация на учителите-християни“, Булстат 131161433, в ликвидация по ф. д.
№ 10554/2003 г., със седалище и адрес на управление гр. София, п. к. 1000, район „Триадица“,
ул. Кърниградска 4, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да
предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
7171
Йорданка Любенова Стоилова-Матеева – ликвидатор на сдружение „Център за стратегически
анализи, финансиране и европейски фондове“,
ЕИК 176653085, в ликвидация по ф. д. № 41/2014 г.
по описа на СГС, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да
предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
6978
Р у м яна Стоева К а лошева-Манкова – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел с
дей нос т в общес т вена полза „Черноморск а
правна общност“, Бургас, в ликвидация по ф. д.
№ 3869/1998 г. по описа на Бургаския окръжен
съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани
кредиторите на сдружението да предявят вземанията си в тримесечен срок от обнародването
на поканата в „Държавен вестник“ на адрес:
Бургас, ул. Васил Левски 7.
7127
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