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Президент на републиката
Указ № 13 за назначаване на вице
адмирал Емил Василев Ефтимов за вре
менно изпълняващ задълженията на
вакантната длъжност началник на
отбраната до назначаването на ти
туляр на длъжността, но за срок, не
по-дълъг от една година
Указ № 14 за освобождаване на Кос
тадин Ташев Коджабашев от длъж
ността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Княжество Андора със седалище в
гр. Мадрид, Кралство Испания
Указ № 40 за освобождаване на Пе
тър Стефанов Константинов от
длъжността извънреден и пълномо
щен посланик на Република България
в Република Екваториална Гвинея
Указ № 41 за освобождаване на Весе
лин Филипов Филев от длъжността
извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Бенин
Указ № 61 за промяна в Указ № 58 от
24 януари 2017 г.

Министерски съвет
 Решение № 59 от 20 януари 2017 г.
за предоставяне на концесия за до
бив на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богатства – скалнооблицовъчни
ма
териали – туфи, от находище „Сули
ца-1“, участък „Сулица-1-Юг“ и участък
„Сулица-1-Север“, разположено в земли
щето на с. Синделци, община Мом
чилград, област Кърджали, на „Гугуланови“ – ООД, Кърджали
 Решение № 60 от 20 януари 2017 г.
за предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богат
ства – скалнооблицовъчни материа
ли – гнайсошисти, от находище „Бой
човата круша“, участъци „Бойчовата
круша – изток“ и „Бойчовата кру
ша – запад“, разположено в землища
та на с. Соколенци и  с. Нова ливада,
община Ивайловград, област Хасково,
на „СМС – Родопи“ – ООД, София
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 Решение № 64 от 20 януари 2017 г.
за предоставяне на концесия за до
бив на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 1 от Закона за подземните
богатства – метални полезни изкопа
еми – златно-сребърни руди, от на
ходище „Седефче“, участъци „Центра
лен“ и „Южен“, община Момчилград,
област Кърджали, на „Горубсо – Кър-
джали“ – АД, Кърджали
11
Министерство
на образованието и науката
 Правилник за устройството и дей
ността на Националния музей на образованието – Габрово
16
 Правилник за устройството и дей
ността на Център за оценяване в
предучилищното и училищното образование
18
 Наредба № 1 от 16 януари 2017 г. за
условията и реда за възстановяване
на транспортните разходи или на
разходите за наем на педагогически
те специалисти в институциите в
системата на предучилищното и училищното образование
22
Министерство
на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 6 от 2012 г. за компе
тентност на морските лица в Република България
24
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Министерство
на вътрешните работи
 Инструкция № 8121з-91 от 13 януари
2017 г. за реда и организацията за осъ
ществяване на превантивна дейност
от полицейските органи на Министерството на вътрешните работи
29
Централна
избирателна комисия
 Решение № 4117-НС от 24 януари
2017 г. относно утвърждаване образ
ците на изборните книжа за произ
веждане на избори за народни представители за Народно събрание
38
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА

мощен посланик на Република България в
Република Екваториална Гвинея.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.

УКАЗ № 13

Издаден в София на 20 януари 2017 г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4, чл. 146,
т. 1 и чл. 216, ал. 2 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам вицеадмирал Емил Василев Ефтимов за временно изпълняващ задълженията
на вакантната длъжност началник на отбраната
до назначаването на титуляр на длъжността,
но за срок, не по-дълъг от една година.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 16 януари 2017 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
738

УКАЗ № 41
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Веселин Филипов Филев
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Република Бенин.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 20 януари 2017 г.

590

Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов

УКАЗ № 14
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Костадин Ташев Коджабашев от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Княжество
Андора със седалище в гр. Мадрид, Кралство
Испания.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 16 януари 2017 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
591

Подпечатан с държавния печат.
739

УКАЗ № 61
На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
В Указ № 58 от 24 януари 2017 г. думите
„Спас Владимиров Попниколов за служебен
министър на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят със „Спас Кирилов Попниколов за служебен министър на
регионалното развитие и благоустройството“.
Издаден в София на 25 януари 2017 г.
Президент на републиката:
Румен Радев

УКАЗ № 40
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Петър Стефанов Константинов от длъжността извънреден и пълно-

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 59
ОТ 20 ЯНУАРИ 2017 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – туфи, от находище
„Сулица-1“, участък „Сулица-1-Юг“ и участък
„Сулица-1-Север“, разположено в землището на с. Синделци, община Момчилград,
област Кърджали, на „Гугуланови“ – ООД,
Кърджали
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона
за подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от
Закона за концесиите във връзка с чл. 71 от
Закона за подземните богатства и мотивирано
предложение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет
експлоатация на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства
(ЗПБ) – скалнооблицовъчни материали – туфи,
представляващи изключителна държавна собственост, съгласно акт за изключителна държавна собственост № 1533 от 22 юли 2015 г., от
находище „Сулица-1“, участък „Сулица-1-Юг“
и участък „Сулица-1-Север“, разположено в
землището на с. Синделци, община Момчилград, област Кърджали, която се извършва
със средства на концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
38 471 кв. м, която е индивидуализирана с
координатите на точки от № 1 до № 24 в
координатна система „1970 г.“ съгласно приложението. В тези граници концесионната
площ включва:
2.1. Площта на находище „Сулица-1“, участък „Сулица-1-Юг“ и участък „Сулица-1-Север“,
както следва:
2.1.1. участък „Сулица-1-Юг“ с площ 13,7 дка,
индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 17 по външния контур на
запасите и ресурсите в координатна система
„1970 г.“, неразделна част от концесионния
договор;
2.1.2. „Сулица-1-Север“ с площ 12,3 дка,
индивидуализирана с координатите на точки
от № 1 до № 9 по външния контур на запасите
в координатна система „1970 г.“, неразделна
част от концесионния договор.
2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години. Началният срок на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
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4. Концесионният договор влиза в сила
от датата на предоставянето на банковата
гаранция по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „Гугуланови“ – ООД, Кърджали – титуляр на
Удостоверение за търговско откритие № 490
от 4 май 2015 г., издадено от министъра на
енергетиката.
6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 се осъществява след съгласуване и/или
одобрение от министъра на енергетиката на
проектите и плановете по т. 7.2.3 от това
решение, изготвени въз основа на мерките и
условията в Решение № ХА-28 ПР от 2014 г.
на директора на Регионалната инспекция по
околната среда и водите (РИОСВ) – Хасково.
Решението е приложение – неразделна част
от проекта по т. 7.2.3.1.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, включително на горите и земите в
националните паркове и резервати, правата
върху горските територии и земеделските
земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения
ред, пътищата и пътната инфраструктура от
републиканската пътна мрежа.
6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица, освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да не допуска наднормено натоварване
със замърсители на околната среда на обектите,
подлежащи на здравна защита съгласно § 1, т. 3
от допълнителните разпоредби на Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда, приета с
Постановление № 59 на Министерския съвет
от 2003 г. (ДВ, бр. 25 от 2003 г.);
6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони около
водоизточниците и съоръженията за питейнобитово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди,
съгласно Наредба № 3 от 2000 г. за условията и
реда за проучване, проектиране, утвърждаване
и експлоатация на санитарно-охранителните
зони около водоизточниците и съоръженията
за питейно-битово водоснабдяване и около
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и
хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.);
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6.4.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
6.4.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на
проектите;
6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващите се рекултивационни мероприятия;
6.4.8. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия,
без изрично писмено съгласие от министъра
на енергетиката.
6.5. За упражняване на правата и изпълнение
на задълженията по концесията не се изискват
задължителни подобрения в находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху земя от концесионната площ,
върху която е придобил съответни права и е
променил предназначението є при условията
и по реда на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между обекта на
концесията и местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – туфи, в границите
на находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – туфи;
7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Сулица-1“, участък „Сулица-1-Юг“
и участък „Сулица-1-Север“, складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните
богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
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техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или
одобрени проекти и планове по това решение
и по концесионния договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. опазва компонентите на околната
среда;
7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление
на минните отпадъци, одобрен от министъра
на енергетиката;
7.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и да представи за съгласуване и/или одобряване на министъра
на енергетиката, а при необходимост – и на
други компетентни държавни органи, при
условия, по ред и в срокове, определени в
концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка; след съгласуването
му цялостният работен проект (ЦРП) става
неразделна част от концесионния договор;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост от
това; при необходимост от изменения и допълнения на цялостния проект концесионерът да
уведоми РИОСВ – Хасково, за уточняване на
необходимостта от провеждане на процедури
по реда на нормативната уредба по опазване
на околната среда преди съгласуването на
проекта от министъра на енергетиката;
7.2.3.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на
министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация на
проекта за ликвидация или консервация на
миннодобивния обект и за рекултивация на
засегнатите земи;
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7.2.3.5. годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от съответния
проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряване от министъра
на енергетиката планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, включително за горите и земите в
националните паркове и резервати, правата
върху горските територии и земеделските
земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения
ред, пътищата и пътната инфраструктура от
републиканската пътна мрежа;
7.2.5. да съставя и да води пълна и подробна
геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията
на действащото законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадените количества туфи
и среднопретеглената им продажна цена за
отчетния период, както и отчети за дължимото концесионно плащане за съответното
шестмесечие;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси и ресурси в находището при доказана
необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи, както и при прекратяване на концесионния договор;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва стриктно изискванията
на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното
наследство;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.10. да извърш и л и к ви да ц и я и/и л и
консерва ц и я на м и н нодоби вн и я обек т и
рекултивация на засегнатите земи за своя
сметка при условия и в срокове, определени
в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по
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т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковите гаранции по т. 8.1.1
и 8.1.2;
7.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е от
задълженията по това решение или договора
или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия, без
изрично писмено съгласие от концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението
за концесионно плащане, лихви за забавено
изпълнение на задължението за плащане на
ДДС, както и неустойки при неизпълнение
на всяко едно непарично задължение или при
нарушаване на условие по концесията:
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 3661 лв. и се
предоставя не по-късно от 7 дни след датата
на подписване на концесионния договор;
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8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС, но не по-малко от
стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, и се
предоставя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2
следва да са валидни до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранциите по т. 8.1.1 и 8.1.2 концесионерът е
длъжен да възстанови техния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за
усвояването им.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на санкциите се определят в концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията са дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 4
на сто (за скалнооблицовъчни материали) и
7 на сто (за строителни материали) от базата
за изчисляване на концесионното плащане се
умножат по добитото количество подземно богатство за съответния отчетен период, съгласно
чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне
на конкретни я размер на концесионното
възнаграждение за добив на строителни и
скалнооблицовъчни материали – приложение
№ 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите
и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни
богатства по реда на Закона за подземните
богатства, приета с Постановление № 127 на
Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59
от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Размерът на концесионното плащане
за единица добито подземно богатство по
т. 9.3 не може да бъде по-нисък от сбора на
стойностите, получени съгласно чл. 1, ал. 3,
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т. 2, буква „б“ – туфи за скалнооблицовъчни
материали, и съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква
„а“ – туфи за трошени фракции, и ал. 4 от
методиката по т. 9.3 – приложение № 4 към
чл. 11 от наредбата по т. 9.3, и Регламент (ЕО)
№ 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно
краткосрочната статистика и Регламент (ЕО)
№ 1158/2005 г. на Европейския парламент и
на Съвета от 6 юли 2005 г. за изменение на
Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета.
9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде
по-нисък от сумата, определена на база 30
на сто от предвидения средногодишен добив
за срока на концесията – 450 куб.м/шестмесечие и предвидените стойности за единица
добито подземно богатство съгласно т. 9.4,
както следва:
9.5.1. 176 куб.м/шестмесечие добити туфи
за скалнооблицовъчни материали, и
9.5.2. 274 куб.м/шестмесечие (392 тона)
добити туфи за трошени фракции.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за неговото определяне.
9.7. Министърът на енергетиката превежда
на основание чл. 61, ал. 3 ЗПБ по бюджета
на Община Момчилград цялото извършено
концесионно плащане при условията и по
реда на чл. 81, ал. 2 от Закона за концесиите
без ДДС.
10. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на
дейностите, предвидени в съгласуван проект
за техническа ликвидация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите
земи, при условие че не се извършва добив
на подземни богатства, при условия и по ред,
определени в концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на енергетиката:
11.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Гугуланови“ – ООД,
Кърджали, в срок до 6 месеца от влизането
в сила на решението за предоставяне на
концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Апостол Михов

БРОЙ 10

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

Приложение
към т. 2

бр. 14 от 2015 г.) и мотивирано предложение
на министъра на енергетиката

Координатен регистър на граничните точки
на концесионната площ на находище „Сули
ца-1“, участък „Сулица-1-Юг“ и участък „Сулица-1-Север“
Координатна система „1970 г.“

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богатства (ЗПБ) – скалнооблицовъчни материали – гнайсошисти, представляващи изключителна държавна собственост, от находище
„Бойчовата круша“, у част ъци „Бойчовата
круша – изток“ и „Бойчовата круша – запад“,
разположено в землищата на с. Соколенци и
с. Нова ливада, община Ивайловград, област
Хасково, която се извършва със средства на
концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
182 399 кв. м, индивидуализирана с координатите на точките от № 1 до № 16 в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението. В
тези граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на участък „Бойчовата круша – изток“ с размер 88 649 кв. м, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до
№ 11 в координатна система „1970 г.“.
2.2. Площта на участък „Бойчовата круша – запад“ с размер 45 771 кв. м, индивидуализирана с координатите на точки от № 1
до № 6 в координатна система „1970 г.“.
2.3. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията, извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години. Началният срок на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила
от датата на предоставянето на банковата
гаранция по т. 8.1.1.
5. Оп редел я п ряко за концесионер
„СМС – Родопи“ – ООД, София – титуляр на
Удостоверение за търговско откритие № 0362
от 12 септември 2008 г., издадено от министъра
на околната среда и водите.
6. Концесията се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 се осъществява след:
6.1.1. съгласуване от министъра на енергетиката на проектите и плановете по т. 7.2.3,
изготвени въз основа на мерките и условията
в Решение № ХА-79 ПР от 2012 г. на директора на Регионалната инспекция по околната
среда и водите (РИОСВ) – Хасково. Решението
е приложение – неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1;
6.1.2. съгласуване на цялостен работен
проект за добив и първична преработка и
цялостен работен проект за ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи с Агенция
„Пътна инфраструктура“ и въз основа на
разрешение, издадено по реда на чл. 26 от
Закона за пътищата.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото

№

X

Y

1.

4526589.4

9427605.7

2.

4526596.3

9427605.2

3.

4526620.1

9427610.9

4.

4526635.6

9427604.2

5.

4526673.2

9427608.1

6.

4526700.5

9427555.8

7.

4526699.4

9427501.9

8.

4526742.3

9427501.6

9.

4526759.4

9427649.8

10.

4526773.9

9427718.6

11.

4526738.5

9427760.0

12.

4526826.0

9427774.0

13.

4526806.5

9427813.5

14.

4526732.0

9427816.0

15.

4526683.0

9427748.1

16.

4526634.1

9427737.4

17.

4526608.0

9427732.1

18.

4526594.8

9427713.8

19.

4526598.2

9427691.7

20.

4526565.9

9427661.6

21.

4526563.7

9427659.9

22.

4526522.7

9427644.1

23.

4526530.2

9427601.5

24.
662

4526556.8

9427600.7

РЕШЕНИЕ № 60
ОТ 20 ЯНУАРИ 2017 Г.

за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайсошисти, от находище
„Бойчовата круша“, участъци „Бойчовата
круша – изток“ и „Бойчовата круша – запад“,
разположено в землищата на с. Соколенци и
с. Нова ливада, община Ивайловград, област
Хасково, на „СМС – Родопи“ – ООД, София
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за
подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от Закона
за концесиите във връзка с чл. 71 от Закона
за подземните богатства, § 63 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение на Закона за забрана на химичес
кото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (ДВ,

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

здраве, защитените със закон територии и
обекти, включително на горите и земите в
националните паркове и резервати, правата
върху горските територии и земеделските
земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения
ред, пътищата и пътната инфраструктура от
републиканската пътна мрежа.
6.3. Правата и задълженията по концесията
да не се прехвърлят на трети лица освен с разрешение на Министерския съвет при условията
и по реда на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да не допуска наднормено натоварване
със замърсители на околната среда на обектите,
подлежащи на здравна защита съгласно § 1, т. 3
от допълнителните разпоредби на Наредбата
за условията и реда за извършване на оценка
на въздействието върху околната среда, приета
с Постановление № 59 на Министерски съвет
от 2003 г. (ДВ, бр. 25 от 2003 г.);
6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни
и хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3
от 2000 г. за условията и реда за проучване,
проектиране, утвърждаване и експлоатация на
санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците
на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди
(ДВ, бр. 88 от 2000 г.);
6.4.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични стандарти, в т. ч. да спазва правилата и нормите
за извършване на взривни работи;
6.4.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на
проектите;
6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващите се рекултивационни мероприятия;
6.4.8. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия,
без изрично писмено съгласие от министъра
на енергетиката.
6.5. За упражняване на правата и изпълнение на задълженията по концесията не се
изискват задължителни подобрения в находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху земя от концесионната площ,
върху която е придобил съответни права и е
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променил предназначението є при условията
и по реда на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между обекта на
концесията и местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайсошисти, в
границите на находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – гнайсошисти;
7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива, включително допроучване в границите на находище „Бойчовата круша“, участъци „Бойчовата
круша – изток“ и „Бойчовата круша – запад“,
складиране, преработка, транспорт и продажба
на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. опазва компонентите на околната
среда;
7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление
на минните отпадъци, одобрен и съгласуван
с министъра на енергетиката;
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7.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и да представи за съгласуване с министъра на енергетиката, а
при необходимост – и с други компетентни
държавни органи, при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка; неразделна част
от проекта е теренно-ситуационен план на
концесионната площ с нанесени отстояния
до път III-5906 и принадлежащите му пътни
съоръжения; след съгласуването му цялостният
работен проект (ЦРП) става неразделна част
от концесионния договор;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това; в тези случаи концесионерът уведомява РИОСВ – Хасково, за уточняване на
необходимостта от провеждане на процедури
по реда на нормативната уредба по опазване
на околната среда преди съгласуването с
министъра на енергетиката;
7.2.3.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен проект за ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и за
рекултивация на засегнатите земи, представляващ неразделна част от проекта по т. 7.2.3.1;
концесионерът представя на министъра на
енергетиката на всеки 5 години от срока на
концесията актуализация на проекта за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи;
7.2.3.5. годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от съответ
ния проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряване от министъра
на енергетиката планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, включително за горите и земите в
националните паркове и резервати, правата
върху горските територии и земеделските
земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения
ред, пътищата и пътната инфраструктура от
републиканската пътна мрежа;
7.2.5. да съставя и да води пълна и подробна
геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията
на действащото законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
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7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите
и действително продадени количества гнайсошисти и среднопретеглената им продажна
цена за отчетния период, както и отчети за
дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие до 15 дни след изтичането
на отчетния период;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета, в срок до
31 януари на следващата година;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва стриктно изискванията на
чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство, както и да не се засягат могилните
насипи и десетметровата охранителна зона
на надгробните могили, намиращи се в непосредствена близост до находището;
7.2.9. преди започване на дейностите по
добива концесионерът писмено да уведоми
Областното пътно управление – Хасково (с
копие до АПИ – София), на чиято територия
се намира площта, за осъществяване на контрол по компетентност;
7.2.10. да спазва ограниченията и изискванията на чл. 26 от Закона за пътищата за
допустимите дейности в обхвата на пътищата,
пътните съоръжения и обслужващите зони,
както и да не нанася повреди и да не допуска
унищожаване на пътищата, пътните съоръжения и принадлежностите на пътя;
7.2.11. при установено нарушение в широчините на обслужващите зони по чл. 7, ал. 2 и 3
и при неспазване на изискванията на чл. 26 от
Закона за пътищата концесионерът извършва
рекултивация на нарушените терени;
7.2.12. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.13. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.14. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по
т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6;
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7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковите гаранции по т. 8.1.1
и 8.1.2;
7.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е
от задълженията по това решение или по
договора или при нарушаване на условие за
осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия, без
изрично писмено съгласие от концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението
за концесионно плащане, лихви за забавено
изпълнение на задължението за плащане на
ДДС, както и неустойки при неизпълнение
на всяко едно непарично задължение или при
нарушаване на условие по концесията:
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е 2731 лв. и се предоставя не
по-късно от 7 дни след датата на подписване
на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС, но не по-малко от
стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, и се
предоставя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2
са валидни до 28 февруари на следващата
година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранциите по т. 8.1.1 и 8.1.2 концесионерът е
длъжен да възстанови техния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за
усвояването им.
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8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на санкциите се определят в концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя конкретно за всяка 6-месечна вноска,
като 4 на сто (за скалнооблицовъчни материали) и 7 на сто (за трошените фракции)
от базата за изчисляване на концесионното
плащане се умножи по добитото количество
подземно богатство за съответния отчетен
период, съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета
с Постановление № 127 на Министерския
съвет от 1999 г. (обн., ДВ бр. 59 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Размерът на концесионното плащане за
единица добито подземно богатство по т. 9.3
не може да бъде по-нисък от сбора на стойностите, получени съгласно чл. 1, ал. 3, т. 2,
буква „в“ – гнайсошисти за скалнооблицовъчни
материали, и съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква
„а“ – гнайсошисти за трошени фракции, и ал. 4
от методиката по т. 9.3 – приложение № 4 към
чл. 11 от наредбата по т. 9.3, и Регламент (ЕО)
№ 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно
краткосрочната статистика и Регламент (ЕО)
№ 1158/2005 г. на Европейския парламент и
на Съвета от 6 юли 2005 г. за изменение на
Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета.
9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде
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по-нисък от сумата, определена на база 30
на сто от предвидения средногодишен добив
за срока на концесията – 450 куб.м/шестмесечие, и предвидените стойности за единица
добито подземно богатство съгласно т. 9.4,
както следва:
9.5.1. 143 куб.м/шестмесечие добити гнайсошисти за скалнооблицовъчни материали, и
9.5.2. 307 куб.м/шестмесечие (780 тона)
добити гнайсошисти за трошени фракции.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променя с допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за неговото определяне.
9.7. Министърът на енергетиката превежда
на основание чл. 61, ал. 3 ЗПБ по бюджета на
Община Ивайловград цялото извършено концесионно плащане при условията и по реда на
чл. 81, ал. 2 от Закона за концесиите без ДДС.
10. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на
дейностите, предвидени в съгласуван проект
за техническа ликвидация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите
земи, при условие че не се извършва добив
на подземни богатства, при условия и по ред,
определени в концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на енергетиката:
11.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионни я договор със „СМС – Родопи“ – ООД, София, в срок до 6 месеца от
влизането в сила на решението за предоставяне на концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Апостол Михов
Приложение
към т. 2

Координатен регистър на граничните точки на
концесионната площ на находище „Бойчовата
круша“, участъци „Бойчовата круша – изток“ и
„Бойчовата круша – запад“
Координатна система „1970 г.“
№

X (м)

Y (м)

1.

4529357.3

9459148.3

2.

4529411.9

9459242.3
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№

X (м)

Y (м)

3.

4529366.6

9459437.0

4.

4529190.7

9459396.1

5.

4529207.6

9459315.3

6.

4529195.0

9459285.0

7.

4529050.0

9459255.0

8.

4528976.0

9459502.0

9.

4528890.0

9459515.0

10.

4528899.9

9459469.8

11.

4528939.2

9459163.1

12.

4528951.4

9459116.8

13.

4528965.0

9458930.0

14.

4528998.6

9458897.1

15.

4529245.2

9458944.0

16.
663

4529245.2

9458984.0

РЕШЕНИЕ № 64
ОТ 20 ЯНУАРИ 2017 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от
Закона за подземните богатства – метални
полезни изкопаеми – златно-сребърни руди,
от находище „Седефче“, участъци „Централен“ и „Южен“, община Момчилград, област
Кърджали, на „Горубсо – Кърджали“ – АД,
Кърджали
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона
за подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от
Закона за концесиите във връзка с чл. 71 от
Закона за подземните богатства и мотивирано
предложение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет – експлоатация на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните
богатства (ЗПБ) – метални полезни изкопаеми – златно-сребърни руди, представляващи
изк л юч и т ел на д ържа вна собс т венос т, о т
находище „Седефче“, участъци „Централен“
и „Южен“, община Момчилград, област Кърджали, която се извършва със средства на
концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ 660,0 дка,
индивидуализирана с координатите на точки
от № 1 до № 19 в координатна система „1970 г.“
съгласно приложението. В тези граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Седефче“, участъци „Централен“ и „Южен“, както следва:

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

2.1.1. участък „Централен“ с площ 64,3 дка,
индивидуализирана с координатите на точки от
№ 1 до № 52 по външния контур на запасите
и ресурсите в координатна система „1970 г.“
съгласно схема и координатен регистър – неразделна част от концесионния договор;
2.1.2. участък „Южен“ с площ 40,5 дка, индивидуализирана с координатите на точки от
№ 1 до № 18 по външния контур на запасите
и ресурсите в координатна система „1970 г.“
съгласно схема и координатен регистър – неразделна част от концесионния договор.
2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията извън добива.
3. Определя срок на концесията 26 години. Началният срок на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила
от датата на предоставянето на банковата
гаранция по т. 8.1 за първата година от срока
на концесията.
5. Определя пряко за концесионер „Горубсо – Кърджали“ – АД, Кърджали – титуляр на
Удостоверение за търговско откритие № 497
от 5 август 2015 г., издадено от министъра на
енергетиката.
6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 се осъществява след:
6.1.1. съгласу ване и/или одобрение от
министъра на енергетиката на проектите и
плановете по т. 7.2.3 от това решение, изготвени въз основа на мерките и условията в
Решение № ХА-01-01 по оценка на въздействието върху околната среда на директора на
Регионалната инспекция по околната среда
и водите (РИОСВ) – Хасково, от 2014 г.; решението е приложение – неразделна част от
проекта по т. 7.2.3.1;
6.1.2. съгласуване на цялостния работен
проект за добив и първична преработка и
на цялостния работен проект за ликвидация
или консервация на миннодобивния обект и
рекултивация на засегнатите земи с Агенция
„Пътна инфраструктура“ и въз основа на
разрешение, издадено по реда на чл. 26 от
Закона за пътищата.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра,
околната среда, водите, човешкото здраве,
защитените със закон територии и обекти,
включително на горите и земите в национални
паркове и резервати, правата върху горските
територии и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред, пътищата и
пътната инфраструктура от републиканската
пътна мрежа.
6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
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с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да не допуска наднормено натоварване
със замърсители на околната среда на обектите,
подлежащи на здравна защита съгласно § 1, т. 3
от допълнителните разпоредби на Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда, приета с
Постановление № 59 на Министерския съвет
от 2003 г. (ДВ, бр. 25 от 2003 г.);
6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни
и хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3
от 2000 г. за условията и реда за проучване,
проектиране, утвърждаване и експлоатация на
санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците
на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди
(ДВ, бр. 88 от 2000 г.);
6.4.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
6.4.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на
проектите;
6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.4.8. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица придобитата геоложка и техническа документация и информация по чл. 13
ЗПБ, свързана с обекта на концесията, без
изрично писмено съгласие от министъра на
енергетиката.
6.5. За упражняване на правата и за изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху земя от концесионната площ,
върху която е придобил съответни права и е
променил предназначението є при условията
и по реда на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устрой-
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ствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между обекта на
концесията и местни и/или републикански
пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – метални полезни изкопаеми – златно-сребърни
руди, в границите на находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – златно-сребърни руди;
7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията;
с допълнителното споразумение се определят
размерът, условията и редът за заплащане на
концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или
одобрени проекти и планове по това решение
и по концесионния договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, недопускайки неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби и извлича оптимално съдържащите се в тях полезни
компоненти при първичната им преработка,
спазвайки изискванията за правилно и без
опасно разработване;
7.2.1.4. опазва компонентите на околната
среда;
7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богатства в съответствие с план за управление на
минните отпадъци, одобрен от министъра на
енергетиката;
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7.2.2. да заплаща концесионното плащане
при условия и в срокове, определени с концесионния договор;
7.2.3. да изработи и да представи за съгласуване и/или за одобрение на министъра
на енергетиката, а при необходимост – и на
други компетентни държавни органи, при
условия, по ред и в срокове, определени с
концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка; неразделна част от
проекта е теренно-ситуационен план на концесионната площ на находище „Седефче“,
участъци „Централен“ и „Южен“, с нанесен
път III-5902 и прилежащите му пътни съоръжения с отстояние до границата на запасите
и ресурсите;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост от
това; при необходимост от изменения и допълнения на цялостния проект концесионерът да
уведоми РИОСВ – Хасково, за уточняване на
необходимостта от провеждане на процедури
по реда на нормативната уредба по опазване
на околната среда преди съгласуването на
проекта от министъра на енергетиката;
7.2.3.3. годишен работен проект за добив
и за първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на
министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи;
7.2.3.5. годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи
за всяка година от срока на концесията,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряване от министъра
на енергетиката планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени с
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти,
включително на горите и земите в национални
паркове и резервати, правата върху горските
територии и земеделските земи, културните
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ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред, пътищата и
пътната инфраструктура;
7.2.5. да съставя и води пълна и подробна
геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията
на действащото законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени с концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за действително добитите количества подземни богатства
и съдържанията на металите в тях, както и
отчети за дължимото концесионно плащане
за съответното шестмесечие;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси и ресурси в находището при доказана
необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и от рекултивация на засегнатите
земи, както и при прекратяване на концесионния договор;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва изискванията на чл. 160,
ал. 2 от Закона за културното наследство;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.10. преди започване на дейностите по
добива концесионерът писмено да уведоми
Областното пътно управление – Кърджали (с
копие до Агенция „Пътна инфраструктура)“, за
осъществяване на контрол по компетентност;
7.2.11. да спазва ограниченията и изискванията по чл. 26 от Закона за пътищата за
допустимите дейности в обхвата на пътищата,
пътните съоръжения и обслужващите зони,
както и да не нанася повреди и да не допуска
унищожаване на пътищата, пътните съоръжения и принадлежностите на пътя;
7.2.12. да извърши рекултивация на нарушените терени при установено нарушение в
ширините на обслужващите зони по чл. 7, ал. 2
и 3 от Закона за пътищата и при неспазени
изисквания на чл. 26 от Закона за пътищата;
7.2.13. да извърш и л и к ви да ц и я и/и л и
консерва ц и я на м и н нодоби вн и я обек т и
рекултивация на засегнатите земи за своя
сметка, при условия и в срокове, определени
в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.14. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията при
условия и по ред, определени с концесионния
договор.
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7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
с концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост, върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени с концесионния договор, изцяло
или част от банковите гаранции по т. 8.1 и 8.2;
7.3.5. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да прекрати едностранно договора при неизпълнение от страна на
концесионера на което и да е от задълженията
по това решение и по договора и/или при
нарушаване на условие за осъществяване на
концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесията,
без изрично писмено съгласие от концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
парична банкова гаранция в размер на левовата равностойност на 24 325 щатски долара,
обезпечаваща извършването на дейностите
по изграждане на минни и преработвателни
мощности, както и изпълнението на всички
договорни задължения за всяка година от подписване на концесионния договор до въвеждане
на обекта в експлоатация, но не по-късно от
3 години от влизане в сила на концесионния
договор. Гаранцията се предоставя в срок до
31 януари на съответната година. Банковата
гаранция за първата година от срока на концесията се предоставя в срок до 7 дни след
подписване на концесионния договор.
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8.2. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 8.5,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението
за концесионно плащане, лихви за забавено
изпълнение на задължението за плащане на
ДДС, както и неустойки при неизпълнение
на всяко едно непарично задължение или при
нарушаване на условие по концесията – за
всяка година от срока на концесията след
въвеждане на обекта в експлоатация, или от
3-ата година от влизането в сила на концесионния договор, ако обектът не е въведен в
експлоатация дотогава. Гаранцията е в размер
100 на сто от стойността на дължимото концесионно плащане за предходната година с
начислен ДДС, но не по-малко от стойността
на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС и се предоставя в срок
до 31 януари на съответната година.
8.3. Банковите гаранции по т. 8.1 и 8.2 са
валидни до 28 февруари на следващата година.
8.4. При усвояване изцяло или на част от
гаранциите по т. 8.1 и 8.2 концесионерът е
длъжен да възстанови техния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за
усвояването им.
8.5. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект и
за рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните с концесионния договор.
8.6. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на
санкциите се определят с концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен с концесионния договор, годишно
концесионно плащане, върху размера на което
се дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като
срокът на плащане е 30-о число на месеца,
следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на годишното парично концесионно плащане за единица добито подземно богатство се изчислява като процент от
стойността на добитите подземни богатства в
съответствие с чл. 1 на приложение № 3 към
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чл. 10 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства
по реда на Закона за подземните богатства.
9.4. Минималният процентен размер на
концесионното плащане е 1,0 на сто от стойността на добитите златно-сребърни руди при
рентабилност на нетните приходи от продажби
до 10 на сто, включително при отрицателни
стойности, а максималният процентен размер
е 4 на сто от стойността на добитите златносребърни руди при 50 на сто или по-висока
рентабилност на нетните приходи от продажби.
При рентабилност от 10 на сто до 50 на сто
размерът се увеличава с 0,08 на всеки процент
увеличение на рентабилността.
9.5. Стойност та на добитите подземни
богатства се определя като сума от произведенията на съдържащите се в добитите
подземни богатства метали злато и сребро
и съответната им средноаритметична цена
съгласно обявените цени на Лондонската
метална борса за съответния период.
9.6. Минималното годишно парично концесионно плащане се формира като сума от
1,0 на сто от добитите златно-сребърни руди,
изчислена при условията на т. 9.4 и 9.5, и 1,0
на сто от стойността на недобитите количества
руда до 30 000 тона, със средно съдържание
на златото в рудата – 1,802 г/тон, и средно
съдържание на среброто в рудата – 64,461 г/
тон, изчислена при условията на т. 9.3, но не
по-малко от левовата равностойност на 20 270
щатски долара без ДДС, определена на базата
на 30 на сто от предвидения средногодишен
добив – 30 000 т.
9.7. При доказана възможност за извличане и продажба на други метали (освен
злато и сребро) размерът, условията и редът
за заплащане на концесионно плащане се
определ ят с допълнително споразу мение,
сключено между концесионера и концедента
в съответствие с действащата към момента
на сключване на споразумението методика
за тяхното определяне.
9.8. Министърът на енергетиката превежда
на основание чл. 61, ал. 3 ЗПБ по бюджета
на Община Момчилград част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто,
определена при условията на чл. 81, ал. 2 от
Закона за концесиите, без ДДС.
9.9. Размерът на концесионното плащане по
т. 9 се променя с допълнително споразумение
към концесионния договор при промяна на
законодателството, уреждащо реда за неговото
определяне.
10. Концесионно плащане се дължи от
момента на въвеждане на находището в експлоатация, или oт 3-ата година след влизане в
сила на концесионния договор при условията
на т. 4 от решението, ако находището не е
въведено в експлоатация дотогава.
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11. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на
дейностите, предвидени в съгласуван проект
за техническа ликвидация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите
земи, при условие че не се извършва добив
на подземни богатства, при условия и по ред,
определени с концесионния договор.
12. Оправомощава министъра на енергетиката:
12.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Горубсо – Кърджали“ – АД, Кърджали, в срок до 6 месеца от
влизане в сила на решението.
12.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
12.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
12.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Апостол Михов
Приложение
по т. 2

Координатен регистър на граничните точки на
концесионната площ на находище „Седефче“,
участъци „Централен“ и „Южен“
Координатна система „1970 г.“
Точка
№
1.

664

Координати
X (север), м
Y (изток), м
4524298.0

9424006.0

2.

4524545.0

9424470.0

3.

4524403.0

9424598.0

4.

4524393.0

9424629.0

5.

4524303.0

9424705.0

6.

4524145.0

9424646.0

7.

4524115.0

9424736.0

8.

4524088.0

9424700.0

9.

4524106.0

9424636.0

10.

4523923.0

9424567.0

11.

4523611.0

9424409.0

12.

4522622.0

9424413.0

13.

4522622.0

9424150.0

14.

4522939.0

9424150.0

15.

4523035.0

9424254.0

16.

4523623.0

9424247.0

17.

4523621.0

9424150.0

18.

4523675.0

9424150.0

19.

4523675.0

9424009.7
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МИ Н ИС Т ЕРС Т ВА
И Д РУ Г И ВЕ ДОМС Т ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И
НАУКАТА
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Националния
музей на образованието – Габрово
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и дейност та на Национални я
музей на образованието – Габрово, наричан
по-нататък „музеят“.
Чл. 2. (1) Музеят е специализирано обслужващо звено по смисъла на чл. 50, ал. 1, т. 7
от Закона за предучилищното и училищното
образование (ЗПУО) и културна и научна
организация по смисъла на чл. 24 от Закона
за културното наследство (ЗКН).
(2) Музеят подпомага дейности по съхранение и развитие на образованието и опазване
на културното наследство във взаимодействие
със съответните компетентни държавни и
общински органи и институции.
Чл. 3. Музеят е юридическо лице на бюджетна издръжка. Директорът на музея е
второстепенен разпоредител с бюджет към
министъра на образованието и науката.
Чл. 4. Музеят е със седалище и адрес:
Габрово, ул. Априловска 15.
Чл. 5. Съгласно ЗКН по тематичен обхват
музеят е специализиран, а по териториален
обхват – национален.
Чл. 6. Музеят се ръководи методически
от Министерството на културата.
Раздел II
Функции и дейности на музея
Чл. 7. (1) Музеят изпълнява общонационални функции по трайно съхраняване и
попул яризиране на култ у рните ценности,
свързани с образователното дело в България.
(2) За осъществяване на функциите си
по опазването и представянето на движими
културни ценности музеят извършва следните
дейности:
1. издирва движимите културни ценности,
свързани с историята на образователното дело
в България, чрез получаване и документиране
на информация от различни източници;
2. изучава, събира, придобива, съхранява
и документира културни ценности, свързани с историята на образователното дело в
България;
3. извършва научноизследователска дейност, подчинена на основната му дейност,
организира и провежда научни прояви (конференции, работни срещи, дискусии и др.);
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4. издава научни, научнопопулярни и рекламни материали;
5. организира постоянни и временни експозиции, като дава ясна информация за представените движими културни ценности чрез
означаването им, надписването им и издаване
на пътеводители и каталози за експозициите
и други информационни материали;
6. организира или участва във временни
експозиции – изложби в чужбина на движими
културни ценности, или изнася такива в чужбина при условията на глава шеста, раздел VI
от ЗКН и след разрешение на министъра на
образованието и науката;
7. осъществява дейности във връзка с изработване на копия, реплики и предмети с
търговско предназначение при условията и
по реда на ЗКН;
8. организира консервация и реставрация
на културни ценности със съдействието на
лица, вписани в регистъра по чл. 165 ЗКН;
9. осигурява правна и физическа защита
на съхраняваните във фондовете му движими
културни ценности;
10. осъществява дейности по дигитализацията на основния и обменния фонд на музея;
11. предоставя информация на Министерството на културата във връзка с воденето
на регистрите по ЗКН.
Чл. 8. Музеят на образованието:
1. подготвя и организира срещи и семинари в помощ на педагогическите специалисти
за ползване на музейния фонд и културното
наследство в образователния процес;
2. изработва и разпространява мултимедийни продукти, свързани с националното
ни културно наследство, които да се ползват
като методически помагала;
3. предлага тематични занимания чрез
музейни дейности с иновативни форми;
4. организира регионални и национални
ученически конкурси за изучаване на образователната ни история;
5. подпомага българската общност в чужбина за съхраняване и популяризиране на националните ценности и просветните традиции;
6. съдейства за изследване на историята
на училищата и за създаване на методическо
организиране и обогатяване на училищни
музейни сбирки; поддържа електронна база
данни за у чилищните м узейни сбирк и в
страната;
7. поддържа публична електронна база
данни за годината на откриване на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование и информация за
тях; издава удостоверения за годината на
създаване на институциите.
Чл. 9. (1) Музеят формира основен, обменен
и научно-спомагателен фонд и научен архив,
които включват:
1. за основния фонд – придобитите от музея
и предоставените му за безвъзмездно ползване
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движими културни ценности с изключително
голямо научно и културно значение – национално богатство, както и тези, които съответстват на неговия тематичен обхват;
2. за обменния фонд – движими културни
ценности, които не съответстват на тематичния му обхват, както и многократно повтарящите се културни ценности от основния
му фонд;
3. за научно-спомагателния фонд – предмет и и д ру г и материа ли от значение за
изследователската, експозиционната и образователната дейност на музея;
4. за научния архив:
а) документите по издирването, идентифицирането, изследването, съхраняването,
консервацията, реставрацията, движението
и представянето на движимите култ у рни
ценности;
б) отчетните документи за движимите
к ул т у рн и цен нос т и, с ъх ра н я ва н и о т тя х
постоянно или временно: документи за произход, за постъпване или придобиване от
музея, оценителни протоколи, инвентарни
книги и други;
в) научната и справочната документация:
научни паспорти и картотеки.
(2) Научният архив се съхранява в музея
безсрочно.
Чл. 10. Движимите културни ценности във
фонда на музея подлежат на инвентаризация
по реда на Наредба № H-6 от 2009 г. (ДВ,
бр. 2 от 2010 г.) за формиране и управление
на музейните фондове. По реда на чл. 32 от
същата наредба се извършва отписването на
движимите културни ценности от музейните
фондове.
Раздел III
Структура и управление на музея
Чл. 11. (1) Структурата на музея се състои
от три отдела:
1. „Нау чноизследователск и, фондове с
научен архив и библиотека“;
2. „Информационно осигуряване, комуникации и мултимедийно студио“;
3. „Финанси и административно-стопанска
дейност“.
(2) Музеят е с обща численост на персонала 11 щатни бройки.
Чл. 12. (1) Музеят се управлява от директор, назначен от министъра на образованието
и науката въз основа на конкурс, проведен
по реда на Кодекса на труда. Условията на
конкурса се съгласуват с Министерството
на културата.
(2) В комисията за провеждане на конкурса
се включва представител на Министерството
на културата.
Чл. 13. (1) Директорът планира, организира, контролира и отговаря за цялостната
дейност на музея, като:
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1. представлява музея пред всички държавни органи, физически и юридически лица в
страната и в чужбина;
2. разработва проект на бюджет и го предлага на финансиращия орган за утвърждаване;
3. се разпорежда с финансовите средства
на музея и отговаря за тяхното законосъобразно, ефикасно, ефективно и икономично
разходване в съответствие с действащата
нормативна уредба;
4. осъществява връзка и координация на
музея с други държавни органи, институции
и юридически лица с нестопанска цел;
5. отговаря за опазване на имуществото
на музея и за съхраняване и отчитане на
културните ценности от музейните фондове;
6. утвърждава длъжностното разписание на
персонала и поименното щатно разписание;
7. изпълнява функциите на работодател
по отношение на работниците и служителите
на музея;
8. изпълнява и други функции, възложени
му с нормативни, общи или индивидуални
административни актове, имащи връзка с
дейността на музея.
(2) Директорът изготвя и представя в
Министерството на образованието и науката
ежегодно до края на месец януари отчет за
дейността на музея за предходната година.
Чл. 14. (1) Към музея функционират следните съвещателни органи:
1. Дирекционен съвет – подпомага директора в неговите административно-организационни функции; в състава му се включват
специалисти от музея;
2. Музеен съвет – обсъжда проблемите и
перспективите за развитие на музея; в състава му се включват музейни специалисти,
обществени и културни дейци и представители
на институции и бизнес среди; членовете на
Музейния съвет се определят на доброволен
принцип и не получават възнаграждение за
работата си.
(2) Членовете на съвещателните органи се
определят със заповед на директора на музея.
Раздел IV
Организация на работата в музея
Чл. 15. (1) Музеят осигурява дни и часове
за посещение, съобразени със свободното
време на различните групи посетители, и
ги обявява на интернет страницата си и на
други подходящи места.
(2) Музеят осигурява подходящи условия
за достъп до музейните експозиции на хора
с увреждания.
Чл. 16. (1) За индивидуално или групово
посещение на музейна експозиция се заплащат входни билети.
(2) Размерът на входните билети се определя със заповед на директора на музея
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съгласувано с Министерството на образованието и науката.
Чл. 17. (1) Работното време на служителите
в музея е от 8 до 17 ч. с обедна почивка от
12 до 13 ч.
(2) Със заповед на директора се установява
ненормиран работен ден за длъжностите на
служителите, които отговарят за експозициите на музея.
Раздел V
Финансиране на музея
Чл. 18. Музеят се финансира от:
1. държавния бюджет чрез бюджета на
Министерството на образованието и науката;
2. собствени приходи от извършване на
усл у ги, спонсорство, дарени я, завещани я
от български и чуждестранни физически и
юридически лица и др.;
3. проекти по международни и национални
програми.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Този правилник се
издава на основание чл. 50, ал. 5 от Закона за
предучилищното и училищното образование
във връзка с чл. 29, ал. 1, т. 2 от Закона за
културното наследство и отменя Правилника
за устройството и дейността на Национален
музей на образованието – гр. Габрово (ДВ,
бр. 5 от 2012 г.)
Министър:
Меглена Кунева
610

ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Център за
оценяване в предучилищното и училищното
образование
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и дейността на Център за оценяване в
предучилищното и училищното образование,
наричан по-нататък „центъра“.
Чл. 2. (1) Центърът е държавно специализирано обслужващо звено по смисъла на
чл. 50, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО)
за дейности по организиране, подготовка и
провеждане на вътрешно и външно оценяване
и по участие в международни изследвания,
свързани с предучилищното и училищното
образование. Центърът може да осъществява
и дейности по организационно и/или методическо подпомагане, както и такива, свързани с квалификацията на педагогическите
специалисти.
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(2) Центърът е юридическо лице със седалище и адрес на управление: София 1113,
бул. Цариградско шосе 125, бл. 5.
(3) Директорът на центъра е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра
на образованието и науката.
(4) Центърът е с обща численост на персонала 25 щатни бройки.
Чл. 3. Центърът осъществява своята дейност, като:
1. у частва в процеса на оцен яване на
резултатите от обучението на учениците в
училищното образование и в процеса на диагностика на готовността на децата за училище
в предучилищното образование;
2. участва в организирането, подготовката
и провеждането на националните външни оценявания и на държавните зрелостни изпити;
3. оказва методическа подкрепа при организирането, подготовката и провеждането
на регионални външни оценявания;
4. организира, подготвя и провежда външни
оценявания с извадка от ученици от една или
повече паралелки в едно или повече училища
от една или повече области на страната;
5. организира разработването на изпитни
материали за различни видове изпити и подпомага разработването на изпитни материали
за текущи изпитвания;
6. разработва процедури и инструменти
за вътрешно оценяване в училищното образование;
7. участва в създаването на организация
за провеждане на различни видове изпити
на национално и регионално ниво, съгласувано с Министерството на образованието и
науката (МОН) и регионалните управления
на образованието (РУО);
8. отговаря за организирането, подготовката
и провеждането на изпити за установяване
степента на владеене на български език при
придобиване на българско гражданство по
натурализация и владеенето на български език
и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на
медицинска професия в Република България;
9. изготвя и предоставя анализи на резултатите от обучението в училищното образование
и на диагностиката на готовността на децата
за училище в предучилищното образование,
както и на факторите, влияещи върху тях;
10. организира семинари за повишаване
квалификацията на педагогически специалисти, експерти и представители на висши
училища по теми, свързани с оценяването
и анализа на резултатите от проведени оценявания;
11. участва в организирането, подготовката
и провеждането на международни изследвания, свързани с предучилищното и училищното образование, анализира и популяризира
резултатите от тях.
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Чл. 4. Центърът се финансира със средства от:
1. държавния бюджет;
2. собствени приходи от: услуги, свързани
пряко с предмета на дейност на центъра,
дарения, завещания и спонсорства.
Г л а в а

в т о р а

У ПРА ВЛЕНИЕ И С ТРУ КТ У РА Н А
ЦЕН Т ЪРА
Чл. 5. Центърът се управлява и представлява от директор, който се назначава от
министъра на образованието и науката въз
основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда.
Чл. 6. Директорът:
1. организира, контролира и отговаря за
цялостната дейност на центъра;
2. представл ява цент ъра пред органи,
организации и лица и сключва договори с
физически и юридически лица в съответствие
с предоставените му правомощия;
3. организира и координира дейности,
свързани с оценяване на резултатите от пред
училищното и училищното образование, като:
а) подпомага организирането и провеждането на различни видове изпити на национално
и регионално ниво;
б) предоставя информация и аргументирани
предложения за усъвършенстване на формата,
учебното съдържание и/или на организацията
на външните оценявания и на държавните
зрелостни изпити;
4. определя със своя заповед съответните
комисии и/или специалисти и контролира
изготвянето на изпитните материали и на
критериите за оценяване, чиято подготовка
се осъществява от центъра, и ги предоставя
съответно на МОН, РУО или на директора
на училището;
5. определя със своя заповед съответните
комисии и/или специалисти, организира и
контролира изготвянето и утвърждава изпитни материали и критерии за оценяване
за външни оценявания с извадка от ученици
от една или повече паралелки в едно или
повече училища от една или повече области
на страната;
6. координира и контролира дейностите
по разработването и предоставянето на изпитни материали и критерии за оценяване
за текущи изпитвания;
7. контролира дейностите по организирането, подготовката и провеж дането на
международни изследвания, свързани с пред
у чилищното и у чилищното образование,
както и на дейностите по анализиране и
популяризиране на резултатите от тях;
8. контролира дейностите по организирането, подготовката и провеждането на изпити
за установяване степента на владеене на бъл-

С Т Р.

20

ДЪРЖАВЕН

гарски език при придобиване на българско
гражданство по натурализация и владеенето
на български език и професионалната терминология на български език от чужденците
за упражняване на медицинска професия в
Република България;
9. изготвя и представя на министъра на
образованието и науката годишен докладанализ за дейността на центъра в срок до
28 февруари;
10. съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, ефективното, ефикасното и
икономичното разходване на бюджетните
средства;
11. предоставя на МОН периодичен и
годишен отчет за изпълнението на бюджета
на центъра;
12. управлява предоставените на центъра
имоти и вещи – държавна собственост, в
съответствие с предназначението им за нуждите, за които са предоставени, с грижата на
добър стопанин;
13. контролира и отговаря за правилното
водене и съхраняване на задължителната
документация;
14. сключва и прекратява трудовите договори със служителите по реда на Кодекса
на труда и утвърж дава длъжностните им
характеристики;
15. изготвя и утвърждава длъжностното
разписание;
16. утвърждава правилник за вътрешния
трудов ред на центъра;
17. осигурява безопасни условия на труд;
18. популяризира дейността на центъра.
Чл. 7. Центърът е структ у риран в три
отдела:
1. отдел „Оценяване в предучилищното и
училищното образование“;
2. отдел „Международни изследвания в
образованието и анализи“;
3. отдел „Административно-правно и финансово-счетоводно обслужване“.
Чл. 8. Отдел „Оценяване в предучилищното и училищното образование“ осъществява
следните дейности:
1. организира разработването на изпитни
материали за външни оценявания и други
изпити в училищното образование и подпомага разработването на изпитни материали
за текущи изпитвания, като:
а) разработва спецификации;
б) организира и координира подготовката
на набор от изпитни задачи;
в) организира и координира експертната
оценка на изпитните задачи;
г) организира и осъществява апробирането
на изпитни задачи;
д) организира разработването на конкретни правила за оценяването на съответните
изпитни материали;
2. участва в организирането и провеждането
на националните външни оценявания и на
държавните зрелостни изпити, като:
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а) изготвя предложения до регионалните
у правлени я на образованието за състава
на комисиите за подготовка и за експертна
оценка на изпитни материали;
б) участва в подготовката на изпитните
материали на брайлов шрифт за учениците
с нарушено зрение;
в) осигурява информационна сигурност
при печатане, разпространение и проверка
на изпитни материали;
г) предлага и прилага процедури за за
секретяване и разсекретяване на изпитни
материали;
д) осигурява правилното използване на
софтуерен продукт и оптически четец за
обработка на данни;
е) участва в създаването и поддържането
на информационна мрежа за заявяване на
участие;
ж) съдейства за инструктиране на РУО,
директори на училищата и отговорници по
информационна сигурност;
3. разработва и апробира модели за вътрешно и външно оценяване в училищното образование, като:
а) подпомага съответните дирекции в МОН
при изготвянето на учебно-изпитни програми;
б) разработва и апробира формати, учебно
съдържание и/или нови елементи при организацията на оценяването;
в) създава, поддържа и актуализира база
данни с изпитни задачи и изпитни материали
за различни изпити и текущи изпитвания в
училищното образование;
г) разработва модели за оценяване на
входното равнище на знанията на учениците
по учебни предмети или модули в различните степени, етапи и видове на училищното
образование;
4. методически подпомага регионалните
управления на образованието и училищните
ръководства и учителите за разработването
на изпитни материали за различни видове
изпити;
5. организира и провежда изпити за установяване степента на владеене на български език
при придобиване на българско гражданство
по натурализация и владеенето на български
език и професионалната терминология на
български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в Република
България, като:
а) разработва изпитни материали за провеждането на изпитите за установяване степента на владеене на български език;
б) организира проверката на изпитните
материали от изпитите за установяване степента на владеене на български език;
6. предоставя на МОН периодични доклади
за качеството на училищното образование.
Чл. 9. Отдел „Международни изследвания
в образованието и анализи“ осъществява
следните дейности:
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1. проучва и анализира процедурите на
разработване на инструментите и провеждане
на оценявания на учениците в страните от
Европейския съюз и в други страни с цел
използване на положителния опит и добрите
практики;
2. предоставя на МОН информация за положителния опит и добри практики на страните
от Европейския съюз и други международни
партньори и съдейства за предоставянето на
информация за националния опит в областта
на оценяването на резултатите от качеството
на училищното образование;
3. подготвя тематични изследвани я за
качеството на училищното образование на
национално ниво;
4. извършва дейности по участието на
страната ни в международни изследвания
на качеството на училищното образование
в Република България;
5. организира и поддържа мрежа от тесто-
ви администратори за участието на страната
ни в международни изследвания на качеството на училищното образование;
6. обрабо т ва и а на лизи ра да нни т е о т
международни изследвания на качеството на
училищното образование и от участието на
страната ни в тях и разработва и публикува
доклади с резултатите от изследванията;
7. анализира съдържателните и организационните проблеми, свързани с провеждането
на различни видове изпити на национално
ниво, подготвя статистическа информация,
предоставя на МОН информацията, както
и резултатите и изводите от направените
анализи, и предлага мерки за преодоляване
на констатираните проблеми;
8. подпомага организирането и провеждането на изпити за установяване степента на
владеене на български език при придобиване
на българско гражданство по натурализация
и владеенето на български език и професионалната терминология на български език от
чужденците за упражняване на медицинска
професия в Република България.
Чл. 10. Отдел „Административно-правно
и финансово-счетоводно обслужване“ осъществява следните дейности:
1. осъществява процесуалното представителство на центъра;
2. осигурява управлението на предоставените на центъра имоти и вещи – държавна
собственост, в съответствие с предназначението им за нуждите, за които са предоставени;
3. изготвя документите по възникване,
изменен ие и п рек ратя ва не на т ру дови т е
правоотношения на служителите в центъра;
4. води и съхранява трудовите досиета на
служителите;
5. организира и контролира деловодната
дейност и движението на кореспонденцията;
6. организира правилното ползване и съхраняване на документацията;
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7. извършва финансово-счетоводното обслужване в съответствие с нормативните
документи, отнасящи се за второстепенните
разпоредители с бюджет;
8. организира законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата съгласно
утвърдения бюджет;
9. организира и извършва цялостното материално-техническо снабдяване и обслужване
на центъра.
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА
ЦЕНТЪРА
Чл. 11. Организаци ята на работата на
центъра се осъществява в съответствие с разпоредбите на този правилник и правилника
за вътрешния трудов ред.
Чл. 12. Служителите в центъра изпълняват
възложените им задачи съобразно този правилник и длъжностните им характеристики
и спазват конфиденциалност по отношение
на служебната информация, до която имат
достъп.
Чл. 13. (1) Документите, изпратени до
центъра от държавни органи, от юридически или от физически лица, се завеждат във
входящ регистър.
(2) При завеж дане на док у ментите се
извършва проверка за наличието на материалите, посочени в тях, и се образува служебна
преписка.
Чл. 14. Директорът разпределя служебните преписки с резолюция до служителите.
Резолюцията съдържа указание, срок за изпълнение, дата и подпис.
Чл. 15. Изходящите документи се съставят
в два екземпляра, като оставащият в деловодството за съхранение екземпляр съдържа
инициалите и подписа на служителя, който е
изготвил документа, и датата на изготвянето.
Чл. 16. (1) В центъра се води следната
задължителна документация:
1. електронни входящ и изходящ дневник;
2. заповедна книга;
3. отчетни счетоводни документи;
4. инвентарна книга;
5. регистър на договорите;
6. книга за контролната дейност.
(2) Задължителната документация се номерира, прошнурова и подпечатва с печата
на центъра.
Чл. 17. (1) Работното време на служителите при 5-дневна работна седмица е 8 часа
дневно и 40 часа седмично.
(2) Работното време на служителите в
центъра е с променливи граници от 7,30 до
18,30 ч. с период на задължително присъствие
от 10 до 16 ч. и с обедна почивка 30 минути
между 12 и 14 ч. В тези случаи извън времето
на задължителното присъствие служителите
могат да отработват дневното работно време
през определени дни в следващия или в друг
ден от същата работна седмица.
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(3) Работното време по ал. 2 се отчита чрез
електронна система за контрол на достъпа
в сградите на министерството или по друг
подходящ начин.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Този правилник се издава на основание чл. 50, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и отменя
Правилника за устройството и дейността на
Център за контрол и оценка на качеството
на училищното образование (обн., ДВ, бр. 32
от 2011 г.; изм., бр. 72 от 2012 г.).
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Меглена Кунева
635

НАРЕДБА № 1
от 16 януари 2017 г.

за условията и реда за възстановяване на
транспортните разходи или на разходите за
наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното
и училищното образование
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за възстановяване на разходите
за транспорт или за наем по месторабота на
педагогическите специалисти от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, които работят в малко
населено място извън местоживеенето си.
(2) При условията и по реда на тази наредба
не се възстановяват разходи за вътрешноградски превоз.
Чл. 2. (1) Право на възстановяване на
извършените разходи за транспорт или за
наем по месторабота имат педагогическите
специалисти по смисъла на чл. 211 от Закона
за предучилищното и училищното образование, работещи по трудово правоотношение
в държавни и общински институции в системата на предучилищното и училищното
образование, чиято месторабота е в малко
населено място извън местоживеенето им.
(2) Малки населени места са населените
места с население до 5000 жители.
(3) Определянето на броя на населението
по ал. 2 се извършва по данни на Главна
дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ според обобщена
справка за населението по настоящ адрес
към декември на предходната година.
(4) За един и същ период на лицата по
ал. 1 могат да бъдат възстановявани извършените разходи за транспорт или за наем по
месторабота.
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Раздел ІІ
Условия и ред за възстановяване на транспортните разходи
Чл. 3. (1) При условията и по реда на тази
наредба се възстановяват разходите за обществен автобусен и железопътен транспорт
и/или за лични моторни превозни средства
на педагогическите специалисти по смисъла
на чл. 211 от Закона за предучилищното и
училищното образование, работещи по трудово правоотношение в държавни и общински
институции в системата на предучилищното и
училищното образование, чиято месторабота
е в малко населено място извън местоживеенето им.
(2) Пътуванията на педагогическите специалисти по реда на тази наредба обхващат
междуселищните превози от населеното място
на тяхното местоживеене до населеното място, в което е местоработата им, и обратно.
(3) Адресът по местоживеене се удостоверява с документ за адресна регистрация
по настоящ адрес.
(4) Педагогическите специалисти не се
ползват от правото по чл. 2, ал. 1, когато
има специализиран превоз, организиран от
първостепенните разпоредители с бюджет
или от директорите на институциите.
(5) Не се полага възстановяване на транспортните разходи на лицата по ал. 1, когато
те ползват безплатен транспорт на друго
основание.
(6) Педагогическите специалисти се ползват от правото си на възстановяване на
транспортните разходи в пълния размер на
реално извършените такива за времето на
изпълнение на служебните си задължения на
работното им място, установено с трудовия
договор.
Чл. 4. (1) Когато педагогическият специалист работи по повече от едно трудово
правоотношение в рамките на едно населено
м ясто, правото му на възстановяване на
транспортни разходи по реда на тази наредба се реализира по основното му трудово
правоотношение.
(2) Когато педагогическият специалист
работи по второ и следващо трудово правоотношение като такъв в различни населени места, размерът на възстановяваните
транспортни разходи се определя за всяко
работно място след преценка на съответния
работодател с цел недопускане дублиране на
възстановяваните по реда на тази наредба
разходи.
Ч л. 5. Изп лащанет о на средс т вата на
педагогическите специалисти се извършва
на период не по-дълъг от 2 месеца след
представяне на съответните разходооправдателни документи и след издаване на заповед
от директора на съответната институция за
изплащането им.
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Чл. 6. (1) Разходите при ползване на обществен транспорт се удостоверяват с представяне на билети, фактури и абонаментни
карти за пътуване по маршрута от местоживеенето до местоработата и обратно.
(2) Възстановяването на транспортните
разходи за пътуване с обществен транспорт
на правоимащите лица срещу издадени абонаментни карти се извършва след преизчисление на стойността на картите за времето,
в което лицата са били в законоустановен
платен или неплатен отпуск, с изключение на
отпуска при временна неработоспособност.
Чл. 7. (1) Разходите при ползване на лични
моторни превозни средства се удостоверяват
въз основа на данните за вида, марката и
модела на личното моторно превозно средство, за разхода, вида и цената на горивото,
за маршру та и изминатото разстояние в
километри.
(2) Разходът за гориво се изчислява по
разходни норми, определени от производителя на моторното превозно средство, за
най-икономичния режим на движение.
(3) Видът и цената на горивото се удостоверяват с фактура за заредено гориво.
Чл. 8. (1) При ползване на лични моторни
превозни средства, когато между населените места по местоживеене и месторабота
няма организиран обществен транспорт или
разписанията на обществения транспорт не
съответстват с работното време на лицата по
чл. 3, ал. 1, се възстановяват извършените
разходи за гориво за ползваното моторно
превозно средство.
(2) При ползване на лични моторни превозни средства, когато между населените места
има организиран обществен транспорт и не
е налице несъответствие на разписанията на
обществения транспорт с работното време на
лицата по чл. 3, ал. 1, разходите се възстановяват в размер, съответстващ на размера
на разходите за най-евтиния вид транспорт.
(3) Когато с едно лично моторно превозно
средство пътуват повече лица по чл. 3, ал. 1,
се изплащат разходите на педагогическия
специалист, представил документите по чл. 7.

ношение в рамките на едно или няколко населени места, възстановяването на разходите
за наем по реда на тази наредба се реализира
по основното му трудово правоотношение.
(4) Размерът на възстановяваните разходи
за наем на жилище за един месец не може
да надвишава с повече от тридесет на сто
размера на разходите за транспорт от местоживеенето на педагогическия специалист
до населеното място на местоработата му и
обратно за най-евтиния вид транспорт при
условията на тази наредба.
Чл. 10. (1) Изплащането на средствата за
възстановяване на извършени разходи за наем
на жилище се извършва за период не по-дълъг
от 2 месеца след представяне на документ,
удостоверяващ заплащането на наема.
(2) Педагогическите специалисти се ползват от правото по чл. 2, ал. 1 за целия срок
на наемните отношения, през който са в
трудови правоотношения с държавната или
общинската институция в системата на пред
училищното и училищното образование.

Раздел III
Условия и ред за възстановяване на разходите за наем

Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 219, ал. 5 от Закона за предучилищното
и училищното образование и е съгласувана
с министъра на финансите.
§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2017 г. и отменя Наредба № 1 от 2014 г. за
условията и реда за възстановяване на част
от транспортните разходи на педагогическия
персонал в детските градини, у чилищата
и обслужващите звена (обн., ДВ, бр. 46 от
2014 г.; изм., бр. 13 от 2015 г.).
Министър:
Меглена Кунева

Чл. 9. (1) При условията и по реда на тази
наредба се възстановяват разходи за наем по
месторабота на педагогическите специалисти
по чл. 3, ал. 1.
(2) Въ зстановява нет о на разходи т е за
наем се извършва при наличие на договор
за наем на жилище и адресна регистрация
по настоящ адрес в населеното място, където педагогическият специалист работи по
основно трудово правоотношение.
(3) Когато педагогическият специалист
работи по повече от едно трудово правоот-

Раздел IV
Контрол
Чл. 11. Контролът по спазване на изиск
ванията на тази наредба се упражнява от
първостепенните разпоредители с бюджет.
Чл. 12. Директорите на съответните институции отговарят за законосъобразното,
икономичното и ефикасното разходване на
средствата, предоставени от държавния бюджет за възстановяването на разходите за
транспорт или за наем по месторабота на
педагогическите специалисти, които работят
в малко населено място извън местоживеенето си.
Допълнителна разпоредба
§ 1. „Специализиран превоз“ по смисъла
на тази наредба са автобусните или автомобилните превози на педагогическите специалисти, организирани от първостепенните
разпоредители с бюджет или от директорите
на държавните и общинските институции по
договор с определен маршрут и разписание.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на
морските лица в Република България (oбн.,
ДВ, бр. 31 от 2012 г.; доп., бр. 81 от 2013 г.;
изм. и доп., бр. 84 от 2014 г. и бр. 83 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 30 т. 9 се изменя така:
„9. квалифициран моряк палубна команда;“.
§ 2. В чл. 31 т. 8 се изменя така:
„8. квалифициран моряк машинна команда;“.
§ 3. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 3, буква „б“ накрая се добавя „или
вахтен помощник-капитан до 500 БТ в крайбрежно плаване“.
2. В т. 9:
а) в основния текст думите „боцман, палубен“ се заменят с „квалифициран моряк
палубна команда“;
б) буква „в“ се изменя така:
„в) плавателен стаж не по-малко от 12 месеца на длъжност рулеви или член на палубна
команда на кораби над 500 БТ, изпълнен след
придобиване на професионалната компетентност по буква „б“.“
3. В т. 10:
а) буква „б“ се изменя така:
„б) плавателен стаж от:
аа) 2 месеца учебна плавателна практика в
курса на обучение, документирана в заверен
от съответната Д „МА“/Д „РН“ дневник за
практическа подготовка, или
бб) 6 месеца на длъжност в палубна команда на кораби над 500 БТ;“
б) буква „в“ се изменя така:
„в) успешно положен изпит пред комисията
по чл. 63, ал. 1, когато лицето има средно
образование и завършен одобрен от ИА „МА“
подготвителен курс.“;
в) буква „г“ се отменя.
§ 4. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 8:
а) в основния текст думите „машинен
боцман“ се заменят с „квалифициран моряк
машинна команда“;
б) буква „в“ се изменя така:
„в) плавателен стаж не по-малко от 6
месеца на длъжност корабен моторист или
член на машинна команда на кораб с КСУ
над 750 kW, изпълнен след придобиване на
професионалната компетентност по буква „б“.“
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2. В т. 9:
а) буква „б“ се изменя така:
„б) плавателен стаж от:
аа) 2 месеца учебна плавателна практика
в курса на обучение на кораб с КСУ над 300
kW, документиран в заверен от съответната
Д „МА“/Д „РН“ дневник за практическа подготовка, или
бб) 6 месеца на кораб с КСУ над 300 kW
на длъжност в машинна команда;“
б) буква „в“ се изменя така:
„в) успешно положен изпит пред комисията
по чл. 63, ал. 1, когато лицето има средно
образование и завършен подготвителен курс,
одобрен от ИА „МА“.“;
в) буква „г“ се отменя.
§ 5. В чл. 39, т. 8, буква „г“ думите „в
присъствието на служители на ИА „МА“ се
заличават.
§ 6. В чл. 42, ал. 1, т. 3 в основния текст
думите „машинен боцман“ се заменят с „квалифициран моряк машинна команда“.
§ 7. В чл. 44 се създава т. 4:
„4. водач на кораб до 40 БТ може да заема
длъжност капитан на кораб до 40 БТ, извършващ сезонен превоз на хора с до 35 души на
борда, при следните условия:
а) навършени 20 години;
б) преминат курс „Управление на „тълпата“
на борда на пътнически кораб (Пр. V/2, т. 4,
А-V/2, т. 1)“;
в) успешно завършен подготвителен курс
„Подготовка на водачи на кораб до 40 БТ,
извършващ сезонен превоз на хора с до 35
души на борда“ по програма, одобрена от ИА
„Морска администрация“;
г) плавателен стаж от 12 месеца като „Водач на кораб до 40 БТ“ за извършван сезонен
превоз с до 12 души на борда;
д) успешно положен изпит пред комисията
по чл. 63, ал. 1.“
§ 8. В чл. 49, ал. 1 думите „Закона за народната просвета, Правилника за прилагане
на Закона за народната просвета“ се заменят
със „Закона за предучилищното и училищното
образование“.
§ 9. В чл. 51, ал. 1 думите „Закона за народната просвета“ се заменят със „Закона за
предучилищното и училищното образование“.
§ 10. В чл. 82, ал. 2 думите „приложение
№ 17“ се заменят с „приложение № 14“.
§ 11. В чл. 83, ал. 1, т. 1 се правят следните
изменения:
1. В бу к ва „б“ ду мите „и приложение
№ 16а – на английски език“ се заличават.
2. В буква „в“ думите „приложение № 16
и приложение № 16а – на английски език“ се
заменят с „приложение № 16а“.
§ 12. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
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1. Създава се § 3а:
„§ 3а. За лицата, придобили правоспособност по чл. 30, т. 1 – 8, се счита, че отговарят
на изискванията по чл. 39, т. 6 и същите
могат да заявят издаване на свидетелство за
правоспособност „Водач на кораб до 40 БТ“.“
2. В § 6 т. 16 се изменя така:
„16. „друга силнотокова специалност“ са
специалностите в областта на електротехниката, различни от „Електрообзавеждане
на кораба“ и „Електроснабдяване и електрообзавеждане на водния транспорт“, в които
не са покрити теми и хорариумът, както са
определени в ИМО моделен курс 7.08.“
§ 13. В приложение № 1 към чл. 4, ал. 2 и 3
се правят следните изменения:
1. В част „Еднократна допълнителна подготовка, удостоверена със свидетелство“, т. 8,
думите „(Пр. II, III, VII)“ се заличават.
2. В част „Специална подготовка на морските лица и изисквани свидетелства за работа

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5

на определени типове кораби в съответствие с
Конвенция STCW от 1978, както е изменена“,
раздел I „За работа на танкери“:
а) в т. 1 „Нефтени танкери“, буква „б“ в
края на текста се поставя запетая и се добавя „с изключение на корабен радиооператор,
корабен радиоелектроник и корабен електромеханик“;
б) в т. 2 „Танкери химикаловози“, буква
„б“ в края на текста се поставя запетая и се
добавя „с изключение на корабен радиооператор, корабен радиоелектроник и корабен
електромеханик“;
в) в т. 3 „Танкери газовози“, буква „б“
в края на текста се поставя запетая и се
добавя „с изключение на корабен радиооператор, корабен радиоелектроник и корабен
електромеханик“.
§ 14. Приложение № 16 към чл. 83, ал. 1,
т. 1, букви „б“ и „в“ се изменя така:
„Приложение № 16
към чл. 83, ал. 1, т. 1, буква „б“

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ
КАПИТАН НА РИБОЛОВЕН КОРАБ
CERTIFICATE OF COMPETENCY
MASTER OF FISHING BOAT

...................................................
...................................................
..................................................
роден на/Born .............................
място/ Place ...............................
ЕГН/ID........................................
Пол/Sex .............................……
ИА „МА“ удостоверява, че законният притежател на това
свидетелство е надлежно квалифициран в съответствие с чл. 39, т.5
от Наредбата за компетентност на морските лица, и може да бъде:
The Bulgarian Maritime Administration, certifies that the lawful holder
of the certificate has been found duly qualified in accordance with Art.
39, p.5 of Regulation on Seafarers Competency in the Republic of
Bulgaria to be:

КАПИТАН НА РИБОЛОВЕН КОРАБ
MASTER OF FISHING BOAT

Законният притежател на това свидетелство на основание чл.28, т.7
от Наредбa № 6 от 2012 г за компетентност на морските лица в
Република България може да заема следната длъжност или
длъжности, посочени в изискванията на Администрацията за
комплектуване на кораба с екипаж:
The lawful holder of this certificate on the grounds of Art. 28, p.7 of
Regulation on Seafarers Competency in the Republic of Bulgaria may
serve in the following capacity or capacities specified in the applicable
safe manning requirements of the Administration

Длъжност

Ограничения

Капитан на риболовен
кораб
Master of fishing boat
Радиооператор за СМСББ
GMDSS radiooperator
Дата на издаване
Date of issue:
……………….

Валидност
Valid until :

............................
Подпис на упълномощеното длъжностно лице
Signature of duly authorized official
...................................
Име на упълномощеното длъжностно лице
Name of duly authorized official

Seal

Подпис на притежателя
Signature of the Holder of the certificate: ........................
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЗАБЕЛЕЖКИ
NOTES

Оригиналът на това свидетелство трябва да бъде на
разположение, докато притежателят му служи на борда на
кораба, съгласно точка 11 на правило I/2 на Конвенцията и
съгласно Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на морските
лица в Република България. Умолява се всеки, който намери
свидетелството, да го изпрати до ИАМА на адрес: София 1000,
ул.”Дякон Игнатий” № 9. Валидността на свидетелството може
да се провери на интернет страницата на Администрацията
www.marad.bg
The original of this certificate must be kept available in accordance
with Regulation I/2, para 11 of the Convention while serving on
board a ship. Any person finding this document should send it to the
Bulgarian Maritime Administration - 9 Dyakon Ignatiy Str., Sofia
1000, Bulgaria. The authenticity of this certificate could be checked
on the web page of the Administration – www.marad.bg

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ”

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ
КАПИТАН НА РИБОЛОВЕН КОРАБ
CERTIFICATE OF COMPETENCY
MASTER OF FISHING BOAT
No 03-00000000
9, Dyakon Ignatiy Str, Sofia 1000, Bulgaria
bma@marad.bg, www.marad.bg

“

§ 15. Приложение № 16а към чл. 83, ал. 1, т. 1, букви „б“ и „в“ се изменя така:
„Приложение № 16а
към чл. 83, ал. 1, т. 1, буква „в“
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ
КАПИТАН НА ВЛЕКАЧ
CERTIFICATE OF COMPETENCY
MASTER OF TUGBOAT

...................................................
...................................................
..................................................
роден на/Born .............................
място/ Place ...............................
ЕГН/ID........................................
Пол/Sex .............................……
ИА „МА“ удостоверява, че законният притежател на това
свидетелство е надлежно квалифициран в съответствие с чл. 39, т.1
и чл.44, т.1 от Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на морските
лица в Република България, и може да бъде:
The Bulgarian Maritime Administration, certifies that the lawful holder
of the certificate has been found duly qualified in accordance with Art.
39, p.1 of Regulation on Seafarers Competency in the Republic of
Bulgaria to be:

КАПИТАН НА ВЛЕКАЧ
MASTER OF TUGBOAT

Законният притежател на това свидетелство на основание чл.44, т.1 от
Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на морските лица в Република
България може да заема следната длъжност или длъжности, посочени в
изискванията на Администрацията за комплектуване на кораба с екипаж:
The lawful holder of this certificate on the grounds of Art. 44, p.1 of
Regulation on Seafarers Competency in the Republic of Bulgaria may serve in
the following capacity or capacities specified in the applicable safe manning
requirements of the Administration

Длъжност

Ограничения

Капитан на влекач
Master of tugboat
Радиооператор за СМСББ
GMDSS radiooperator
Дата на издаване
Date of issue:

Валидност
Valid until : ……………….

............................
Подпис на упълномощеното длъжностно лице
Signature of duly authorized official
...................................
Име на упълномощеното длъжностно лице
Name of duly authorized official

Seal

Подпис на притежателя
Signature of the Holder of the certificate: ........................

ЗАБЕЛЕЖКИ
NOTES

Оригиналът на това свидетелство трябва да бъде на
разположение, докато притежателят му служи на борда на
кораба, съгласно точка 11 на правило I/2 на Конвенцията и
съгласно Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на морските
лица в Република България. Умолява се всеки, който намери
свидетелството, да го изпрати до ИА „МА“ на адрес: София
1000, ул.”Дякон Игнатий” № 9. Валидността на свидетелството
може да се провери на интернет страницата на

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ”

5

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Подпис на притежателя
Signature of the Holder of the certificate: ........................

БРОЙ 10

ДЪРЖАВЕН
ЗАБЕЛЕЖКИ
NOTES

Оригиналът на това свидетелство трябва да бъде на
разположение, докато притежателят му служи на борда на
кораба, съгласно точка 11 на правило I/2 на Конвенцията и
съгласно Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на морските
лица в Република България. Умолява се всеки, който намери
свидетелството, да го изпрати до ИА „МА“ на адрес: София
1000, ул.”Дякон Игнатий” № 9. Валидността на свидетелството
може да се провери на интернет страницата на
Администрацията www.marad.bg
The original of this certificate must be kept available in accordance
with Regulation I/2, para 11 of the Convention while serving on
board a ship. Any person finding this document should send it to the
Bulgarian Maritime Administration - 9 Dyakon Ignatiy Str., Sofia
1000, Bulgaria. The authenticity of this certificate could be checked
on the web page of the Administration – www.marad.bg
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ”

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ
КАПИТАН НА ВЛЕКАЧ
CERTIFICATE OF COMPETENCY
MASTER OF TUGBOAT
No 03-00000000
9, Dyakon Ignatiy Str, Sofia 1000, Bulgaria
bma@marad.bg, www.marad.bg

“

§ 16. Приложение № 19 към чл. 83, ал. 1, т. 3 се изменя така:
§ 16. Приложение № 19 към чл. 83, ал. 1, т. 3 се изменя така:

Приложение № 19 към
чл. 83, ал. 1,7т.№3 19
„Приложение
към чл. 83, ал. 1, т. 3

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ
ПИЛОТ

На.....................................................
..........................................................
..........................................................
Роден...............................................
Месторождение...............................
ЕГН....................................................
Пол............................
ИА „МА“ удостоверява, че законният притежател на
това свидетелство е надлежно квалифициран в
съответствие чл.39, т.2 на Наредбата за
компетентност на морските лица в Република
България, и може да изпълнява задълженията на

ПИЛОТ

Законният притежател на това свидетелство на основание
чл.44, т.2 на Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на
морските лица в Република България може да заема
длъжност
ПИЛОТ В ПРИСТАНИЩЕ __________

Дата на издаване

Валидност: ..................

............................
Подпис на упълномощеното длъжностно лице

...................................
Име на упълномощеното длъжностно лице

Подпис на притежателя ........................

Печат

С Т Р.
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ЗАБЕЛЕЖКИ

Оригиналът на това свидетелство трябва да бъде на
разположение, докато притежателят му служи на борда
на кораба, съгласно точка 11 на правило I/2 на
Конвенцията и съгласно Наредба № 6 от 2012 г. за
компетентност на морските лица в Република България.
Умолява се всеки, който намери свидетелството, да го
изпрати до ИА „МА“ на адрес: София 1000, ул.”Дякон
Игнатий” № 9. Автентичността на свидетелството може
да се провери на интернет страницата на
Администрацията www.marad.bg

БРОЙ 10

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ”

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ
ПИЛОТ
No 03-00000000

София 1000, ул.”Дякон Игнатий” № 9.
bma@marad.bg, www.marad.bg

§ 17. Приложение № 23 към чл. 83, ал. 1, т. 7 се изменя така:

“

§ 17. Приложение № 23 към чл. 83, ал. 1, т. 7 се изменя така:

Приложение № 23 към чл.
83, ал. 1, т. 7.№ 23
„Приложение
към чл. 83, ал. 1, т. 7
REPUBLIC OF BULGARIA
ENDORSEMENT
ATTESTING THE RECOGNITION OF A CERTIFICATE
UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL
CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING,
CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS
1978, AS AMENDED

The lawful holder of this Endorsement may serve in the following capacity or
capacities specified in the applicable safe manning requirements of the
Administration:

Длъжност
Capacity

Ограничения
Limitations, if any

The Bulgarian Maritime Administration, on behalf of the
Government of the Republic of Bulgaria, certifies that
Certificate No.
issued to
Mr/Ms .......................
Photo

Born
Place
ID No
Nationality

3x3.5

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

by or on behalf of the Government of the ___________________
________________________ is duly recognized in accordance with
the provisions of Regulation I/10 of the above Convention, as
amended, and the lawful holder is authorized to perform the following
functions at the levels specified, subject to any limitations indicated,
until _____________
Функция
Function

Ниво
Level

Дата на издаване
Date of issue:

Валидност:
Valid until :

............................
Подпис на упълномощеното длъжностно лице
Signature of duly authorized official
...................................
Име на упълномощеното длъжностно лице
Name of duly authorized official

Seal

Подпис на притежателя
Signature of the Holder of the certificate: ........................

Ограничения, ако има такива
Limitations, if any
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ЗАБЕЛЕЖКИ
NOTES
Функции / Functions
1.
Корабоводене / Navigation
2.
Обработване и подреждане на товари / Cargo Handling and
Stowage
3.
Управление на операциите на кораба и грижа за лицата на борда /
Controlling the operation of the ship and care for persons on board
4.
Морско инженерство / Marine Engineering
5.
Електрообзавеждане, електронна апаратура и системи за
управление / Electrical, electronic and control engineering
6.
Техническо обслужване и ремонт / Maintenance and Repair
7.
Радио свръзки / Radio communications

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ”

REPUBLIC OF BULGARIA
BULGARIAN MARITIME ADMINISTRATION

Нива на отговорност / Levels of responsibility
М. Управленско ниво / Management level
О. Оперативно ниво / Operational level
S. Изпълнителско ниво / Support level
Оригиналът на това потвърждение трябва да бъде на разположение,
докато притежателят му служи на борда на кораба, съгласно точка 11
на правило I/2 на Конвенцията и съгласно Наредба № 6 от 2012 г. за
компетентност на морските лица в Република България. Умолява се
всеки, който намери свидетелството, да го изпрати до ИА „МА“ на
адрес: София 1000, ул.”Дякон Игнатий” № 9. Валидността на
свидетелството може да се провери на интернет страницата на
Администрацията www.marad.bg

ENDORSEMENT
No

The original of this endorsement must be kept available in accordance with
Regulation I/2, para 11 of the Convention while serving on board a ship.
Any person finding this document should send it to the Bulgarian Maritime
Administration - 9 Dyakon Ignatiy Str., Sofia 1000, Bulgaria. The validity
of this certificate could be checked on the web page of the Administration –
www.marad.bg

Преходни разпоредби
§ 18. (1) Лицата, които притежават правоспособност по чл. 36, т. 10, при добита
преди 1.01.2012 г., могат да придобият правоспособност по чл. 36, т. 9 при наличието
на плавателен стаж 12 месеца на длъжност в
палубна команда, изпълнен в рамките на 60
месеца преди 1.01.2012 г.
(2) Лицата, които притежават правоспособност по чл. 37, т. 9, придобита преди
1.01.2012 г., могат да придобият правоспособност по чл. 37, т. 8 при наличието на
плавателен стаж 12 месеца на длъжност в
машинна команда, изпълнен в рамките на
60 месеца преди 1.01.2012 г.
§ 19. (1) Лицата, които са изпълнявали
не по-малко от 12 месеца преди 1.01.2012 г.
длъжности, свързани с експлоатацията и
поддръжката на корабното електрообзавеждане на борда на кораби с КСУ над 750 kW,
и отговарят на стандарта за компетентност,
определен в раздел А-III/6 от Кодекса STCW,
могат да придобият правоспособност „корабен
електромеханик“ след успешно положен изпит
пред комисията по чл. 63, ал. 1.
(2) Лицата, които са изпълнявали не по-малко от 12 месеца преди 1.01.2012 г. длъжности,
свързани с експлоатацията и поддръжката
на корабното електрообзавеждане на борда
на кораби с КСУ над 750 kW, и отговарят

9, Dyakon Ignatiy Str, Sofia 1000, Bulgaria
bma@marad.bg, www.marad.bg

“

на стандарта за компетентност, определен
в раздел А-III/7 от Кодекса STCW, могат да
придобият правоспособност „корабен електротехник“ след успешно положен изпит пред
комисията по чл. 63, ал. 1.
Министър:
Ивайло Московски
543

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-91
от 13 януари 2017 г.
за реда и организацията за осъществяване на
превантивна дейност от полицейските органи
на Министерството на вътрешните работи
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази инструкция се уреждат
редът и организацията за осъществяване на
превантивна дейност от полицейските органи на
Министерството на вътрешните работи (МВР).
(2) Превантивната дейност е дейност по
предотвратяване и пресичане на престъпления
и други правонарушения, която се осъществява
от полицейските органи на МВР чрез11
обща и
индивидуална превенция.
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Чл. 2. Превантивна дейност от полицейските органи на МВР се осъществява чрез:
1. разработване и осъществяване на комплекс от мероприятия за установяване и отстраняване или ограничаване на причините
и условията за извършване на престъпления
и други правонарушения;
2. извършване на действия спрямо лица, за
които има достатъчно основание да се предположи, че ще извършат престъпни или други
противоправни действия, които застрашават
обществения ред или правата и свободите на
гражданите;
3. разработване и осъществяване на мероприятия за установяване на лица, замислили
или подготвящи престъпления или други
правонарушения, и вземане на мерки за разубеждаването им;
4. о с ъще с т вя ва не на мер оп ри я т и я за
преустановяване на изпълнителното деяние,
предотвратяване настъпването на престъпните му последици и ограничаване на техните
размери.
Чл. 3. При осъществяване на превантивната
дейност полицейските органи на МВР вза
имодействат с другите органи на държавната
власт, органите на местното самоуправление,
както и с гражданите и юридическите лица.
Чл. 4. Превантивната дейност се осъществява въз основа на следните принципи:
1. законност и хуманизъм;
2. публичност и прозрачност;
3. комплексност и координираност;
4. системност и устойчивост;
5. икономическа целесъобразност;
6. гъвкавост;
7. сътрудничество и взаимодействие;
8. проактивност и целенасоченост на превантивните въздействия.
Чл. 5. При осъществяване на превантивната дейност полицейските органи съобразно
компетентността им:
1. прилагат различни мерки и методи
за въздействие, насочени към намаляване
на риска от извършване на престъпления и
намаляване на риска дадено лице или група
лица да пострадат от престъпление;
2. проявяват творческа инициатива и на
стойчивост, като използват всички законни
възможности, сили и средства и постоянно
усъвършенстват прилаганите организационни
форми, методи и тактика;
3. реализират политиките на МВР в сферата
на превенцията на престъпленията и правонарушенията, на опазване на обществения ред
и на безопасността на движението;
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4. организират изпълнението на дългосрочни превантивни програми на местно ниво;
5. събират, обобщават и анализират информация относно дейността по линия на
превенция на територията на страната;
6. самостоятелно или съвместно с другите
държавни органи разработват проекти по
въпросите на превенцията;
7. самостоятелно и съвместно с другите
държавни органи и неправителствени организации планират и организират медийни и
други разяснителни кампании за популяризиране дейността на полицията и изграждане на
гражданска нетърпимост към престъпленията
и правонарушенията.
Чл. 6. (1) Обработването на лични данни,
събрани при осъществяване на превантивна
дейност от полицейските органи на МВР, се
извършва при условията и по реда на Закона
за Министерството на вътрешните работи и
Закона за защита на личните данни и подзаконовите актове по прилагането им.
(2) Лични данни, събрани при осъществяване на превантивна дейност от полицейските органи на МВР, се използват само за
осъществяване на целите на превенцията, за
предотвратяване и пресичане на престъпления и се съхраняват в определените в МВР
срокове за съхраняване.
Раздел II
Обща превенция
Чл. 7. Общата превенция представлява
разработване и осъществяване на комплекс
от мерки и мероприятия за установяване и
отстраняване или ограничаване на причините
и условията за извършване на престъпления
и други правонарушения.
Чл. 8. За установяване на причините и
условията за извършване на престъпления и
други правонарушения полицейските органи
съобразно компетентността им:
1. системно изучават състоянието и измененията на оперативната обстановка в
обслужваната от тях територия и обекти,
като обръщат внимание на местата, където
най-често се извършват престъпления и нарушения на обществения ред;
2. осъществяват наблюдение и контрол
над лица;
3. обръщат внимание върху недостатъци
при съхраняването, охраната и отчетността
на имущество;
4. обръщат внимание върху конфликтната
обстановка в семейството, училищната среда
и възпитанието на подрастващите;
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5. идентифицират проблемите, разкриват,
изучават и изследват влиянието на факторите,
от които зависи безопасността на движението.
Чл. 9. За отстраняване или ограничаване на установените причини и условия за
извършване на престъпления и други правонарушения полицейските органи съобразно
компетентността им:
1. провеждат полицейски операции;
2. съдействат на ръководителите на ведомства, у чреж дени я и организации при
отстраняване на съществуващи слабости в
организацията на работата и предприемане
на мерки спрямо длъжностни лица, които не
изпълняват задълженията си по стопанисването и охраната на имуществото;
3. изпълняват сигнални функции по отношение на физически и юридически лица;
4. взаимодействат с органите на съдебната
власт и провеждат съвместни мероприятия;
5. осъществяват дейности, насочени към
преодоляване на конфликти в семейството
и училищната среда, като подпомагат родителите и педагогическия състав, които
срещат трудности при възпитанието на подрастващите;
6. взаимодействат с лица, извършващи
частна охранителна дейност, с органите на
местната власт и местното самоуправление,
със субекти от частния сектор, неправителствени организации;
7. осъществяват административен контрол
по отношение на дейността на заложни къщи,
пунктове за обмяна на валута;
8. използват системите за видеонаблюдение
на обществени места;
9. наблюдават и извършват превантивни
действия спрямо спортни привърженици;
10. наблюдават и провеждат срещи и беседи
с чужденци, на които е предоставено убежище,
международна закрила и временна закрила на
територията на Република България;
11. използват възможността за превантивни
беседи с граждани, свидетели, задържани и
други лица;
12. осъществяват дейности, насочени към
намаляване на риска лице или група от лица
да пострадат от престъпление или друго правонарушение;
13. предлагат мерки и организират решаването на проблемите по безопасността
на движението, включително с технически
средства за контрол и налагане на административни наказания;
14. взаимодействат със средствата за масово
осведомяване;
15. използват възможностите на европейските програми за разработване на проекти
за финансиране на превантивни инициативи;
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16. взаимодействат с другите органи на
държавната власт, както и с гражданите и
юридическите лица;
17. изпълняват мероприятия, планирани
по инициатива на Националния съвет по
превенция на престъпността;
18. уведомяват министъра на вътрешните
работи или оправомощените от него длъжностни лица по съответния ред при наличие
на основания за прилагане на принудителни административни мерки, за спиране на
строителството, въвеждане в експлоатация и
използване на обекти, инсталации, уреди и
съоръжения, както и други дейности, които
създават опасност за националната сигурност
и обществения ред.
Раздел III
Индивидуална превенция
Чл. 10. (1) Индивидуална превенция спрямо
лица, за които има достатъчно данни, от които може да се предположи, че ще извършат
престъпления или други правонарушения, се
осъществява чрез:
1. установяване на конкретни лица, за които
има достатъчно данни, от които може да се
предположи, че ще извършат престъпления
или други правонарушения;
2. прилагане на мерки за въздействие с цел
неизвършване на престъпления и нарушения
и насочени към поправянето или превъзпитанието на установените лица.
(2) Достатъчно данни, от които може да се
предположи, че лица ще извършат престъпления или други правонарушения, се получават
основно от:
1. регистрирани жалби и сигнали на физически и юридически лица;
2. съобщения и публикации в печатните и
електронните медии;
3. по оперативен път съгласно реда в МВР;
4. международно оперативно сътрудничество и обмен на информация на МВР;
5. сигнали от органите на съдебната власт.
(3) Лицата по ал. 1, т. 1 се установяват
основно сред:
1. лица с полицейска регистрация и осъж
дани лица;
2. освободени от местата за лишаване от
свобода, лица, спрямо които са взети мерки
за неотклонение, условно осъдени и наказани
с пробация;
3. лица, имащи близки връзки с лицата по
т. 1 и 2, възникнали на основата на противообществени възгледи и убеждения;
4. лица, привлечени като обвиняеми за
извършени престъпления;
5. лица, които имат разрешение за осъществяване на дейност с взривни вещества, оръжия,
боеприпаси и пиротехнически изделия;

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

6. лица, извършили повторно нарушение
на обществения ред, и лица, които са били
задържани в МВР;
7. лица, злоупотребяващи с алкохол или
зависими от наркотични или други упойващи
вещества;
8. малолетни и непълнолетни лица, взети
на отчет в детските педагогически стаи за
извършени от тях престъпления или противообществени прояви, както и техните родители;
9. лица с наложени наказания или принудителни административни мерки, свързани
със спортни мероприятия;
10. нарушители на Закона за движение по
пътищата, лица, лишени от право да управляват МПС, и управляващи пътни превозни
средства неправоспособни водачи;
11. извършители на домашно насилие.
Чл. 11. За всяко установено лице по чл. 10,
ал. 3 се определя необходимостта от осъществяване на превантивни мероприятия
спрямо него.
Чл. 12. Характерът и съдържанието на
индивидуалните превантивни мероприятия
се определят от личностните особености на
лицето и социалното му поведение.
Чл. 13. По отношение на лицата, за които
има достатъчно данни да се предположи, че
ще извършат престъпления или други правонарушения, полицейските органи съобразно
компетентността им:
1. наблюдават лицето;
2. провеждат индивидуална превантивна
беседа с лицето;
3. използват близки, роднини и приятели на
лицето, както и граждани, които се ползват
с авторитет и могат да окажат положително
въздействие върху него;
4. предупреждават лицето устно или писмено по установения ред;
5. настаняват малолетни и непълнолетни
лица в домове за временно настаняване, заловени в скитничество, просия, проституция,
разпространение или употреба на наркотични
или други упойващи вещества;
6. издават разпореждания;
7. налагат глоби за неизпълнение на разпореждане;
8. осъществяват административнонаказателна дейност;
9. използват технически средства за явно
наблюдение;
10. осъществяват оперативно-издирвателна
дейност;
11. използват медиите и интернет за въздейст вие, разубеж даване и о т казване на
лицата от започване или продължаване на
общественоопасната им дейност.
Чл. 14. (1) За намаляване на риска дадено
лице или група лица да пострадат от престъпление полицейските органи съгласно своята
компетентност:
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1. контролират поведението на уязвимите
групи с оглед предпазването им от трайно
увеличаване на риска да пострадат от престъпление;
2. организират системно наблюдение и
контрол, включително с видеонаблюдение на
уязвими места;
3. информират, консултират, съдействат и
подпомагат деца и техните семейства с цел
недопускане те да пострадат от престъпление;
4. разработват мерки и специални програми,
включително и с други институции;
5. разработват модели за безопасно поведение и информират гражданите за тези модели;
6. информират гражданите за начините на
предпазване от престъпление;
7. информират гражданите за системите
от технически средства за индивидуална и
групова защита на имуществото им;
8. използват резултатите от изследвания
за нивото на риска дадени лица или групи
да пострадат от престъпления.
(2) Лицата, които обективно притежават
по-високи рискови качества да пострадат
от престъпления или вече са пострадали от
престъпления, се установяват основно сред:
1. самотноживеещи възрастни граждани;
2. лица в неравностойно положение;
3. жертви на трафик на хора;
4. жертви на домашно насилие;
5. деца в риск и деца, настанени в специализирани институции.
Раздел IV
Предотвратяване и пресичане на престъпления
Чл. 15. (1) Предотвратяването на замислени или подготвяни престъпления има за цел
недопускане на тяхното извършване.
(2) Дей нос т та по п редо т вратя ва не на
престъпления представлява разработване и
осъществяване от полицейските органи на
комплекс от мероприятия, насочени към:
1. установяване на лица, замислили или
подго т вящ и извършването на конк рет ни
престъпления;
2. разубеждаване и отказване на лицата от
извършване на престъпленията;
3. отстраняване на условията и причините,
благоприятстващи извършването на замисленото или подготвяното престъпление.
Чл. 16. Лицата, замислили или подготвящи
извършването на престъпления, се установяват
съгласно чл. 10.
Чл. 17. След получаване на данни за лице,
замислило или подготвящо извършването на
престъпление, полицейските органи са длъжни да проверяват достоверността на информацията и да вземат мерки за недопускане
извършване на престъплението.
Чл. 18. (1) Превантивни мероприятия по
повод замислени или подготвяни престъпления
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се провеждат активно до отказ на лицата от
извършването им.
(2) При полу чена информаци я, че определени лица се подготвят да извършат
престъпления, предотвратяването на които
е практически невъзможно, полицейските
органи са длъжни незабавно да докладват
на непосредствения си началник и да вземат
мерки за пресичане на престъплението.
Чл. 19. Преси чането на п рест ъп лени я
представлява разработване и осъществяване
от полицейските органи на мероприятия,
насочени към преустановяване на започнала
престъпна дейност, предотвратяване настъпването на общественоопасните последици или
ограничаване на техните размери.
Чл. 20. За пресичане на престъпления полицейските органи действат бързо, решително
и внезапно, за да не дадат възможност на
извършителя да довърши престъплението, да
оказва съпротива, да се укрие или да унищожи
следите от престъпната си дейност.
Чл. 21. След пресичането на престъплението полицейските органи запазват местопроизшествието и докладват по установения
в МВР ред.
Раздел V
Индивидуална превенция спрямо лица, осъждани два или повече пъти за умишлени престъпления от общ характер
Чл. 22. (1) Под ръководството на началника
на районно управление в областна дирекция
на МВР (РУ) полицейските органи установяват лицата, осъждани два или повече пъти за
умишлени престъпления от общ характер, които живеят на обслужваната от тях територия.
(2) Когато от начина на живот и поведение
на лицата по ал. 1 може да се предположи,
че ще извършат прест ъпление или друго
правонарушение, полицейските органи предлагат на началника на РУ осъществяване на
превантивно наблюдение спрямо тях.
Чл. 23. (1) Началникът на РУ определя
обслужващ съответния район служител, който
провежда превантивна беседа с освободени от
местата за лишаване от свобода, като предварително проучва обстановката, при която
лицата ще живеят и работят.
(2) С лица, осъждани за тежки престъпления, превантивната беседа се провежда от
началника на РУ или негов заместник.
(3) При превантивната беседа се изясняват
въпроси, свързани с адресното регистриране на
лицето, неговото битово и трудово устройване,
взаимоотношенията му с близките, бъдещите
му планове и намерения, срещаните трудности
и др., които имат значение за възпитателното
въздействие върху него.
Чл. 24. Началникът на РУ лично определя
спрямо кои лица се осъществява превантивно
наблюдение, като изхожда от характера на
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извършените от лицата престъпления, поведението на лицата в местата за лишаване от
свобода, както и от наличието на данни и
вероятността да извършат нови престъпления.
Чл. 25. (1) Полицейският орган, на който е
възложено превантивното наблюдение, изготвя
план с мероприятия спрямо лицето, който се
утвърждава от началника на РУ.
(2) Характерът и съдържанието на планираните мероприятия се определят, като
се изхожда от особеностите на личността на
лицето, социалното му поведение, поведението му в местата за лишаване от свобода,
както и наличието на данни да извърши нови
престъпления.
Чл. 26. (1) Материалите, свързани с лице,
спрямо което се осъществява превантивно
наблюдение, се събират и съхраняват в превантивна преписка за лицето.
(2) За проведените мероприятия по наблюдението и превъзпитанието на лицето, спрямо
което се осъществява превантивно наблюдение, се изготвят писмени справки, които се
прилагат към превантивната преписка.
Чл. 27. (1) Началниците на РУ най-малко
веднъж на три месеца изучават всички материали за лицата, спрямо които се осъществява превантивно наблюдение, и за всяко от
тях дават конкретни писмени указания за
по-нататъшните мероприятия и сроковете за
тяхното изпълнение.
(2) Заместник-директорите на областните
дирекции на МВР анализират работата спрямо лица, осъждани два или повече пъти за
умишлени престъпления от общ характер, на
всяко шестмесечие, като набелязват мерки за
нейното подобряване.
(3) Анализите по ал. 2 се изпращат в Главна
дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) за
обобщаване и набелязване на мерки на национално ниво за подобряване на индивидуалната
превенция спрямо лица, осъждани два или
повече пъти за умишлени престъпления от
общ характер.
Чл. 28. (1) За всеки случай на извършено
престъпление от лице по чл. 22, ал. 1, което
живее на територията на РУ, началникът на
РУ извършва проверка дали спрямо лицето
се осъществява превантивно наблюдение.
(2) Ако в случаите по ал. 1 се установи, че
спрямо лицето се осъществява превантивно
наблюдение, се изясняват причините за неефективността на осъществяваните индивидуални
превантивни мерки.
Ч л. 29. (1) Прева н т ивни мероп ри я т и я
по отношение на лицата, спрямо които се
осъществява превантивно наблюдение, се
провеждат, докато лицата не поправят своето
поведение.
(2) При наличието на обективни данни за
поправянето на лице, спрямо което се осъществява превантивно наблюдение, полицейският
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орган изготвя докладна записка до началника
на РУ с предложение за прекратяване на превантивно наблюдение спрямо лицето.
(3) Началникът на РУ утвърждава предложението по ал. 2, след като подробно се
запознае с всички материали за лицето и се
убеди, че лицето се е поправило. При необходимост се провежда беседа с лицето.
Чл. 30. При промяна на местоживеенето на лице, спрямо което се осъществява
превантивно наблюдение, нача лникът на
РУ своевременно уведомява компетентната
структура на МВР, на територията на която
се е установило лицето, и изпраща всички
налични материали и информация за лицето.
Раздел VI
Взаимодействие на полицейските органи на
МВР с другите органи на държавната власт,
органите на местното самоуправление, гражданите и юридическите лица при осъществяване
на превантивната дейност
Чл. 31. Полицейск ите органи на МВР
взаимодействат с органите на държавната
власт, органите на местното самоуправление,
както и с гражданите и юридическите лица
на национално, областно и местно ниво при
осъществяване на превантивна дейност.
Чл. 32. Взаимодействие при осъществяване на превантивната дейност се осъществява
с цел:
1. изучаване на проблемите на вътрешната
сигурност и обществения ред и удовлетвореността от дейността на полицията;
2. разработване и реализация на програми
и дейности по превенция на престъпността;
3. разработване и реализация на конкретни
проекти за решаване на проблеми на вътрешната сигурност и обществения ред;
4. подпомагане на лица, застрашени или
пострадали от престъпление;
5. реализиране на обучителни, медийни и
други разяснителни кампании.
Чл. 33. Основните принципи на взаимодействието при осъществяване на превантивната дейност са:
1. доброволност и готовност за сътрудничество;
2. наличие на общи цели и интереси;
3. точно определени очаквани резултати;
4. ясно очертани права, отговорности и
задължения;
5. публичност и прозрачност;
6. безвъзмездност.
Чл. 34. Ръководителите на основни структури на МВР, в които полицейските органи
осъществяват превантивна дейност, в рамките
на своята компетентност:
1. определят приоритетите и насоките за
взаимодействие и възлагат конкретни задачи
на подчинените им служители;
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2. планират дейността в съответствие с
целите и задачите на взаимодействието;
3. осъществяват методическо ръководство,
координират и контролират създадената организация за взаимодействие;
4. отчитат и анализират дейността и предприемат мерки за оптимизирането є с цел
постигане на по-висока ефективност при
осъществяване на възложените функции;
5. мотивират полицейските органи за проява
на инициативност.
Чл. 35. Полицейските органи на МВР,
осъществяващи превантивна дейност, взаимодействат с органите на местното самоу правление. Взаимодействието цели чрез
общи усилия да се набележат и предприемат
съвместни мерки за подобряване на сигурността и обществения ред в съответното
населено място.
Чл. 36. Полицейските органи на МВР,
осъществяващи превантивна дейност, вза
имодействат с органите на местното само
управление като равноправни партньори.
Чл. 37. Основните принципи на взаимодействието с органите на местното само
управление са:
1. п риори т е т – опа зва не на ж и во та и
здравето на гражданите, собствеността на
юридически и физически лица, подобряване
на обществения ред и гарантиране на сигурността на населението;
2. прагматизъм – залагане на реално постижими цели, чието изпълнение би допринесло за осъществяване на посочените по-горе
приоритети;
3. партньорство и съгласуваност – реализирането на приоритетите и постигането
на целите е в резултат на взаимодействието,
съгласу ваност та и координаци я та меж д у
заинтересованите страни в лицето на местната администрация, полицейските органи,
местната общественост, юридическите лица,
неправителствените организации и др.;
4. териториалност – предметът на дейност
се отнася до реализиране на ефикасни решения по местни проблеми на сигурността и
обществения ред на територията на съответните населени места.
Чл. 38. Полицейските органи на МВР, осъществяващи превантивна дейност, съвместно
с местната власт определят основни насоки и
приоритети на местните потребности от подобряване на обществения ред и сигурността
на основание на:
1. социално-икономически профил на територията на съответното населено място;
2. актуализиран профил и анализ на криминогенната обстановка, характерни престъпления, динамика, ръст, концентрация и
специфика по места на престъпленията и
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нарушенията на обществения ред, както и
бъдещи тенденции в тази област.
Чл. 39. (1) За решаване на конкретни
местни проблеми на основание набелязаните
приоритети полицейските органи на МВР,
осъществяващи превантивна дейност в РУ,
във взаимодействие с партньорите разработват
работни карти съгласно приложението.
(2) В работните карти по ал. 1 се формулират и описват:
1. проблем на местната сигурност;
2. заинтересованите и засегнатите страни;
3. анализът на проблема;
4. потенциалните партньори;
5. решение на проблема – цели, вариант
за решаване, изпълнители, задачи, отговорници, срокове и ресурсно обезпечаване на
дейностите;
6. контрол и оценка.
(3) От страна на МВР работните карти се
подписват от началника на съответното РУ.
Чл. 40. (1) Всеки служител на МВР може
да идентифицира и да предложи за решаване
конкретни проблеми на местната сигурност.
(2) Идентифицирането на конкретни проблеми, свързани със сигурността и обществения ред и търсенето на решение съвместно
с партньори, е пряко задължение на обслужващите съответната територия полицейски
органи на МВР, осъществяващи превантивна
дейност.
Чл. 41. (1) За изпълнение на конкретните
задачи, които са разписани в работната карта
и са от компетентността на МВР, началникът
на съответното РУ със заповед сформира екип.
(2) Със заповедта се определят ръководителят и съставът на екипа, конкретизират се
проблемът, целта и задачите, които следва да
се решат, срокът за решаването и периодът
за отчетност на осъществяваните дейности.
Чл. 42. (1) За решаване на задачите ръководителят на екипа изготвя план за действие,
който се утвърждава от началника на РУ.
(2) Ръководителят на екипа организира взаимодействието и координира работата, като:
1. анализира акт уалното състояние на
проблема и ефективността на предприетите
действия по решаването му;
2. следи за стриктно изпълнението на
заложените в плана дейности и при необходимост предприема организационни мерки
за подобряване работата на екипа;
3. периодично изисква и получава информация относно сроковете и изпълнението на
заложените и утвърдени в плана задачи;
4. взема текущи решения за организация
на работата на екипа и изпълнение на оперативните задачи;
5. осъществява връзка с началника на РУ
и други екипи;
6. отчита работата на екипа.
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Чл. 43. Началникът на РУ осъществява
контрол върху работата на екипа и следи за:
1. степента на разрешаване на проблема в
съответствие със заложената цел;
2. резултатите от предприетите мерки и
мероприятия;
3. възникнали нови съпътстващи проблеми;
4. координация в действията на екипа;
5. възникнали организационни проблеми.
Чл. 44. (1) Оценяването на постигнатите
от екипа резултати е междинно – при етапите
на работа, и окончателно – при приключване
на работа на екипа.
(2) Оценката се отразява в табличен вид,
като се посочват поименно участниците в
екипа, показателите за отчитане на дейността,
планираните и постигнатите цели.
Чл. 45. (1) Главна дирекция „Национална
полиция“ осъществява методическа помощ,
контрол и отчетност на взаимодействието
с органи те на мест ното самоу п равление
от полицейск ите органи, осъществяващи
превантивна дейност в областни дирекции
на МВР и РУ.
(2) Директорите на областни дирекции на
МВР създават организация за ръководство,
контрол и отчетност на взаимодействието при
осъществяване на превантивната дейност с
органите на местното самоуправление.
Чл. 46. Взаимодействието при осъществяване на превантивната дейност с граждани
се установява на доброволен принцип след
преценка от страна на полицейските органи,
съответстваща на спецификата на задачите,
за които то ще се осъществява.
Чл. 47. Взаимодействието при осъществяване на превантивната дейност с юридически
лица се реализира при наличието на:
1. ясно формулирани цели и задачи, съответстващи на приоритетите на Министерството
на вътрешните работи;
2. реален потенциал за принос към подобряване на капацитета на МВР.
Раздел VII
Организация и ръководство при осъществяване на превантивна дейност от полицейските
органи на МВР
Чл. 48. Дирекция „Анализ и политики“ подпомага управленската дейност на министъра
за разработване, провеждане, координиране и
контрол по изпълнение на политиките на МВР
в областта на превенция на престъпността.
Чл. 49. (1) Цялостната организация на
превантивната дейност се осъществява под
ръководството на главния секретар на МВР
и е непосредствено задължение на ръководителите на основни структури на МВР, в
които полицейските органи осъществяват
превантивна дейност.

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

(2) В рамките на своята компетентност
ръководителите на основни структури на МВР,
в които полицейските органи осъществяват
превантивна дейност:
1. определят приоритети на превантивната
дейност за съответния период и ангажират в
изпълнението им служителите на МВР, а при
необходимост търсят съдействието и помощта
на други основни структури на МВР;
2. вк л ючват в г од и ш н и т е п ла нове на
структурите мероприятия за провеждане на
превантивната дейност;
3. организират взаимодействието с другите
органи на държавната власт, органите на местното самоуправление, както и с гражданите
и юридическите лица;
4. планират, координират и контролират
самостоятелно или съвместно с други държавни органи и неправителствени организации
изпълнението на превантивни мероприятия
на национално и местно ниво;
5. непосредствено организират изпълнението на най-важните и сложни превантивни
мероприятия;
6. организират разработването и участието в реализацията на стратегии, програми
и проекти за превенция на престъпността и
опазване на обществения ред;
7. организират анализирането, обобщаването и отчета на резултатите от превантивната
дейност и периодичното є обсъждане;
8. организират и лично извършват контрол
на превантивната дейност.
Чл. 50. В основните структури на МВР,
в които полицейските органи осъществяват
превантивна дейност, се определят служители, които подпомагат ръководителите при
организиране на методическото ръководство
и контрола на превантивната дейност.
Чл. 51. (1) В плановете за работа на основните структури на МВР, в които полицейските
органи осъществяват превантивна дейност, се
включват конкретни и целенасочени превантивни мероприятия.
(2) При необходимост се внасят съответните изменения в разпределението на силите и
средствата и се вземат допълнителни мерки
за повишаване ефективността на планираните мероприятия. В изготвените планове
се включват допълнителни мероприятия за
повишаване на ефективността от провежданата
превантивна дейност.
Чл. 52. (1) Превантивната дейност чрез използване на средствата за масово осведомяване
(СМО) се осъществява съгласувано с дирекция
„Пресцентър и връзки с обществеността“.
(2) Съобразно задачите по превантивната
дейност структурите на МВР, осъществяващи
превантивна дейност, предлагат на СМО теми
и проблеми за разработване и огласяване сред
гражданите.
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Раздел VIII
Отчетност
Чл. 53. Отчетът на проведените от полицейските органи превантивни мероприятия
се извършва с цел усъвършенстване на организацията и тактиката на превантивната
дейност, повишаване на нейната ефективност
и отчитане на резултатите от тази дейност.
Чл. 54. По отношение на осъществената
обща превенция се отчитат:
1. брой писмени уведомления до други
органи или организации, компетентни да
вземат необходимите мерки за отстраняване
на условията и причините за престъпления и
други нарушения на обществения ред;
2. брой изготвени програми и проведени
мероприятия за работа с рискови социални
групи и жертви на престъпления;
3. брой информации, консултации, съдействия и подпомагане на деца и техните
семейства с цел недопускане те да пострадат
от престъпления;
4. брой идентифицирани и предложени за
решение конкретни проблеми, свързани със
сигурността и обществения ред;
5. брой идентифицирани проблеми по безопасността на движението;
6. брой проведени полицейски операции,
свързани с превантивната дейност;
7. брой проведени превантивни кампании
и дейности за информиране на гражданите
за безопасно поведение;
8. брой организирани превантивни срещи
с граждани и представители на юридически
лица;
9. брой организирани срещи и проведени
беседи в училища, детски градини и други
учебни заведения;
10. брой проведени превантивни срещи
с лица с рисково поведение, свързано със
спортни мероприятия;
11. брой предотвратени и пресечени престъпления;
12. брой предотвратени и пресечени правонарушения извън тези по т. 11;
13. брой участия в изготвяне на работни
карти при прилагане на проблемно-ориентирания подход;
14. брой участия в конкретни мероприятия,
заложени в работните карти, насочени към
решаване на местни проблеми на сигурността
при прилагане на проблемно-ориентирания
подход;
15. брой предложения до министъра на
вътрешните работи или оправомощените от
него длъжностни лица за прилагане на принудителни административни мерки, за спиране
на строителството, въвеждане в експлоатация
и използване на обекти, инсталации, уреди и
съоръжения, както и други дейности, които
създават опасност за националната сигурност
и обществения ред;
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16. брой участия в дискусии в електронни
медии по въпроси на превенция на престъпността;
17. брой издадени материали, публикации
и организирани кампании по въпроси на
превенция на престъпността.
Чл. 55. По отношение на осъществената
индивидуална превенция се отчитат:
1. брой установени и наблюдавани лица, за
които има данни, че замислят или подготвят
престъпления;
2. брой проведени превантивни беседи
съгласно линията на дейност на полицейския
орган;
3. брой лица, спрямо които се осъществява
превантивно наблюдение от съответното РУ;
4. брой настанени малолетни и непълнолетни лица в домове за временно настаняване,
заловени в скитничество, просия, проституция,
разпространение или употреба на наркотични
или други упойващи вещества;
5. брой съставени протоколи за предупреждение;
6. брой издадени разпореждания до държавни органи, организации, юридически лица
и граждани;
7. брой наложени глоби за неизпълнение
на разпореждане на орган на МВР;
8. брой наложени глоби за неизпълнение
на задължения на компетентни органи по
чл. 66, ал. 3 ЗМВР;
9. брой разработени модели за безопасно
поведение и информиране на гражданите за
тези модели;
10. брой проведени изследвания за нивото
на риска дадени лица или групи да пострадат
от престъпления и реалните възможности
за осигуряване безопасност на гражданите,
включително и с други институции.
Чл. 56. Ръководителите на основни структури на МВР, в които полицейските органи
осъществяват превантивна дейност, създават
организация за контрол и отчет на дейността.
Чл. 57. В анализите за дейността на основните структури на МВР, в които полицейските
органи осъществяват превантивна дейност,
в отделен раздел се анализират обемът, резултатите и ефективността от превантивната
дейност.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази инструкция „превантивна беседа“ е метод за оказване на
превантивно, възпитателно и корекционно
въздействие с цел разубеждаване на лице,
за което има данни и се предполага, че ще
извърши престъпление или друго правонарушение. Чрез провеждането на превантивна
беседа се контролира поведението на лицето
и се установява актуалното състояние на неговите противообществени нагласи. Участието
на лицето в беседата е доброволно, като по
негово желание може да участва и адвокат.
За проведената превантивна беседа полицейските органи докладват с докладна записка
по установения в МВР ред.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Инструкцията се издава на основание
чл. 30а, ал. 3 от Закона за Министерството
на вътрешните работи.
§ 3. Изпълнението на инструкцията се
възлага на ръководителите на основни структури на МВР, в които полицейските органи
осъществяват превантивна дейност.
§ 4. Контролът по изпълнението на инструкцията се възлага на главния секретар
на МВР.
§ 5. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румяна Бъчварова

Рег. № ...................
Дата .......................

Приложение
към чл. 39, ал. 1

РАБОТНА КАРТА
за решаване на конкретен проблем на сигурност
та и обществения ред
І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОБЛЕМА

1. Описание на проблема:
..................................................................................
..................................................................................
2. Местонахож дение на проблема (населено
място, жилищен район, квартал):
..................................................................................
..................................................................................
2.1. Молби, жалби: ................................................
2.2. Сигнали на тел. 112: .....................................
2.3. Проучване на общественото мнение: .........
..................................................................................
2.4. Други институции: ........................................
2.5. Полицейска статистика: ...............................
2.6. Публикации в медиите: ................................
ІІ. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ И
ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ

1. Институции:
1.1. ...........................................................................
1.2. ...........................................................................
1.3. ...........................................................................
1.4. ...........................................................................
1.5. ...........................................................................
1.6. ...........................................................................
2. Обобщен профил на потърпевшите граждани
(жертви на престъпления и други правонарушения):
..................................................................................
..................................................................................
3. Обобщен профил на нарушителите (ако са
известни):
..................................................................................
..................................................................................
ІІІ. АНАЛИЗ

1. Информация за зараждането, развитието и
актуалното състояние на проблема:
..................................................................................
2. Причини и предпоставки, пораждащи проблема:
..................................................................................
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3. Изводи на база обобщени профили на потърпевши, нарушители (ако са известни) и местоизвършване на противоправните деяния:
..................................................................................
4. Роля на заинтересованите и засегнатите страни
за задълбочаване, ограничаване или решаване на
проблема. Готовност за съдействие за решаване
на проблема:
..................................................................................
5. Действия, които са предприети за решаване
на проблема до момента:
..................................................................................
6. Налични програми и проекти за решаване
на проблема и възможност за прилагането им:
..................................................................................
ІV. ПОТЕНЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ

1. ..............................................................................
2. ..............................................................................
... ..............................................................................
V. РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА

ЦЕЛ:
..................................................................................
1. В арианти за решения на проблема:
Вариант 1: ..........................................................
Предимства:
..............................................................................
Недостатъци:
..............................................................................
Вариант 2: ..........................................................
Предимства:
..............................................................................
Недостатъци:
..............................................................................
Вариант 3: ..........................................................
Предимства:
..............................................................................
Недостатъци:
..............................................................................
2. Избран вариант за решаване на проблема:
..............................................................................
Аргументация:
..............................................................................
3. Продължителност на проекта: .......................
3.1. Начало на реализацията: дд/мм/гггг
3.2 Очаквано финализиране: дд/мм/гггг
4. Действия, които трябва да се извършват от
партньорите (задачи, срокове и отговорници за
изпълнението им) за решаване на проблема:
4.1. Партньор .....................................................
4.1.1. Задачи:
........................../срок: ........../отговорник: ........
........................../срок: ........../отговорник: ........
........................../срок: ........../отговорник: ........
4.2. Партньор ....................................................
4.2.1. Задачи:
........................../срок: ........../отговорник: ........
........................../срок: ........../отговорник: ........
........................../срок: ........../отговорник: ........
4.3. Партньор ....................................................
4.3.1. Задачи:
........................../срок: ........../отговорник: ........
........................../срок: ........../отговорник: ........
........................../срок: ........../отговорник: ........
5. Ресурсно обезпечаване:
5.1. Необходим човешки ресурс:
..............................................................................
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5.2. Необходимо оборудване и техническо
обезпечаване:
..............................................................................
5.3. Финансово осигуряване (приложение на
план-сметка):
..............................................................................
VI. КОНТРОЛ И ОЦЕНКА

1. Краткосрочен период за оценка: дд/мм/гггг
2. Средносрочен период за оценка: дд/мм/гггг
3. Финал на проекта и крайна оценка: дд/мм/гггг
4. Процес на контрол и оценяване (описание на
методите):
..................................................................................
5. Оценка на проблема след реализация на
проекта:
5.1. Разрешен: ....................................................
5.2. Нерешен: .....................................................
5.3. Ограничен: .................................................
5.4. Елиминиран: ..............................................
5.5. Степен на разрешаване на проблема (подробен коментар):
..............................................................................
6. Оценка на процеса на реализация на проекта:
..................................................................................
7. Запознати засегнати и заинтересовани страни
за резултатите от проекта:
Реакции:
..................................................................................
8. Обобщение на реализацията на проекта (заключителен коментар на резултатите):
Положителен ефект:
............................................ ........................................
Отрицателен ефект:
............................................ ........................................
9. Партньори:
1. ................................ (подпис)
2. ....... ………………………. (подпис)
511

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 4117-НС
от 24 януари 2017 г.

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

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

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

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

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

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

Собствено, бащино,
фамилно име

1

2

ЕГН

(попълва
СИК)

3

Документ за
самоличност –

Адрес

Подпис на
избирателя

4

5

6

(попълва СИК)

Забележки
7

Кмет/Кметски наместник: ......................................
Секретар на община/район: .................................
Избирателните списъци се съставят от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК на
български език. Всеки избирател се вписва в един избирателен списък.
Списъците се съставят поотделно за всяка избирателна секция по постоянния адрес
на избирателите и включват българските граждани, които:
- са навършили 18 години към изборния ден включително;
- не са поставени под запрещение;
- не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
- имат постоянен адрес в района на съответната избирателна секция или
- имат настоящ адрес в района на съответната избирателна секция и постоянен
адрес в района на друга избирателна секция, но са поискали вписване по реда и в срока по чл.
36, ал. 1 от ИК в избирателния списък на секцията, в чийто район е настоящият им адрес.
За тези лица в графа „Забележки“ се вписва текст „н.а.“.
Избирателите, които не са подменили личните си документи при условията на §9а
от ПЗР на Закона за българските лични документи, се включват в избирателния списък по
адреса, отразен в зеления им паспорт.
От избирателните списъци се заличават имената на гражданите, които до
изборния ден са изгубили правото си да избират или са починали, както и имената на
лицата, за които това изрично е предвидено в Изборния кодекс.
В избирателния списък в отделни графи се вписват:
В графа „№“ – поредният номер на избирателя в списъка;
В графа „Собствено, бащино, фамилно име“ – имената на избирателите по азбучен
ред (подреждането започва според буквите в собственото им име);
В графа „ЕГН“ – единният граждански номер (ЕГН) на избирателя; 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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В графа 4 „Документ за самоличност“ – видът и номерът на документа за
самоличност на избирателя; при отпечатването тази графа се оставя празна и се попълва в
деня на изборите от СИК при гласуването на избирателя;
В графа 5 „Адрес“ - постоянният адрес, а в случаите по чл. 36, ал. 1 от ИК –
настоящият адрес;
Графа 6 „Подпис на избирателя“ се оставя празна, за да може избирателят да се
подпише в нея срещу името си, след като пусне бюлетината в избирателната кутия;
Графа 7 „Забележки“ се оставя празна и при необходимост се попълва от СИК в
изборния ден.
Избирателните списъци се отпечатват въз основа на националния регистър на
населението от ГД „ГРАО“ в МРРБ. След последното име на избирателя органите по чл. 23,
ал. 1 от ИК поставят черта и полагат подпис и печат под чертата.
До предаването на списъците на СИК вписването на избирателите, които имат
право да гласуват, но са пропуснати, както и на тези, за които е отпаднало основанието,
въз основа на което са били заличени, се извършва от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК по
искане на избирателя.
В изборния ден СИК дописва под чертата на списъка – в допълнителната
страница:
- лицата, които имат право да гласуват, но са пропуснати и не фигурират в списъка
на заличените лица по чл. 38 от ИК, след подаване на декларация по образец, че не са
гласували и няма да гласуват на друго място;
- членовете на СИК и охраната на съответната секция, които обслужват секция,
различна от тази по постоянния им адрес – ако имат право да гласуват и след като
представят декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място;
- избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването, които гласуват в
избрана от тях секция или в секция по чл. 10, ал. 1 от ИК след попълване на декларация по
образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място;
- избиратели с удостоверение за гласуване на друго място, които гласуват в
секцията по местопребиваването им в деня на изборите и след представяне на
удостоверение за гласуване на друго място;
- ученици или студенти– редовно обучение (включително докторанти редовно
обучение), се дописват в секция по техен избор в населеното място, където се обучават,
когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес, след представяне на
документ за самоличност и:
1. надлежно заверена за съответната учебна година ученическа книжка или за
съответния семестър студентска книжка от учебното заведение със седалище в
населеното място, в което се обучава ученикът/студентът;
2. декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.
- лицата, които са включени в списъка на заличените лица на основание чл. 38, ал. 2,
т. 1, 2 и 3 от ИК, но са представили удостоверение по чл. 40, ал. 1 от ИК, че основанието за
включването им в списъка е отпаднало или не е налице;
- лицата, включени в списъка на заличените лица на основание чл. 38, ал. 2, т. 4 и 6
от ИК, които са се явили в секцията по постоянния си адрес и са поискали да бъдат
дописани в списъка – след представяне на документ за самоличност и на декларация по
образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място; лицата по чл.38, ал.1, т.4 се
вписват след представяне на оригинала на удостоверението за гласуване на друго място;
- лицата, включени в списъците по чл. 28, чл. 29 и чл. 30 от ИК, чиито имена са
заличени от избирателния списък чрез зачертаване и в изборния ден са се явили да гласуват в
секцията, в чийто списък са фигурирали – след представяне на: документ за самоличност,
2
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удостоверение
по
образец,
утвърден
от
ЦИК,
от
ръководителя
на
заведението/домът/мястото за изтърпяване на наказание лишаване от свобода/капитана
на плавателния съд и декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго
място.
Представените удостоверения (по чл. 40, ал. 1, по чл. 240, ал. 1 от ИК) се прилагат
към избирателния списък, като в графа „Забележки“ се отбелязва основанието за вписване
– „издадено удостоверение“.
Представените декларации се прилагат към избирателния списък и стават
неразделна част от него.
При дописването в допълнителната страница председателят на СИК попълва
последователно собственото, бащиното и фамилното име на избирателя по документа за
самоличност и графите „ЕГН”, „Документ за самоличност” и „Адрес”.
Допълнителната страница на избирателния списък се подписва от председателя и
секретаря на СИК.
.
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ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ОБЯВЯВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители
на …................. г.
(по чл. 41, ал. 1 от Изборния кодекс)

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

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

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

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

Собствено, бащино и фамилно име

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

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

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

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

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

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

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

Приложение № 2-НС

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

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

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

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

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

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за гласуване с подвижна избирателна кутия за произвеждане на избори за
народни представители на …………… г.
(по чл. 37 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от Изборния кодекс)

№

1

Собствено,
бащино и
фамилно име

(попълва СИК)

ЕГН

2

3

Документ за
самоличност

Адрес

Подпис на
избирателя

4

5

6

(попълва СИК)

Забележки

7

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 по-късно
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.
1
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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.
В изборния ден не се допуска вписване в допълнителната страница на избирателния
списък (под чертата) с изключение на членовете на ПСИК и охраната на помещението на
ПСИК.
След подписване на списъка от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК и преди предаването му на
подвижната СИК от него се заличават имената на гражданите, които до изборния ден са изгубили
правото си да избират или са починали, както и имената на лицата, за които това изрично е
предвидено в Изборния кодекс. Заличаването се извършва с хоризонтална черта върху името, така че
заличеното име да се чете. Длъжностното лице, извършило заличаването, вписва на гърба на
списъка имената и длъжността си, основанието за заличаване и се подписва.
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Приложение
№№
3-НС
Приложение
3-НС

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

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

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

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

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

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за
предоставяне на социални услуги за произвеждане на избори за
народни представители на ......................... г.
(по чл. 28 във връзка с чл. 25, ал. 1, 3 и 5 и чл. 9, ал. 6 и 8 и във връзка с чл. 243 и
чл. 251 от Изборния кодекс)

№

Собствено,
бащино и
фамилно име

ЕГН
(попълва СИК)

Документ за
самоличност
(попълва СИК)

Адрес

Подпис на
избирателя

1

2

3

4

5

6

Забележки

7

Ръководител на заведението/дома/друга специализирана институция:
Избирателните списъци се съставят в лечебни заведения, домове за стари хора и други
специализирани институции, за предоставяне на социални услуги от ръководителя на заведението
или дома не по-късно от 48 часа преди изборния ден, при образувана избирателна секция поради
наличие на не по-малко от 10 избиратели.
Списъкът се съставя по азбучен ред в последователност – собствено, бащино, фамилно име на
избирателя по следния начин:
В графа 1 „№“ се вписва поредният номер на записа, който ще бъде направен.
В графа 2 се вписва собственото, бащиното и фамилното име на избирателя съгласно личната
карта или зеления паспорт за гражданите по §9а от ПРЗ на ЗБЛД.
Графа 3 не се попълва предварително. В деня на гласуването СИК вписва ЕГН на избирателя.
Графа 4 не се попълва предварително. В деня на гласуването СИК вписва вида и номера на
документа за самоличност – „лична карта/л.к.“ или „личен паспорт за гражданите по §9а от
ЗБЛД/л.п.“.
В графа 5 се записва постоянният адрес на избирателя от документа за самоличност.
Графа 6 се оставя празна, за да може избирателят да се подпише в нея, след като е упражнил
правото си да гласува.
Графа 7 „Забележки“ се оставя празна и при необходимост се попълва от СИК в изборния ден.
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-НС
Приложение
4-НС
ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

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

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

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

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

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

№

1

Собствено,
бащино и
фамилно име

(попълва СИК)

ЕГН

2

3

Документ за
самоличност

Адрес

Подпис на
избирателя

4

5

6

(попълва СИК)

Забележки

7

Ръководител на мястото за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане:
Избирателните списъци в местата за изтърпяване наказание лишаване от свобода и за
задържане се съставят от ръководителите им не по-късно от 48 часа преди изборния ден при
наличието на не по-малко от десет избиратели, които се заличават служебно от списъка по
постоянния им адрес.
В тези списъци се включват задържаните лица, отговарящи на следните условия:
- към изборния ден включително са български граждани, навършили 18 години и не са
поставени под запрещение;
- към изборния ден включително не изтърпяват наказание „лишаване от свобода“,
наложено им с влязла в сила присъда;
- 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 „Собствено, бащино и фамилно 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. В деня на гласуването
СИК вписва вида и номера на документа за самоличност – „лична карта/л.к.“ или „личен паспорт за
гражданите по §9а от ПЗР на ЗБЛД/л.п.“.
В графа 5 „Адрес“ се записва постоянният адрес на избирателя от документа за
самоличност.
Графа 6 „Подпис на избирателя“ 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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В изборния ден самоличността на лицата с избирателни права в местата за задържане и
изтърпяване на наказание лишаване от свобода се установява по предвидения в чл. 54, ал. 1 на ЗИНЗС
(Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража) ред.
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 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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№ 5-НС
Приложение
№ 5-НС

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

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

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

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

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

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

№

1

Собствено,
бащино и
фамилно име

(попълва СИК)

ЕГН

2

3

Документ за
самоличност

Адрес

Подпис на
избирателя

4

5

6

(попълва СИК)

Забележки

7

Капитан на плавателния съд:
Избирателният списък на плавателен съд под българско знаме се съставя и подписва от
капитана на плавателния съд не по-късно от 48 часа преди изборния ден при наличие на не по-малко
от 10 избиратели.
Капитанът на плавателния съд уведомява органите по чл. 23, ал. 1 от ИК за вписаните в
списъка лица, за да бъдат те заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес преди
предаване на избирателните списъци на СИК.
Избирателните списъци включват българските граждани, които:
- са навършили 18 години към изборния ден включително;
- не са поставени под запрещение;
- не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
- се намират на плавателния съд под българско знаме в изборния ден.
Списъкът се съставя по азбучен ред в последователност – собствено, бащино, фамилно име
на избирателя по следния начин:
В графа 1 „№“ се вписва поредният номер на записа, който ще бъде направен.
В графа 2 „Собствено, бащино и фамилно 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. В деня на гласуването
СИК вписва вида и номера на документа за самоличност – „лична карта/л.к.“ или „личен паспорт за
гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД/л.п.“.
В графа 5 „Адрес“ се записва постоянният адрес на избирателя от документа за
самоличност.
Графа 6 „Подпис на избирателя“ 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.
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-НС

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

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

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

СПИСЪК ЗА ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА
В ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НА ................................ В ……………………………
(държава/място)

(по чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 25 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от Изборния кодекс)

№

1

Собствено, бащино и
фамилно име

(попълва се от
СИК)

Лична карта/
паспорт/военна
карта

Постоянен
адрес в
Република
България

Подпис

Забележки

2

3

4

5

6

7

ЕГН

(попълва се от
СИК)

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);
- видът и номерът 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“ в МРРБ, 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
народни представители, в деня на изборите се дописва в допълнителната страница на списъка за
гласуване извън страната (под чертата) от СИК 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 от 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 НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 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
№№
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СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на …………………………….. г.
(чл. 38, ал. 1 от Изборния кодекс)

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

Собствено, бащино,
фамилно име
2

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

ПО

МП

3

4

5

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

7

8

УГОНМ
9

Кмет/кметски наместник:
Секретар на община/район:

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

Община ……………
населено място ………..

Адм. район …………..

адрес на избирателна секция ..............................................
Име на избирателя
Списъкът на заличените лица се публикува на интернет страницата на съответната
община не по-късно от 10 дни преди изборния ден и съдържа имената на лицето, номера и адреса
на избирателната секция. Всяко лице може да прави справка в списъка.
Кметът на общината осигурява възможност всяко лице, включено в списъка на
заличените лица, да може да прави справка в този списък по ЕГН, включително на безплатен
телефонен номер.
Лице, което е вписано в списъка, но има право да гласува, може да поиска да се запознае
с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка
на заличените лица с писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или до
кметския наместник или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната
община, което се предава незабавно от общинската администрация на компетентния кмет на
община, район, кметство или кметски наместник.
Заявлението съдържа доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето
да гласува.
Кметът или кметският наместник разглежда заявлението незабавно и се произнася с
мотивирано решение.
Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя
незабавно и може да се обжалва пред съответния административен съд в срок до 24 часа от
съобщението.
Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с
призоваване на жалбоподателя и на кмета или кметския наместник. Решението на съда се
обявява незабавно и не подлежи на обжалване.
Въз основа на решението за изключване от списъка на заличените лица съответният
избирател се вписва в избирателния списък от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК до предаването на
списъка на секционната избирателна комисия.
Вписването в избирателния списък се обявява незабавно и се отразява и в списъка,
публикуван на интернет страницата на общината.

С Т Р.

54

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 10

Приложение № 8-НС

Приложение № 8-НС

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИ НАМЕСТНИК
………………………………………………………
ОБЛАСТ …………………...........…………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък
(по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)

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

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

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

Подпис:

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

Всеки избирател може да изиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък,
допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината/района/кметството/кметския
наместник.
Заявлението се подава и приема от съответната администрация най-късно седем дни преди изборния
ден.
Кметът или кметският наместник разглежда заявлението в двудневен срок и се произнася с
мотивирано решение, което обявява незабавно на публично място.
Заинтересуваният избирател може да обжалва решението пред съответния административен съд в
двудневен срок от обявяването му.
Съдът разглежда жалбата в открито заседание в двудневен срок с призоваване на жалбоподателя и
кмета и постановява решение, което не подлежи на обжалване и се обявява незабавно.
Поправките в избирателния списък се обявяват незабавно и се отразяват в списъка, публикуван на
интернет страницата на общината.
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Приложение
Приложение№№9-НС
9-НС
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………………………………………………
ОБЛАСТ …………………...........…………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
за вписване в избирателния списък

(по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от Изборния кодекс)

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

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

Подпис:

***************************************************************************
Заявлението се подава от избирател, който е изпуснат от избирателния списък или за който е
отпаднало основанието за заличаване, до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник
до предизборния ден.
Кметът на общината/района/кметството/кметският наместник разглеждат заявлението
незабавно и се произнасят с мотивирано решение, което се обявява публично.
Вписването се извършва от органите по чл.23, ал. 1 от ИК по писмено искане на избирателя до
предаването на списъците на СИК.
Отказът за вписване в избирателния списък се съобщава на заявителя незабавно и може да се
обжалва пред съответния административен съд в срок до два дни от съобщението.
Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до два дни от постъпването й с
призоваване на жалбоподателя и на органите по чл. 23, ал. 1 и постановява решение, което се обявява
незабавно и не подлежи на обжалване.
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Приложение
№ 10-НС
Приложение
№ 10-НС
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………….……………….......................................
ОБЛАСТ …………………………..….………...............
ЗАЯВЛЕНИЕ

за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на
избирателния списък на СИК
(по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс)

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

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

Подпис:

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

Заявлението може да се подаде от всяко лице, включено в Списъка на заличените лица.
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
№ 11-НС
Приложение
№ 11-НС

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………….……………….......................................
ОБЛАСТ …………………………..….………...............
ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ

за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува
извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание
преди предаването на избирателния списък на СИК
(по чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 от Изборния кодекс)

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

ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по §9а от ПЗР на ЗБЛД
№ ………………….., изд. на ........................................... от ……………………………….....,
постоянен адрес …………………………………………………....……..……………………
Желая да бъда изключен/а от списъка по чл. 38 от ИК (списъка на заличените лица)
за гласуването при произвеждане на избори за народни представители на
……………….. г. в секция №…………… и да бъда вписан в избирателния списък на
секция № ……………… (по постоянния ми адрес).
ДЕКЛАРИРАМ, че няма да гласувам на друго място в изборите за народни
представители, насрочени на ………………. г.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за народни представители на …………………… г..
...………………….. г.

Подпис:

*****************************************************************************
Заявлението – декларация се подава до общинската администрация от лицата, заявили, че ще
гласуват извън страната и заличени от избирателния списък на секцията по постоянния им адрес, до
предаване на избирателните списъци на СИК.
Кметът на общината, района или кметството или кметският наместник разглежда заявлението
незабавно и се произнася с мотивирано решение.
Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно и
може да се обжалва пред административния съд в срок до 24 часа от съобщението. Съдът разглежда
жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на
кмета. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.
Искането може да бъде направено чрез електронно заявление със същото съдържание през
интернет страницата на съответната община.
Името и адресът на избирателя се заличават от Списъка на заличените лица и се вписват
незабавно в избирателния списък по постоянния му адрес от органа по чл. 23, ал. 1 от ИК.
Заличаването и вписването се обявяват незабавно и се отразяват в списъците, публикувани на
интернет страницата на общината.
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Приложение
№ 12-НС
Приложение
№ 12-НС
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………….……………….......................................
ОБЛАСТ …………………………..….………...............
ЗАЯВЛЕНИЕ
за вписване в избирателния списък по настоящ адрес
(по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс)

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

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

Подпис:

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

Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден пред органите по чл. 23, ал. 1
от ИК по настоящия адрес на избирателя.Със същото съдържание избирателите могат да подадат
електронно заявление през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 от ИК.
Органът по чл. 23, ал. 1 от ИК по настоящ адрес незабавно уведомява общинската
администрация по постоянния адрес на избирателя и предава информация за подадените искания на ГД
„ГРАО“ в МРРБ не по-късно от 12 дни преди изборния ден за автоматизирано включване на избирателя
в избирателния списък по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес.
След вписването на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се
издава удостоверение за гласуване на друго място.
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Приложение
№ 13-НС
Приложение
№ 13-НС

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………….……………….......................................
ОБЛАСТ …………………………..….………...............
ЗАЯВЛЕНИЕ

за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден
(по чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от Изборния кодекс)

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

ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по §9а от ПЗР на ЗБЛД
№ ………………….., изд. на ........................................... от ………………………………...,
постоянен адрес …………………………………………………....……..……………………
Желая да ми бъде издадено удостоверение по чл. 40, ал. 1 от ИК, от което да е видно,
че основанието за включването ми в списъка на заличените лица на основание чл. 38,
ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ИК в секция № ……………………. не е налице/е отпаднало.
Същото ще ми послужи пред СИК №……………, за да бъда изключен/а от списъка
по чл. 38 от ИК за гласуването при произвеждане на избори за народни представители за
Народно събрание на ………………. г.
В подкрепа на твърдението си, че основанието за включването ми в списъка не е
налице/е отпаднало представям следните доказателства (документи):
1. …………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за народни представители на ………………. г.
………………………… г.

Подпис:

*****************************************************************************
Исканията се правят от избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка по
чл. 38 от ИК, но има право да гласува, ако представи удостоверение от общината, че е отпаднало
основанието или не е налице основание за вписването му в списъка.
Удостоверението се издава от общината/района/кметството/кметския наместник в изборния
ден по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, въз основа на доказателства и
документи, които удостоверяват, че лицето има право да гласува.
След представяне на удостоверението по чл. 40, ал. 1 от ИК избирателят се изключва от
списъка по чл. 38 от ИК и всички негови данни се вписват в допълнителната страница на избирателния
списък от председателя на секционната избирателна комисия по постоянния му адрес. Удостоверението
се прилага към избирателния списък, като в графа „Забележки“ се отбелязва основанието за вписване –
„издадено удостоверение от общинската администрация“.
Отказът на секционната избирателна комисия да извърши дописване може да се обжалва пред
районната избирателна комисия, която се произнася по жалбата незабавно. Решението не подлежи на
обжалване.
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Приложение
№ 14-НС
Приложение № 14-НС
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
…………………………………………………………..
ОБЛАСТ ………………………………………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
за гласуване с подвижна избирателна кутия
(по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

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

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

Желая да упражня правото си на глас в изборите за народни представители на
………………. г. с подвижна избирателна кутия.
Прилагам копие от документ № ……………..… на ТЕЛК/НЕЛК
…………………………………………………………………………...………………………
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с изборите за
народни представители на ………………. г.
………….………………….. 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 урна. Когато избирателят не е подал заявление в указания
по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди
изборния ден и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна
избирателна комисия.
Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице
или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет
страницата на органите по чл. 23, ал. 1 от ИК по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е
направено искане по чл. 36 от ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес.
В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН/личен номер/, 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 № 15-НС

Приложение № 15-НС

КМЕТ НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№......../.......................... г.

(чл. 40, ал. 2 във връзка с чл. 38 от Изборния кодекс)

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

ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД
№ ………………….., изд. на ........................................... от ………………………………...,
постоянен адрес …………………………………………………....……..…………………….
не е налице/е отпаднало основанието за включването му/и в списъка по чл. 38 от ИК
(списъка на заличените лица) в секция №…………….
Настоящото удостоверение се издава, за да послужи пред СИК №……………, за да
бъде изключен/а от списъка по чл. 38 от ИК (списъка на заличените лица) за гласуването
при произвеждане на избори за народни представители на ………………. г., като бъде
дописан/а в допълнителната страница на избирателния списък в същата секция при
гласуването.
Кмет на община/район/
кметство/кметски наместник:
*****************************************************************************

Удостоверението се издава в полза на избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в
списъка по чл. 38 от ИК, но има право да гласува и подаде заявление в общината, с което да поиска
издаването му от общината, в уверение на това, че е отпаднало основанието или не е налице основание за
вписването му в списъка.
Удостоверението се издава от кмета на общината/района/кметството/кметския наместник в
изборния ден по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, въз основа на доказателства и
документи, които удостоверяват, че лицето има право да гласува.
След представяне на удостоверението по чл. 40, ал. 1 от ИК избирателят се заличава от списъка
по чл. 38 от ИК от секционната избирателна комисия чрез зачертаване на данните му в списъка за
заличените лица с хоризонтална черта. Всички данни на избирателя 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 – „Уд. чл. 40 ИК“.
Отказът на секционната избирателна комисия да извърши дописване може да се обжалва пред
районната избирателна комисия, която се произнася по жалбата незабавно. Решението не подлежи на
обжалване.
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Приложение № 16-НС

Приложение № 16-НС

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 народни
представители 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
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 – Уд. чл. 28/29/30.
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.

БРОЙ 10

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3   

Приложение № 17-НС

Приложение № 17-НС

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. 10, ал. 1 във връзка с
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 ............................................
адм. район .................................................., област ………...........................................................,
ж.к./ул.. ................................................................................., бл. № ........, вх. ....., ет. ....., ап. .....
ДЕКЛАРИРАМ, че при произвеждането на изборите за народни представители 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;
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,
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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 (включително
докторанти 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.

БРОЙ 10

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5   

Приложение
№ 18-НС
Приложение
№ 18-НС

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

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

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

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

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

Декларирам, че ще гласувам само веднъж в изборите за народни представители
на …………………….. г.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателната отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за народни представители на ………………. г.
……………………… г.

Подпис:

***************************************************************************
Удостоверенията за гласуване на друго място се издават от органите по чл. 23, ал. 1 от
Изборния кодекс в един екземпляр не по-късно от 14 дни преди изборния ден.
Към заявлението се прилага един от следните документи: удостоверение за регистриран
кандидат за народен представител, издадено от съответната РИК; копие от документ за
избор/назначаване на член на ЦИК или удостоверение за регистрация на наблюдател, издадено от ЦИК;
копие от удостоверението за назначен член на РИК, издадено от ЦИК.
Получилите удостоверения лица – кандидати за народни представители, членове на
Централната избирателна комисия, на районните избирателни комисии и наблюдателите се заличават
от избирателния списък на секцията по постоянния им адрес.
Не се издават удостоверения за гласуване на друго място на лица, пребиваващи извън страната,
и на лица, вписани в избирателния списък по настоящия им адрес.
Когато след издаване на удостоверение за гласуване на друго място общинската администрация
по постоянен адрес на избирателя получи съобщение за вписването му в избирателен списък по
настоящ адрес, тя незабавно уведомява общинската администрация по настоящия му адрес за
издаденото удостоверение за гласуване на друго място. Общинската администрация по настоящия
адрес на избирателя го заличава от избирателния списък чрез зачертаване, като в графа „Забележки“
се вписва „издадено УГДМ“.
Удостоверението се получава лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.
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Приложение
№№
19-НС
Приложение
19-НС
ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО ....................................
ОБЛАСТ ………………………..…………...................
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ДРУГО МЯСТО
в изборите за народни представители
на ……………………… г.
(по чл. 34 от Изборния кодекс)

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

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

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

Удостоверението за гласуване на друго място се издава от общината/района/кметството по
постоянен адрес на заявителя – кандидат за народен представител, член на ЦИК, РИК или наблюдател.
Удостоверението за гласуване на друго място се получава лично срещу подпис или чрез пълномощник
с изрично нотариално заверено пълномощно. Удостоверението се прилага към допълнителния избирателен
списък в секцията, където гласува избирателят, и е неразделна част от него.
Удостоверенията имат единна номерация за цялата страна, състояща се от две части:
Част 1 – в квадратчетата се попълва последователно пълният номер на избирателната секция по
постоянния адрес, в списъка на която е бил вписан избирателят.
Част 2 – под квадратчетата се вписва поредният номер на издаденото удостоверение съгласно
регистъра на съответната община и датата на издаването му.

№ ................................

Номер на
удостоверението

Дата на
издаване

ЕГН

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

Собствено, бащино и фамилно име
на избирателя

Подпис

Забележка

Регистърът е в два идентични екземпляра – по един за общинската администрация и за РИК, и е изработен на индигирана двупластова хартия. Копие от
регистъра се предоставя на РИК не по-късно от 10 дни преди изборния ден.
В графа „№” се отбелязва поредният номер на вписване на удостоверението в регистъра.
В графа „Номер на удостоверението” се вписва:
1. В квадратчетата се попълва последователно пълният номер на избирателната секция, в списъка на която е вписан избирателят, по формулата за
единната номерация на избирателните секции в страната.
2. Под квадратчетата се вписва поредният номер на записване на издаденото удостоверение.
В графа „Собствено, бащино и фамилно име” се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на избирателя.
В графа „Дата на издаване“ се вписва датата, на която е издадено удостоверението.
В графа „ЕГН“ се вписва ЕГН на избирателя.
В графа „Подпис“ се подписва лицето, получило удостоверението, и се вписва номерът на пълномощното на пълномощника.
В графа “Забележка” се отбелязва дали удостоверението е получено лично или чрез пълномощник.
Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

ДЪРЖАВЕН

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

№

(по чл. 35, ал. 2 от Изборния кодекс)

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

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

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

Приложение
Приложение№№20-НС
20-НС
БРОЙ 10
ВЕСТНИК
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Приложение
№ 21-НС
Приложение
№ 21-НС
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. 243 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 народни представители 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 народни представители на ……….. г.
Дата: ………….. г.

Подпис:

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

Право да гласуват в изборите за народни представители 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. 243 от Изборния кодекс).
Заявлението се подава не по-късно от 25 дни преди изборния ден от български гражданин, който
отговаря на условията на чл. 243 от ИК във връзка с чл. 42, ал. 1 от Конституцията на Република
България и желае да гласува извън страната в изборите за народни представители.
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-НС

Приложение № 22-НС

ДЕКЛАРАЦИЯ
пред СИК при гласуване извън страната
(по чл. 33, ал. 2 във връзка с чл. 243 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. 243 от Изборния кодекс и чл. 42, ал.1
от Конституцията на Република България в изборите за народни представители
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 народни
представители 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 № 23-НС

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
народни представители на ……………. г.
2. имам право да гласувам в изборите за народни представители;
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 народен представител;
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 инициативен
комитет, член на СИК/ПСИК, анкетьор, придружител или в друго подобно качество в тези
избори.
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 народни представители 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 № 24-НС

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 изборен район № ……….. – …….…………............…......
за изборите за народни представители на ………………. г.
Председател:
Секретар:

Приложение № 25-НС
Приложение № 25-НС

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 народни представители на ………………. г.
Председател:
Секретар:
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Приложение № 26-НС

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

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

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

на секционна избирателна комисия в секция/ПСИК № …….................. населено място
………....……, кметство ………………..., административен район ………………………...,
община …....…………............................, в изборен район № …….. – …….…………...........,
за изборите за народни представители на ………………. г.
Председател:
Секретар:
Приложение № 27-НС
Приложение № 27-НС

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

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

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

на секционна избирателна комисия в секция/ПСИК № …….................. населено място
………....……, кметство ………………......, административен район ………………………...,
община …....…………....................., в изборен район № …….. – …….…………..........., за
изборите за народни представители на ………………. г..
Председател:
Секретар:
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Приложение № 28-НС

Приложение № 28-НС

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на българска неправителствена организация,
която ще участва с наблюдател/и на изборите за народни представители
на ………………………. г.
(чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2, 3 и 4 във връзка с чл. 111, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс)

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

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

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

като българска неправителствена организация – 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 народни представители 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 народни представители 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/те
българската неправителствена организация.
Към заявлението за регистрация българската неправителствена организация представя:
1. удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от датата на издаване на указа на
президента за насрочване на изборите за народни представители;
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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 съответната организация или от изрично упълномощено от
него лице, съдържащ имената и единния граждански номер, съответно друг идентифициращ номер за лицата,
които не са български граждани, на изрично упълномощените представители на организацията, които да бъдат
регистрирани като наблюдатели. Списъкът се представя задължително в един екземпляр на хартиен
носител и отделно на технически носител в excel формат;
5. декларация – съгласие от всяко лице, включено в списъка по т. 4, по образец, утвърден от ЦИК, че е
съгласно да бъде регистрирано като наблюдател от съответната неправителствена организация;
6. пълномощни на членове на неправителствената организация или изрично упълномощени
представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели.
Общият брой на наблюдателите, регистрирани от една неправителствена организация не може да
надвишава броя на избирателните секции в страната. Общият брой на наблюдателите, регистрирани от
една неправителствена организация за избирателните секции извън страната, не може да надвишава
техния брой.
Наблюдателят не може да бъде и кандидат, застъпник на кандидатска листа, представител на
партия, коалиция или инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на избирателна
комисия, член на инициативен комитет, анкетьор, придружител и други подобни.
За дейността си наблюдателите не могат да получават възнаграждение от партиите,
коалициите, инициативните комитети и техните кандидати.
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Приложение
№ 29-НС
Приложение
№ 29-НС

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

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

от
.........................................................................................................................................................................,
(наименование на регистрирана българска неправителствена организация)
представлявана от ........................................................................................., ЕГН.....................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
чрез ………………………………………………………………………………………………………
(собствено, бащина и фамилно име на упълномощеното лице, ако има такова)
регистрирана с решение № …….. на ЦИК.
Заявявам/е за регистрация наблюдатели в изборите за народни представители на
……………….. г. съгласно списък, приложение към настоящото заявление.
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 народни представители 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 заедно,
заявлението се подписва от всички представляващи.
Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от представляващия/щите
българската неправителствена организация.
Към заявлението за регистрация българската неправителствена организация представя:
1. изрично пълномощно от представляващото/щите лице/а, в случаите когато документите се подават от
упълномощено/и лице/а.
2. списък, подписан от представляващия съответната неправителствена организация или изрично
упълномощено от него лице, съдържащ имената и единния граждански номер на упълномощени членове на
неправителствената организация или изрично упълномощени представители на организацията, които да бъдат
регистрирани като наблюдатели.
Списъкът се представя задължително в 1 екземпляр на хартиен носител и на технически носител в
excel формат.
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3. декларация – съгласие от всяко лице, включено в списъка по т. 2, по образец, утвърден от ЦИК, че е
съгласно да бъде регистрирано като наблюдател от съответната неправителствена организация;
4. пълномощно/и на членове на неправителствената организация или изрично упълномощени представители
на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели.
Общият брой на наблюдателите, регистрирани от една неправителствена организация, не може да
надвишава броя на избирателните секции в страната, 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 и други подобни.
За дейността си наблюдателите не могат да получават възнаграждение от партии, коалиции,
инициативни комитети и техните кандидати.
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Приложение
№№
30-НС
Приложение
30-НС
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

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

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

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

…………………………
(държава по произход)

Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
……………………….. г.
Подпис:
Печат:
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Приложение
№ 31-НС
Приложение
№ 31-НС
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ
от изрично упълномощен представител на неправителствена организация,
предложен за регистрация като наблюдател в изборите за народни представители
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/ЛН …………................................, постоянен адрес/адрес на пребиваване
……………………………………………….., л.к. № ……………………….., изд. от
………………… на …………………….., във връзка с регистрирането ми като
наблюдател от ……………………..……………………………………………………….
(наименование на българска неправителствена организация)

при произвеждане на изборите за народни представители на …… г.
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

1. съм
съгласен
да
бъда
регистриран
като
наблюдател
от
…………………………………………………………………………………………………….
(наименование на българска неправителствена организация)

на изборите за народни представители 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 народни
представители 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 да участвам в същите избори в
друго подобно качество 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 народни представители на ……….. г.
Дата…………… г.

Подпис: ………………………………….

Декларациите от упълномощените лица, заявени за регистрация като наблюдатели на
изборите за народни представители от името на български неправителствени организации, се
прилагат в оригинал към списъка, приложен към заявлението на българската неправителствена
организация за регистрация на наблюдатели, при подаването им пред ЦИК и са неразделна част от
списъка.
Декларацията може да бъде подадена по електронен път, подписана с електронен подпис.

Забележки

Предал документите
Приел документите
Регистрация

4.

5.

6.
7.
8.

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.

Дата

Час

Приложение
32-НС
Приложение №№32-НС

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

ВЕСТНИК

Решение на ЦИК №

ДЪРЖАВЕН

подпис
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.

№

(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 народни представители на …………… г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

БРОЙ 10
С Т Р. 7 9   

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация

Получено от /име, дата, подпис/
Предал

5.

6.

7.

8.
9.

Дата

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 №

ДЪРЖАВЕН

подпис
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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.

4.

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

1.

9. Получено от /име, дата, подпис/
10. Предал
С Т Р.
БРОЙ 10

Наименование на съответния орган, организация,
чуждестранни партии, парламентарни асамблеи и
неправителствени организации, чиито представители или
посочени от тях лица, които не са български граждани, са
регистрирани като наблюдатели
1.
2.
3.

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

№ на удостоверение

№ по
ред

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
1.
2.
3.

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

№ на удостоверение

ДЪРЖАВЕН

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

№ по
ред

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

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

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение№
№33-НС
33-НС
Приложение
БРОЙ 10
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 1   
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Приложение
№ 34-НС
Приложение
№ 34-НС
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 народни представители 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, както и да участва в изборите в друго
подобно качество.

БРОЙ 10
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Приложение
№ 35-НС
Приложение
№ 35-НС
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 народни представители …………… г.
Председател:
Секретар:

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

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

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

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

(наименование на агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден)

като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за народни
представители на ……………….. г.
Представям списък с трите имена, ЕГН на анкетьорите и № на избирателните секции, извън които
ще се осъществява анкетирането, и следните документи:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
изборите за народни представители на ……………….. г.
Подпис/и:
………………………………………………………….
(представляващ/и агенцията/упълномощено/и лице/а)
Печат на агенцията (ако има такъв)
Заявлението за регистрация се представя в ЦИК не по-късно от 7 дни преди изборния ден.
Заявлението се подписва от лицето, представляващо агенцията според актуалната й регистрация.
Когато агенцията се представлява от няколко лица, заявлението се подписва от всички представляващи.
Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от представляващия (щите)
агенцията.
Към заявлението за регистрация агенцията представя:
1. удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от датата на издаване на указа на
президента за насрочване на изборите за народни представители;
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.
Анкетирането се извършва пред избирателните секции, без да се пречи на процеса на гласуване.
Анкетьорът не може да участва в повече от едно качество в изборите за народни представители, като
кандидат, застъпник, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на инициативен
комитет, член на избирателна комисия, придружител, наблюдател или друго качество, свързано с произвеждане
на изборите.
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Приложение
№ 37-НС
Приложение
№ 37-НС
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за анкетьор

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

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

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

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

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

Председател:
Секретар:
Удостоверението се издава в един екземпляр.
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 инициативен комитет, член на избирателна
комисия, член на инициативен комитет, придружител, както и да участва в изборите в друго
подобно качество.

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация:

5.

6.

7.

8.

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 издаване на указа на
президента за насрочване на изборите за народни представители ;
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.

Дата

ДЪРЖАВЕН

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

4.

№
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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
народни представители на …………….. г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение
38-НС
Приложение
№№
38-НС
С Т Р.
БРОЙ 10

№ по
ред

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

Регистрация – решение на ЦИК № ….

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

Приложение
№ 39-НС
Приложение
№ 39-НС
БРОЙ 10
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 7   
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Приложение
40-НС
Приложение
№№
40-НС
ДО
……………………………………………………….
……………………………………………………….
(РИК, съответно ЦИК)

ЗАЯВЛЕНИЕ
за първоначална регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите
за народни представители на ……………….. г.
(чл. 72, ал. 1, т. 15, чл. 118, ал. 1 във връзка с ал. 2 и чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс)
(чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 5, чл. 118, ал. 1 и 3 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 подадено от
упълномощено лице)

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

Приложени документи:
1. Пълномощно, ако се подава от упълномощено лице.
2. Списък с имената и ЕГН на застъпниците – на хартия в 1 екземпляр и на технически
носител в excel формат.
3. Декларация от лицата от списъка по т. 2, че отговарят на изискванията на чл. 117, ал. 3,
чл. 120, ал. 3 и чл. 3, ал. 3 от ИК.
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 народни представители на ……………….. г.

Подпис/и:
………………………………………………………….
(представляващ/и партията/коалицията/
инициативния комитет или упълномощено/и лице/а)
Печат на партията/коалицията - ако има такъв/
Заявлението за регистрация на застъпници в страната се представя в РИК, а заявлението за
регистрация на застъпници извън страната – съответно в ЦИК, не по-късно от три дни преди изборния ден.
Декларациите по т. 3 се подават в оригинал или по e-mail, подписани с електронен подпис.
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 изборен район в страната, съответно извън страната. Когато партията,
коалицията/инициативният комитет желае да замени регистриран застъпник, се подава предложение по
образец.
Към предложението задължително се представя списък в един екземпляр на хартиен носител по
следния образец:
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ЕГН на застъпника

Списъкът се представя задължително и на технически носител в excel формат.
Заявлението и списъкът се подписват от лицето, представляващо партията/коалицията/инициативния
комитет.
Когато партията/коалицията/инициативният комитет се представлява съвместно от няколко лица,
заявлението и списъкът се подписват от всички представляващи.
Заявлението и списъкът могат да бъдат подписани и от лице/а, изрично упълномощено/и от
представляващия/ите партията/коалицията. В този случай при подаване на заявлението се представя и заверено
копие от пълномощното.
Заявлението може да бъде подадено и от лице с изрично пълномощно, като при подаването се представя
и пълномощното.
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, не е поставено под
запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и не е осъждано за умишлено престъпление от общ
характер.
Застъпникът не може да бъде кандидат, наблюдател, застъпник на друга кандидатска листа,
представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на избирателна
комисия, анкетьор, придружител или други подобни.
Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа.
Една кандидатска листа може да бъде представлявана от един застъпник в една избирателна секция
в изборния ден.
Общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция или инициативен
комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.
Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

С Т Р.
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Приложение
41-НС
Приложение
№№
41-НС
ДО
……………………………………………………….
……………………………………………………….
(РИК, съответно ЦИК)

ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на допълнителни застъпници на кандидатска листа
за изборите за народни представители на …………. г.
(чл. 72, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 4, чл. 118, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)
(чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 5, чл. 118, ал. 1 и 3 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
народни представители 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 народни представители 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 три дни преди изборния ден.
Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде едно или повече заявления, като общият
брой на посочените застъпници за съответната кандидатска листа не може да надвишава броя на
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избирателните секции в съответния изборен 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 форма, 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.
Застъпникът не може да бъде кандидат, наблюдател, застъпник на друга кандидатска листа,
представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на избирателна
комисия, анкетьор, придружител или други подобни.
Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа.
Една кандидатска листа може да бъде представлявана от един застъпник в една избирателна секция
в изборния ден.
Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.
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Приложение
№ 42-НС
Приложение
№ 42-НС
ДО
……………………………………………………….
……………………………………………………….
(РИК, съответно ЦИК)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа
за изборите за народни представители на ……………….. г.

(чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 4 във връзка с ал. 1, 2 от Изборния кодекс)
(чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 4 във връзка с ал. 1, 3 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 народни представители 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 народни представители на ……………. г.
Подпис/и: ………………………………….
(представляващ/и партията/коалицията
или упълномощено/и лице/а)
Подпис: ……………………………………
(представляващ инициативния комитет)
Печат на партията/коалицията (ако има такъв)
***************************************************************************

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
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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.

Застъпникът не може да бъде кандидат, наблюдател, застъпник на друга кандидатска листа,
представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на
избирателна комисия, анкетьор, придружител или други подобни.

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.

С Т Р.
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Приложение № 43-НС

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 народни представители 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 или да
участвам в друго подобно качество в същите избори.
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 народни представители на …………….. г.

…………………. г.

ПОДПИС: ........................

Декларацията се подава от лицата, заявени за регистрация като застъпници, и се
прилага в оригинал към заявлението/предложението за регистрация на застъпници (чл. 118,
ал. 1 и 4 от ИК) на хартиен носител или по електронен път, подписана с електронен подпис.

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

Адрес, телефон, електронен адрес
и лице за контакти

Приложени документи:

Забележки:

Предал документите

Приел документите

Регистрация:

Получени от:

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Дата

Час

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.

Име

Решение на ………… № ……………………

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.

№

ДЪРЖАВЕН

10. Предал (удостоверения/решение)

№ по ред, дата, час на постъпване

1.

страница 1

(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 в изборен район № ............ - ............................. /на ЦИК
на заявени/предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите
за народни представители на …………. г.

Приложение
№ 44-НС
Приложение
№ 44-НС
БРОЙ 10
С Т Р. 9 5   

Предал документите

Приел документите

5.

6.

Предал (удостоверения/решение)

9.

Име

Решение на ………… № ……………………

Дата и час

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

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:

8.

Час

ДЪРЖАВЕН

7

Забележки:

4.

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 №

96

Регистрация:

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
С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 10

Наименование на партия/коалиция
/инициативен комитет, която/който
предлага за регистрация заместващи
застъпници на регистрирани
застъпници на кандидатска листа

Приложени документи:

Забележки:

Предал документите

Приел документите

Регистрация:

Получени от:

Предал (удостоверения/решение)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Дата

Час

Име

Дата и час

Решение на ………… № ……………………

Подпис

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

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.

Към №

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

Горният образец на страница трета се попълва, когато дадена партия, коалиция или инициативен комитет подава първо или следващо предложение за
регистрация на заместващи застъпници на вече регистрирани 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.

Към № по ред, дата, час на постъпване

1.

страница 3
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Кандидатска листа на
партия/коалиция/инициативен
комитет

…………………………………………………………

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

№ на
удостоверение

Заличен с Решение
№ …….

ДЪРЖАВЕН

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

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

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

98

№ по
ред

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

(по чл. 57, ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс)

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

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

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

Приложение
№ 45-НС
Приложение
№ 45-НС
С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 10

БРОЙ 10
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Приложение № 46-НС

Приложение № 46-НС

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ИЗБОРЕН 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 народни представители на …………… г.

Председател:
Секретар:
Застъпникът не може да бъде кандидат за народен представител, 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 или да
участва в изборите в друго подобно качество.

Приложение № 47-НС

Приложение № 47-НС

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 народни представители на …………….. г.

Председател:
Секретар:
Застъпникът не може да бъде кандидат за народен представител, 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, или в
друго подобно качество.

С Т Р.
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Приложение
48-НС
Приложение № №
48-НС
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

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

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

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

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

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

за участие в изборите за народни представители 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 на технически носител в структуриран
електронен вид.
Представям следните документи (чл. 133, ал. 3 от ИК):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за народни представители 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/или представено 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 издаване на указа на
президента на Република България за насрочване на изборите за народни представители;
2. образец от подписа на представляващия/ите партията;
3. образец от печата на партията;
4. банков документ за внесен депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК в размер на 2500 лв.;
5. списък, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 2500
избиратели, подкрепящи регистрацията, положен пред упълномощено/и от партията лице/а. 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 представят от упълномощено/и лице/а.
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Приложение
№ 49-НС
Приложение
№ 49-НС
СПИСЪК
на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция
за участие в изборите за народни представители
на ……………………. г.
(по чл. 133, ал. 3, т. 5 и чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс)

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

за участие в изборите за народни представители на …………. г.
Всеки избирател може да участва само в един списък.
Подписаните даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани във
връзка с произвеждане на изборите за народни представители 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).
В графа „Собствено, бащино и фамилно име“ се вписват имената на избирателя според
документа за самоличност.
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. 133, ал.3 или чл.140, ал. 3 от ИК.
Последователността на вписване на избирателите в списъка на хартиен носител определя
поредността на вписване в списъка на технически носител.

С Т Р.
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Приложение
50-НС
Приложение №№50-НС

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

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

представлявана от

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

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

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

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

за участие в изборите за народни представители на ……………….. г.
Заявявам/е за отпечатване върху бюлетината следното наименование на
коалицията .............................................................................................................................

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

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

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

приложения списък на хартия и на технически носител в структуриран електронен
вид.
Прилагам/е следните документи (чл. 140, ал. 3 от ИК):
........................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Съгласен/ни съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за народни представители на ……………….. г.
Подпис ……………………………………………..
(представляващ/и коалицията/
упълномощено/и лице/а)
Печат на коалицията (ако има такъв)
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Заявлението за регистрация се представя в ЦИК не по-късно от 45 дни преди изборния ден.
Към заявлението за регистрация коалицията представя:
1. за всяка от участващите в коалицията партии:
а) удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от датата на издаване на
указа на президента на Република България за насрочване на изборите за народни представители.
б) образец от подписа на представляващия партията;
в) образец от печата на партията;
г) удостоверение на Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от ЗПП за внесени финансови отчети за
всяка от последните 3 години, а на новорегистрираните партии от датата на съдебната им регистрация;
2. решение за образуване на коалицията, подписано от лицата, представляващи партиите и
подпечатано с печата на всяка една от партиите;
3. образец от подписите на лицето/ата, представляващо/и коалицията;
4. образец от печата на коалицията, ако има такъв;
5. банков документ за внесен депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК в размер на 2500 лв.;
6. списък, съдържащ имената, ЕГН и саморъчни подписи на 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 от упълномощено/и лице/а.
Заявлението се подписва от лицето/ата, представляващо/и коалицията според решението за
образуването й. Заявлението може да бъде подписано и/или представено и от лице/а, изрично
упълномощено/и от представляващия/те коалицията.
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4.

Час

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

Дата

3.

№

№ по ред, дата, час на постъпване
Партия

1.
2.

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

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

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение
51-НС
Приложение№№
51-НС
С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 10

Предал документите

Приел документите

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

Получено от партия………, дата

6.

7.

8.

9.

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

Забележки

5.
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ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
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Адрес, телефон, електронен адрес
и лице за контакти
Партии, участващи в състава на коалицията

Приложени документи

3.

5.

дата

Час

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

№
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№ по ред, дата, час на постъпване
Коалиция

1.
2.

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

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

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 52-НС

Приложение № 52-НС
С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 10

Приел документите

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

Получено от коалиция, дата

Заявление за промени в състава на коалицията – дата, час на №
постъпване
Приложени документи

Забележки

Предал документите

Приел документите

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

8.

9.

10.

11.

13.

14.

15.

16.

17.

Дата

Час

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

Предал документите

7.

ДЪРЖАВЕН

12.

Забележки

6.

приложение № ……) на хартиен носител - ......................................................
и в структуриран електронен вид на технически носител ........................................
8. Удостоверение за актуална банкова сметка по чл. 140, ал. 3, т. 7 от ИК - № …………
от ……………..
9. Имената и длъжностите на лицата по чл. 140, ал. 3, т. 8 от ИК - № …….. от …………
10. Пълномощно от представляващия коалицията (в случай, че документите се подават
от упълномощено лице) - № ………… от ……………
11. Други документи БРОЙ 10
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 0 7   

С Т Р.
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Приложение
№ 53-НС
Приложение
№ 53-НС
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПУБЛИЧЕН ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР
на партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за
народни представители на ………… г.
(по чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ от ИК)

вх.№

Регистрирана партия

Решение
на ЦИК

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

Представляващ
според
удостоверението
за актуално
състояние

1

2

3

4

5

……

…………………..

……………

1.

ПП „………………………..“

2.
3.
….
Представляващ
според
решението за
образуване на
коалицията

вх.№

Регистрирана коалиция

Решение
на ЦИК

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

1

2

3

4

5

……

…………………..

…………….

1.

КП „………………………..“

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.
Колона 5 – Вписва се името/ната на представляващия/ите партията/коалицията според
удостоверението за актуално състояние на партията, съответно според решението за образуване на
коалицията.
Достъпът до данните в регистъра се осигурява при спазване на Закона за защита на личните
данни.
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Приложение № 54-НС

Приложение № 54-НС

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за регистрация на партия

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

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

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

Приложение № 55-НС

Приложение № 55-НС

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 народни представители на ……………….. г.
Председател:
Секретар:

С Т Р.
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Приложение
№№
56-НС
Приложение
56-НС
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
от партия/коалиция за промени в състава и/или наименованието на коалицията
(по чл. 144, ал. 1 и ал. 4 от Изборния кодекс)

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

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

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

Заявявам/е за вписване в регистъра на коалициите, регистрирани за участие в изборите за
народни представители 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 изборите за народни представители на ……………….. г.
Подпис/и: …………………………..…………….……….
(представляващ партията/коалицията/упълномощено/и лице/а)

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

БРОЙ 10

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 1   

Приложение
№ 57-НС
Приложение
№ 57-НС

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ

за промени в състава и/или наименованието на коалицията

(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 народни представители на ……………….. г. с
Решение №……. от …...…………. г., както следва:
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

Председател:
Секретар:
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Приложение
№№
58-НС
Приложение
58-НС
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 народни
представители 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 народни представители 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 народни представители 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
№№
59-НС
Приложение
59-НС
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 народни представители
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 изборите за народни представители 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 народни
представители, 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.
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Приложение № 60-НС
Приложение № 60-НС

ДО
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ИЗБОРЕН РАЙОН № ....../......................
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на инициативен комитет
(по чл. 152, т. 2 и чл. 153 във връзка с чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 1, ал. 4 и 5 от
Изборния кодекс)
1. ........................................................................................, ЕГН….....................................,
постоянен адрес………………………………....................................................................................
2. ........................................................................................, ЕГН…....................................,
постоянен адрес………………………..........................................................................................
3. ........................................................................................, ЕГН…….................................,
постоянен адрес………………………..........................................................................................
...................................................................................................................…………………………
7. ........................................................................................, ЕГН…….................................,
постоянен адрес………………………...........................................................................................
................................................................................................................................................
Заявяваме за регистрация инициативен комитет за издигане на независим кандидат
за народен представител в изборите за народни представители на ……………г. в изборен
район № … - ……………., както следва:
......................................................................................................., ЕГН .................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
постоянен адрес……………………. ........................................................................................
Представяме следните документи (чл. 153, ал. 4 от ИК):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, лице за контакти:
.....................................................................................
Съгласни сме личните ни данни да бъдат обработвани от РИК във връзка с
регистрацията на инициативния комитет за участие в изборите за народни представители
на …………………. г.
Подписи:
1. ........................................................
2. .........................................................
3. ........................................................
...........................................................
7. .........................................................
За издигане на независим кандидат за народен представител се създава инициативен комитет от
3 до 7 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район.
Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет.
Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го представлява.
Лицето, представляващо инициативния комитет, подава в РИК не по-късно от 40 дни преди
изборния ден заявление за регистрация, подписано от всички членове на инициативния комитет.
Към заявлението се прилагат:
1. решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го
представлява;
2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
3. декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на
изискванията по чл. 243 от ИК и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в
списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК;
4. банков документ по чл. 129, ал. 1 от ИК за внесен депозит в размер на 100 лв.;
6. удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния
комитет,, която ще обслужва само предизборната кампания;
7. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.
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Приложение № 61-НС

Приложение № 61-НС

ДО
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
В ИЗБОРЕН РАЙОН № …. - ……………
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 РИК, за издигане на независим кандидат за
народен представител в изборите на ……...…. г., както следва:
..............................................................................................................., ЕГН .....................................,

(собствено, бащино и фамилно име – кандидат за народен представител)

постоянен адрес: .................................................................................................................................
и вписване на решението за извършеното заличаване в регистъра на РИК 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 народни представители на …………….. г.
Подпис:
…………………………..…………….……….

(представляващ/а инициативния комитет)

Заличаване на регистрацията на инициативен комитет за участие в изборите след регистрацията му
в РИК 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 РИК 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 РИК.
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Приложение
№ 62-НС
Приложение
№ 62-НС
ДО
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
В ИЗБОРЕН РАЙОН № … – ……………..
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. 243 от Изборния кодекс)

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

ЕГН............................., документ за самоличност вид …………….. № ............................ изд.
на ………................ от ...................., постоянен адрес: гр./с. ………….., община ………. ,
район …………….. ., област …………………, ж.к./ул. ……………………….….., № ……,
бл. ……, вх. ………., ет. ……, ап. ……, член на инициативен комитет за издигане на:
....................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата за народен представител )
за независим кандидат за народен представител в изборен район ………………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 независимия кандидат 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 народни представители 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 народни представители 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 РИК.

Приложение №
Приложение
№63-НС
63-НС

Предал документите

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

6.

7.
8.

ВЕСТНИК

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

9.

ДЪРЖАВЕН

5.

4.

3.

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

1.
2.

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

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

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

№ и дата на
решението за
регистрация

ДЪРЖАВЕН

2.

Собствено, бащино и фамилно име на членовете на
инициативния комитет

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

Инициативен комитет за издигане на:

118

1.

Пореден №,
дата и час на
постъпване

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

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

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

Приложение
Приложение №
№ 64-НС
С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 10

БРОЙ 10

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 9   

Приложение
Приложение№№65-НС
65-НС
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ИЗБОРЕН РАЙОН №………/………………
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за регистрация на инициативен комитет
(по чл. 72, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс)

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

Решение

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

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

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

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

като независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители
на ……………. г. в изборен район № …. – ……………………..
Председател:
Секретар:

С Т Р.
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Приложение
№ 66-НС
Приложение
№ 66-НС
ДО
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ИЗБОРЕН РАЙОН №……….-…………….
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПАРТИЯ/КОАЛИЦИЯ
за регистрация на кандидатска листа за народни представители
(по чл. 255, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс)

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

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

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

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

Предлагам/е районната избирателна комисия да регистрира за участие в изборите
на
………………..
г.:
издигнатите
от
за
народни
представители
................................................................................... кандидати, както следва:
(партия/коалиция)
1. .......................................................................................ЕГН………..............................,
(собствено, бащино и фамилно име)
постоянен адрес……………………….................................................................................
2. ...........................................................................................ЕГН…….............................,
(собствено, бащино и фамилно име)
постоянен адрес……………………. .................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Прилагам/е следните документи (по чл. 255, ал.1, т. 1, 3 и 6 от ИК):
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Подпис: …………………………………………………..
…………………………………………………………….
(имената на представляващия/те партията/коалицията или
изрично упълномощеното/ите лице/а)

Печат на партията или коалицията (ако има такъв)
.........................……. г.
Предложението се представя в РИК не по-късно от 32 дни преди изборния ден.
Към предложението партията или коалицията прилага:
1. заявление – декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК от всеки кандидат, че е
съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция и че отговаря на
условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България и по чл. 254, ал. 1 (че
е предложен за регистриране само от една партия или коалиция), както и че отговаря на
изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК;
2. пълномощно на лицето/ата, изрично упълномощено/и да представляват
партията или коалицията пред РИК, в случаите, когато предложението и документите
се подписват и/или се подават от упълномощено/и лице/а.
Препоръчително е предложението да се представи и на технически носител в
Еxcel формат.

БРОЙ 10

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Приложение
№ 67-НС
Приложение
№ 67-НС
ДО
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ИЗБОРЕН РАЙОН №…….-……………..
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инициативен комитет за регистрация на независим кандидат
за народен представител на ………………. г.
(по чл. 255, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 257 от Изборния кодекс)

Подписаният/та ........................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
представляващ/а инициативния комитет, регистриран с решение на РИК № ………… от
……………………:
предлагам Районната избирателна комисия да регистрира за участие в изборите за
народни представители на …………г. като независим кандидат в изборен район
№……….-………….:
........................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН..........................................., постоянен адрес.........................................................................
Издигането на кандидата е подкрепено от ..................

(с цифри)

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

избиратели, съгласно приложения списък – на хартия и на технически носител в
структуриран електронен вид.
Прилагам следните документи (по чл. 255, ал. 1, т. 3, чл. 257, ал. 1 и 4 от ИК):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
....................................... г.
Подпис на представляващото
инициативния комитет лице:

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

Предложението се представя в РИК не по-късно от 32 дни преди изборния ден. Към
предложението от името на инициативния комитет се прилагат:
1. списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат, съдържащ не
по-малко от едно на сто от избирателите с постоянен адрес на територията на съответния изборен
район, но не повече от 1000, от избирателите с постоянен адрес на територията на изборния район.
Подписите на избирателите се полагат пред член на инициативния комитет. Избирателят вписва
имената си, ЕГН и постоянен адрес. Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът
се представя и в структуриран електронен вид на технически носител;
2. заявление – декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК от кандидата, че е съгласен да бъде
регистриран от предложилия го инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от
Конституцията на Република България и по чл. 254, 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.
Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице и се подава
лично или чрез изрично писмено упълномощено лице.

С Т Р.
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Приложение
№ 68-НС
Приложение
№ 68-НС
ДО
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ИЗБОРЕН РАЙОН №……..-……………….
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ

(по чл. 255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс)

Подписаният/ата ..............................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН …….........................., постоянен адрес……………………….. .....................................,
Заявявам, че съм съгласен/а съм да бъда регистриран/а като кандидат/независим
кандидат за народен представител в изборен район № .......... - ………….................. от
името на ...................................................................................................................................
(партия/коалиция, регистрирана с Решение № …… от ………. г. на ЦИК, или инициативен комитет,
регистриран с решение на РИК № ………… от ……………………. г.)

за участие в изборите за народни представители на………..г.
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. отговарям на изискванията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република
България;
2. като кандидат от листа на партия/коалиция кандидатурата ми е предложена за
регистрация само от една партия/коалиция и само в един/два изборен/и район/а;
3. като независим кандидат кандидатурата ми е предложена за регистрация само
от един инициативен комитет и само в изборен район №……….-……………(само за
независим кандидат);
4. известно ми е, че като регистриран кандидат за народен представител не мога
да участвам в изборите 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 народни представители на ……………….. г.
...................................... г.

Подпис:

Декларацията се подава от всеки кандидат на партия, коалиция или инициативен комитет и се
прилага към предложението на партията за регистрация на кандидатска листа.
В заявлението – декларация се вписва от името на коя партия, коалиция или инициативен
комитет се предлага кандидатът, както и номерът на решението за регистрацията им в ЦИК,
съответно в РИК.
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Приложение
69-НС
Приложение
№№
69-НС
СПИСЪК
на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат
за народен представител на ………………… г.
(по чл. 257 от Изборния кодекс)

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

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

(Горният текст се изписва в началото на всеки лист преди полагане на подписите. Листовете се
номерират последователно.)
№

Собствено, бащина и фамилно
име

ЕГН

Постоянен
адрес

Подпис

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).
В графата „Собствено, бащино и фамилно име” се вписват последователно собственото, бащиното
и фамилното име на избирателя съгласно документа му за самоличност.
Списъкът трябва да съдържа имената, единния граждански номер и саморъчен подпис и постоянен
адрес на не по-малко от едно на сто от избирателите с постоянен адрес в съответния изборен район, но не
повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район, подкрепящи издигането на
независимия кандидат. Подписите на избирателите се полагат пред член на инициативния комитет.
Избирателят посочва имената си и ЕГН.
Членът на инициативния комитет, пред който са положени подписите, вписва трите си имена, ЕГН
и се подписва на всяка страница.
Списъкът се изготвя на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител и
се представя заедно с документите по чл. 255 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.

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация – решение на РИК № ….

5.

6.

7.

8.

ВЕСТНИК

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

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

ДЪРЖАВЕН

9.
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4.

Час

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

Дата

3.

№

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

1.
2.

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

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

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

Приложение №
Приложение
№70-НС
70-НС
С Т Р.
БРОЙ 10

Партия, коалиция или
инициативен комитет

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

Пореден номер
на кандидата в
предложението за
регистрацията му

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

Собствено, бащино, фамилно име на кандидатите

ЕГН

№ на решението за
регистрация
ДЪРЖАВЕН

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

Пореден №,
дата и час на
постъпване

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

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

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

Приложение №
Приложение
№ 71-НС
71-НС
БРОЙ 10
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 2 5   

Партия, коалиция или инициативен
комитет

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

Пореден № на
кандидата в
решението за
регистрацията на
листата

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

Собствено, бащино и фамилно име на
кандидатите

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

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

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

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

РЕГИСТЪР
(За публикуване)

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

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 10

БРОЙ 10

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 7   

Приложение № 72-НС

Приложение № 72-НС

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
В ИЗБОРЕН РАЙОН № …… – ………….………

УДОСТОВЕРЕНИЕ

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

№........../.............................. г.
Районната избирателна комисия в изборен район № …. - ……………,
удостоверява, че с Решение № ............... от ................................. г.
..............................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН.........................................., е регистриран/а като кандидат за народен
представител в изборите за народни представители, насрочени на
……………………. г.
по предложение на .............................................................................................................
(партия/коалиция/инициативен комитет)

Председател:
Секретар:
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Приложение
№ 73-НС
Приложение
№ 73-НС
Избирателна секция №

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

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

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

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

СПИСЪК
за допълнително вписване на придружителите в изборите
за народни представители на ……………….. г.

(чл. 236, ал. 2, изр. 2 във връзка с чл. 238, ал. 2 от Изборния кодекс)

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

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

Документ
за самоличност

Подпис
на придружителя

Председател:
Секретар:
Член на ПСИК:

(само за членовете на ПСИК)

В този списък се вписват данните на придружителя, след като в графа „Забележки” на
избирателния списък срещу името на избирателя се впишат имената и единният граждански номер на
придружителя.
ВАЖНО! Придружителите не се подписват в избирателния списък, а само в списъка за
допълнително вписване на придружители.
Списъкът се подписва от председателя и секретаря на секционната избирателна комисия.
Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.
Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели.
Член на комисията, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, застъпник
или наблюдател не може да бъде придружител.

БРОЙ 10

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 9   

Приложение № 74-НС

Приложение № 74-НС

Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на избирателния списък
(по чл. 215, ал. 4 от Изборния кодекс)
Днес, ................................ г., в ................ часа, секционната избирателна комисия в
избирателна секция № ............, населено място .........................................., кметство
............................., община ............................., адм. район ……………………, изборен район
№…..-…………………., получи от кмета на общината/района/кметството избирателния
списък за произвеждане на изборите за народни представители на ………….. г.:
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

(с думи)

(с думи)

(с думи)

(с думи)

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

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

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

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

Кмет на община/район/кметство/кметски наместник или определено от него
със заповед длъжностно лице от общинската администрация/ръководител
на лечебно заведение/дом за стари хора/друга специализирана институция/ръководител на
място за лишаване от свобода или за задържане/капитан на плавателен съд:
Определен от РИК неин член:
Председател (зам.-председател) на СИК/ПСИК:
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за секционната
избирателна комисия, за районната избирателна комисия и за общината, съответно района в градовете с
районно деление.
При неявяване на председателя на СИК избирателен списък с получава и протоколът се подписва от
заместник-председателя на СИК/ПСИК.
Образецът на протокола се използва и при предаване на избирателните списъци в лечебни заведения,
домове за стари хора, други специализирани институции, места за лишаване от свобода или за задържане,
плавателни съдове под българско знаме и се подписва от техните ръководители/капитани.
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Приложение
№ 75-НС
Приложение
№ 75-НС
Избирателна секция №

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

Днес, ..................................... г., в .............. часа 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 народни представители 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-НС
Приложение
№ 76-НС
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК
(по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Изборния кодекс)

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

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

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

2.

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

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

(брой с думи)

(брой с думи)

3.

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

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 № ……………..
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

(с цифри)

(с цифри)

................
(с цифри)

................
(с цифри)

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

(брой с думи)

(брой с думи)

(брой с думи)

9.

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

................
(с цифри)

………

(с цифри)

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

11.

Протокол за маркиране на печата на СИК:

БРОЙ 10

…………..
(с цифри)

1 брой

Образци на декларации от избирател, вписан в допълнителната
12. страница на избирателния списък в изборния ден
.......................................................................................

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

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

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

(брой с думи)

(брой с думи)

(с цифри)

(с цифри)

14. Печат на секционната избирателна комисия – 1 брой.

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

15. Копирни апарати – 1 брой.
16. Устройства за машинно гласуване (ако се провежда такова гласуване)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
17. Техника и консумативи и други помощни и технически материали:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Кмет на община/район/кметство или определено от него със заповед
длъжностно лице от общинската администрация/кметски наместник:
Определен от РИК неин член:
Председател на СИК:
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за секционната
избирателна комисия, за районната избирателна комисия и за общината, съответно района в
градовете с районно деление.
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-НС № 77-НС
Приложение
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на книжа и материали на
подвижна секционна избирателна комисия
(по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 и 3 от Изборния кодекс)

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

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

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

2.

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

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

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

…………
(с цифри)

Кочан с бюлетини – от № ………………до № ……………..
Кочан с бюлетини – от № ………………до № ……………..
Кочан с бюлетини – от № ………………до № ……………..
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Формуляр за избирателен списък за гласуване с подвижна избирателна
кутия:
......................................................................................................................

………….
(с цифри)

(брой с думи)

(брой с думи)

3.

4.

(брой с думи)

(брой с думи)

5

Списък за допълнително вписване на придружителите:

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

(брой с думи)

(брой с думи)

10.

Протокол за маркиране на печата на СИК:`

(с цифри)

(с цифри)

………….
(с цифри)

1.Фабричен №…….
2.Фабричен № ……

…………
(с цифри)
………….
(с цифри)

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

БРОЙ 10

…………
(с цифри)

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

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

13. Техника и консумативи и други помощни и технически материали:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Кмет на община/район/кметство или определено от него със заповед
длъжностно лице от общинската администрация:
Определен от РИК неин член:
Председател 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, съответно района
в градовете с районно деление.
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 № 78-НС

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

Днес, ..................................... г., в .............. часа 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 народни представители на
……………….. г.:
1.

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

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

2.

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

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

(брой с думи)

(брой с думи)

Брой бюлетини за гласуване в кочани, запечатани по начин,
определен от ЦИК:
.......................................................................................
3.

4.

5.

(брой с думи)

(с цифри)

(с цифри)

………..
(с цифри)

Кочан с бюлетини – от № ………………до № ……………..
Кочан с бюлетини – от № ………………до № ……………..
Кочан с бюлетини – от № ………………до № ……………..
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Списък за допълнително вписване на придружителите:
…………………………………………………………………………
(брой с думи)

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

…………..
(с цифри)

1.Фабричен №……..
2.Фабричен № ……

6.

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

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

7.

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

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

(брой с думи)

(брой с думи)

8.

Протокол за маркиране на печата на СИК:

9.

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

10.

(брой с думи)

Отличителни знаци на членовете на СИК

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

(с цифри)

(с цифри)

1 брой
.................
(с цифри)

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

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

12. Техника и консумативи и 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
Приложение
№ 79-НС № 79-НС

Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали 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 член/ове следните
изборни книжа и материали за произвеждане на изборите за народни представители на
……………….. г.:
1.

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

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

2.

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

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

(брой с думи)

(брой с думи)

3.

Списък за допълнително вписване на придружителите:

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

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

5.

(с цифри)

(с цифри)

………..
(с цифри)

................
(с цифри)

(брой с думи)

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

………..
(с цифри)

1. Фабричен № …

6.

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

7.

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

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

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

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

(брой с думи)

8.

(брой с думи)

2. Фабричен № …

(с цифри)

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

(брой с думи)

10.

Протокол за маркиране на печата на СИК

11.

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

1 брой
.................
(с цифри)

12. Печат на секционната избирателна комисия - 1 брой.

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

13. Техника и консумативи и други помощни и технически материали:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Определен/и с решение на РИК неин член/ове:
Капитан на плавателен съд …………………………………………………,
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 подписване на протокола отговорността за опазване на изборните книжа и материали се
носи от капитана на плавателния съд.
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Приложение
80-НС
Приложение № 80-НС

Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали 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
народни представители на ……………….. г.
1.

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

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

2.

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

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

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

………..
(с цифри)

(брой с думи)

(брой с думи)

3.

4.

5.
6.

7.

(брой с думи)

(с цифри)

Кочан с бюлетини – от № ………………до № ……………..
Кочан с бюлетини – от № ………………до № ……………..
Кочан с бюлетини – от № ………………до № ……………..
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Списък за допълнително вписване на придружителите:

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

………..
(с цифри)

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

………..
(с цифри)

(брой с думи)

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

8.

(с цифри)

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

1.Фабричен №……
2.Фабричен № ……

…………
(с цифри)

.................
(с цифри)

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

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

БРОЙ 10

.................
(с цифри)
1 брой

………………
(с цифри)

12. Печат на секционната избирателна комисия – 1 брой.

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

13. Техника и консумативи и други помощни и технически материали:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Председател на СИК:
Секретар на СИК:
Капитан на плавателен съд
плаващ под българско знаме: …………………………
(име на капитана)

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

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

Днес …………………… г., в ……….. часа, …………………………………………..
председател на секционната избирателна комисия/подвижна секционна избирателна
комисия в избирателна секция № ………………., община …………………………, адм.
район ……………………………………………., изборен район ……-………………, и
…………………………………………… член на СИК/ПСИК, определен с решение на
СИК/ПСИК, при откриване на изборния ден, маркират по уникален начин печата на
СИК/ПСИК, с който се подпечатват бюлетините за гласуване и изборните книжа в
изборите за народни представители 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 маркирането на печата.
Протоколът се съставя от всички секционни избирателни комисии в страната.
Протоколът се подписва от всички членове на секционната избирателна комисия/подвижната
секционна избирателна комисия.

С Т Р.
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Приложение
№№
82-НС
Приложение
82-НС
Избирателна секция №

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

Днес …………………… г., в ……….. часа, …………………………………………..
председател на секционната избирателна комисия извън страната в избирателна секция №
………………., държава …………………………, място ………………………………., и
…………………………………………… – член на СИК, определен с решение на СИК , при
откриване на изборния ден, маркират по уникален начин печата на СИК, с който се
подпечатват бюлетините за гласуване и изборните книжа в изборите за народни
представители на ……………… г.
Печатът има следния отпечатък:

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

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

Секретар

…………………
4. ………………
5. ………………
6. ………………

Гласуването започва след маркирането на печата.
Протоколът се съставя от всички секционни избирателни комисии извън страната.
Протоколът се подписва от всички членове на секционната избирателна комисия извън страната.
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Приложение
№ 83-НС
Приложение
№ 83-НС
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване на сгрешен/и формуляр/и и приемане на нов формуляр на протокол
на СИК/Подвижна СИК
(по чл. 274, ал. 1, изр. 3 и ал. 2 от Изборния кодекс)

Днес, ......................... г., в .............. часа, секционната избирателна комисия в избирателна
секция № ........................, населено място ………………, кметство .........................................., община
............................., административен район ………………, изборен район № ...... -...............................,
предаде на районната избирателна комисия сгрешен/и формуляр/и на протокол на СИК/ПСИК за
установяване на резултатите от гласуването за народни представители и получи от районната
избирателна комисия нов формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от
гласуването за народни представители на ……………….. г.
Фабричен № на сгрешения/те формуляр/и
1.

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

Фабричен № на новия формуляр:

2. Нов формуляр на протокол на СИК

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

Председател на СИК/Подвижна СИК:
Определен от РИК неин член:
Протоколът се изготвя в два екземпляра за СИК/ПСИК и за РИК в следните случаи:
1. Когато секционната избирателна комисия/ПСИК сгреши при попълването само на единия от
формулярите на протокола, същият се предава на районната избирателна комисия при предаване на
протокола с резултатите от гласуването. Фабричният номер на сгрешения формуляр се сравнява с
фабричния номер, описан в протокола по чл. 215, ал. 4 от ИК за предаването и приемането на
изборните книжа от СИК/ПСИК. За предаването на сгрешения формуляр се съставя протокол.
Попълва се само ред 1 от таблицата, като се посочва номерът на сгрешения формуляр.
2. Когато и двата формуляра на протокола са сгрешени, сгрешените формуляри на протоколи
се връщат в районната избирателна комисия. При предаване на протоколите се сверяват фабричните
им номера с номерата на протоколите, вписани в протокола за предаването и приемането на
изборните книжа по чл. 215, ал. 4 от ИК, фабричните им номера се вписват на ред 1 от таблицата и се
съставя настоящият протокол. В този случай СИК/ПСИК получава нов протокол, фабричният номер
на който се вписва на ред 2 от таблицата.
В „Забележка“ се описва констатацията, когато се установи разлика във фабричния/ите
номер/а на протокола/ите, вписан/и в протокола за предаването и приемането на изборните книжа по
чл. 215, ал. 4 от ИК и върнатите протоколи.
Протоколът се подписва от председателя на СИК/ПСИК и от определен с решение на
районната избирателна комисия неин член, предложени от различни партии и коалиции.
Екземплярът от протокола за РИК и сгрешените протоколи се предават на областната
администрация по реда на чл. 296, ал. 4 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 27 от ИК.
Ако при попълване на новия формуляр се допусне грешка, тя се поправя като сгрешеното се
зачертава, а над него се вписват действителните данни с думи и с цифри. Възможно най-близко до
поправката в полето на протокола отстрани се пише „Поправка“ и се подписват всички членове на
СИК/ПСИК.
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Приложение
№ 84-НС
Приложение
№ 84-НС

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

Днес, ................................... г., в .............. часа, секционната избирателна
комисия/подвижната СИК в избирателна секция № .........................., населено място
................................................., кметство .............................., община ................................,
административен район ............................., изборен район № … - .....................................,
предаде за съхранение в общинската администрация на община .............................:
следните изборни книжа и материали от изборите за народни представители на
……………….. г.
1. Запечатана торба с поставени в нея бюлетините и
останалите книжа и материали на СИК/ПСИК, получени по
реда на чл. 215, ал. 1 от ИК
..................................................................................................
(брой с думи)
2. Плик с екземпляра от протокола на СИК/ПСИК с
резултатите от гласуването, предназначен за съхранение в
общинската администрация, разпечатката от машината с
данните от машинното гласуване само за СИК, където се
провежда такова. Пликът се запечатва повторно при
съставянето на този протокол.
..................................................................................................
(брой с думи)

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

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

Забележка:
…………………………………………………………………………………………
Председател/заместник-председател на СИК/Подвижна СИК:
Секретар на СИК/Подвижна СИК:
Член на СИК:
Комисия в състав, определена със заповед № ………….. на кмета на общината, за
приемане на изборните книжа и материали за съхранение:
Членове:
1. …………………………..
2. …………………………..
3. …………………………..

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

Бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, и
останалите книжа и материали се предават от членовете на СИК/ПСИК, предали протоколите в РИК, на
комисията, определена със заповед на кмета на общината. Протоколът се съставя и подписва в два
еднообразни екземпляра - по един за секционната избирателна комисия и за общината.
Видът и размерът на торбите се определят с решение на ЦИК. Изборните книжа и материали за
изборите за народни представители се съхраняват от общинската администрации по реда на чл. 287, ал.
8, изр. 1 от ИК.
Комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК проверява съдържанието на плика и го запечатва отново, след
като опише съдържанието му в т. 2 на протокола.
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 народни представители се съхраняват от
общинската администрации по реда на чл. 287, ал. 8, изр. 1 от ИК.
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Приложение № 85-НС

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

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

№ Собствено, бащино и фамилно име
1
2

ЕГН
3

В качеството на:
4

Подпис
5

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

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

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

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

ЛИСТ 1

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

ПРОТОКОЛ
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№

изб.район

община

адм. район

секция

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

ЧАСТ І

Попълва се преди отваряне на избирателната кутия

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
А. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1,
т. 2 от ИК
…………………………………………………………………
(с думи)

……………………………
(с цифри)

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ:
1. Брой на избирателите според избирателния списък при
предаването му на СИК
…………………………………….............................................
………………………
(с думи)
(с цифри)
Впишете числото по т. 4 от протокола за приемане на избирателния списък
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2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница
(под чертата) на избирателния списък в изборния ден
…………………………………….............................................
(с думи)
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…………………………
(с цифри)

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

3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи
в избирателния списък, включително и подписите в
допълнителната страница(под чертата) (пребройте и впишете броя

на положените подписи в избирателния списък, в т.ч. под чертата)

…………………………………………………………………
(с думи)

…………………………
(с цифри)

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 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)
КОНТРОЛА: Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7.

6. Брой намерени в избирателната кутия недействителни гласове
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(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)
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…………………………
(с цифри)

КОНТРОЛА: Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Недействителни
гласове“ и числото по т. 9.

7. Общ брой намерени в избирателната кутия действителни
гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7.1. и т. 7.2.) – броят
на действителните гласове е равен на броя на бюлетините по
установения образец, съдържащи два печата на съответната
СИК на гърба на бюлетината, 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 за народен представител 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)
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)

…………………………
(с цифри)

КОНТРОЛА: 1. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1. и 7.2.
2. Числото по т. 7.1. трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Действителни
гласове“.

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ Наименование на партия /
коалиция / имената на независимия
кандидат
1. ............................................................
(наименование на партия или коалиция)

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

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

2.

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

...

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

9.

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

(имената на независимия кандидат)

Недействителни
гласове
…….……
(с думи)
…….……
(с думи)
…….……
(с думи)

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

………………………
(с цифри)
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КОНТРОЛА: Числото по т. 9 трябва да е равно на разликата от числото по т. 6 и сумата от числата по т. 8,
графа „Недействителни гласове“.
Поредността на изписване е според поредността на номерата на кандидатските листи в бюлетината.

Б. Протокол по реда на чл. 279, ал. 3 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. 279, ал. 3 от ИК, както и текстовете на особените мнения се прилагат и са неразделна част от
протокола на СИК)

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

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

....

.........

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

....

без

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

....

....

....

....

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

Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка:
……………………………………………………………………………………………………………
Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра.
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Брой на поправките, извършени преди обявяването на протокола и заверени на
съответните места с означението “поправка” и с подписите на всички членове на СИК:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …................... г.

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..…….
ЧЛЕНОВЕ:
1. ……………………………………….……
2. ……………………………………….……
3. ……………………………………….……..............

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

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

При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително да провери
дали са спазени следните условия:
т. 1 и 2.

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

2. Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и 7.
3. Числото по т. 7.1. трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Действителни гласове“.
4. Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Недействителни гласове“ и
числото по т. 9.
5. Числото по т. 9 трябва да е равно на разликата от числото по т. 6 и сумата от числата по т. 8, графа
„Недействителни гласове“.
Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се
номерира. На всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и
фабричният номер на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи
ориентацията на протокола.
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Приложение
№ 87-НС-хм
87-НС-хм
Приложение №

ЛИСТ 1

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

ПРОТОКОЛ
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№

изб.район

община

адм. район

секция

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

ЧАСТ І

Попълва се преди отваряне на избирателната кутия

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
А. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от
ИК
…………………………………………………………………
(с думи)

……………………………
(с цифри)

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

БРОЙ 10

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

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

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

3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи
в избирателния списък, включително и подписите в
допълнителната страница (под чертата) (сумата от числата по букви
„а“ и „б“)

…………………………………………………………………
(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 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!

ЧАСТ ІІ
Попълва се след попълване на част І и отстраняване на всички вещи и книжа от масата, с
изключение на черновата от протокола и отваряне на избирателната кутия
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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 (сумата от числата
по букви „а“ и „б“)
…………………………
…………………………………………………………………
(с цифри)
(с думи)
а) Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини
…………………………………
……………
(с думи)
(с цифри)
б) Брой на потвърдените гласове от машинното гласуване
…………………………………
……………
(с думи)
(с цифри)
КОНТРОЛА: 1. Числото по т. 5 е равно на сумата от числата по буква „а“ и „б“;
2. Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7.

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.

„а“ и „б“)

(Б + МГ) (сумата от числата по букви

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

…………………………
(с цифри)

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

…………………………………
(с думи)

……………
(с цифри)

…………………………………
(с думи)

……………
(с цифри)

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

КОНТРОЛА: 1. Числото по т. 6 е равно на сумата от числата по буква „а“ и „б“ от тази точка;
2. Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Недействителни гласове“, и
числото по т. 9.

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 съответната СИК на гърба на бюлетината, 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)
7.1. брой на действителните гласове, подадени за кандидатите на
партии, коалиции и инициативни комитети (Б+МГ) (сумата от

…………………………
(с цифри)

……………………………………………………………………
(с думи)

…………………………
(с цифри)

числата по букви „а“ и „б“)

а) брой на намерените в избирателната кутия действителни гласове
(бюлетини), подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и
инициативни комитети (Б)
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…………………………………
(с думи)

……………
(с цифри)

…………………………………
(с думи)

……………
(с цифри)
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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) (сумата от числата по

букви „а“ и „б“)

……………………………………………………………………
(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: 1. Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7.
2. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1. и 7.2. от тази точка.
3. Числото по т. 7.1. трябва да е равно на сумата от числата по букви „а“ и „б“ от тази точка.
4. Числото по т. 7.2. трябва да е равно на сумата от числата по букви „а“ и „б“ от тази точка.
5. Числото по т. 7.1. трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Действителни гласове“.

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ Наименование на партия /
коалиция / имената на независимия
кандидат
1. ............................................................
(наименование на партия или коалиция)

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

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

Недействителни
гласове
…….……
(с думи)
…….……
(с думи)
…….……
(с думи)

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

2.

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

...

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

9.

Празни хартиени бюлетини (в които няма отбелязване в нито
едно квадратче); празните 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)
…….……........................................................................................
………………………
(с думи)
(с цифри)

(имената на независимия кандидат)

КОНТРОЛА: Числото по т. 9 трябва да е равно на разликата от числото по т. 6 и сумата от числата по т. 8, графа
„Недействителни гласове“, редове „общо МГ+Б“.

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

Б. Протокол по реда на чл. 279, ал. 3 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. 279, ал. 3 от ИК, както и текстовете на особените мнения се прилагат и са неразделна част
от протокола на СИК)
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гласуване

………………………

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

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

....

.........

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

....

без

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

....

....

....

....

За всяка партия или коалиция се вписва с цифри в клетката (правоъгълника) под колонката със
съответния номер на кандидата от листата на партията или коалицията броя на предпочитанията
(преференциите)за него, а под полето „без“ се вписва броят на бюлетините за партията или коалицията
без отбелязано предпочитание (преференция) или бюлетини, в които са отбелязани със син химикал и със
знак „Х“ или „V“ предпочитания (преференции) в повече от едно кръгче.
В полето „без“ се вписва общият брой на бюлетините на съответната партия и коалиция, в които
няма отразена преференция.
В полетата с поредния номер на кандидата от съответната кандидатска листа се вписват
преференциите, подадени за съответния кандидат (от гласуването с хартиена бюлетина и машинното
гласуване).

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: ……………..…….

СЕКРЕТАР: ……………….……………..........
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2. ……………………………………….……
3. ……………………………………….……
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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:

т. 1 и 2.

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

2. Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и 7.
3. Числото по т. 7.1. трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Действителни гласове“.
4. Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Недействителни гласове“, и
числото по т. 9.
5. Числото по т. 9 трябва да е равно на разликата от числото по т. 6 и сумата от числата по т. 8, графа
„Недействителни гласове“.
Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се
номерира. На всяко страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и
фабричният номер на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи
ориентацията на протокола.
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Приложение
87-НС-ч
Приложение №
№ 87-НС-ч

ЛИСТ 1

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

ПРОТОКОЛ
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
3 2
0 0
за избиране на народни представители
държава …………………, населено място ………………….…………
Днес, ………………….г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ в състав:
Председател: …………………………………………………..……..………
Заместник-председател: …………………………………………………......
Секретар: ………………………………………………………………....…
Членове: 1. …………………………… 2. .………..………………..……..
3. …………………..……….. 4. …………………………….......
5. …………………..……….. 6. …………………………….......
на основание чл. 273, 275, 281, 282 и чл. 286 ал. 1 от Изборния кодекс (ИК) състави този
протокол за установяване на резултатите от гласуване в секцията в изборите за народни
представители.
Изборът започна в ……… часа на ............................... г. и завърши в ……… часа на
същия ден, когато председателят на секционната избирателна комисия обяви гласуването за
приключило и се пристъпи към установяване на резултатите.
При отварянето на избирателната кутия и при установяването на резултатите от
гласуването присъстваха кандидати, застъпници, представители на партии и коалиции,
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 от
ИК
…………………………………………………………………
(с думи)

……………………………
(с цифри)

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
1. Брой избиратели според списъка за гласуване извън страната
преди 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 избирателния списък в
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изборния ден (под чертата)
…………………………………….............................................
(с думи)

…………………………
(с цифри)

3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи
в избирателния списък (пребройте и впишете броя на
положените подписи в избирателния списък, в т.ч. под
чертата)
…………………………………………………………………
(с думи)

…………………………
(с цифри)

Пребройте и впишете само броя на избирателите, вписани 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 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 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!

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)
КОНТРОЛА: Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7.

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,
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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)
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…………………………
(с цифри)

КОНТРОЛА: Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Недействителни гласове“ и
числото по т. 9.

7. Общ брой намерени в избирателната кутия действителни
гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7.1. и т. 7.2.) – броят
на действителните гласове е равен на броя на бюлетините по
установения образец, съдържащи два печата на съответната
СИК на гърба на бюлетината, 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:
…………………………………………………………………
(с думи)
7.1. брой на действителните гласове, подадени за кандидатски
листи на партии и коалиции
…………………………………………
………………….
(с думи)
(с цифри)
7.2. брой действителни гласове (отбелязвания) само в
квадратчето „Не подкрепям никого“
…………………………………………
………………….
(с думи)
(с цифри)

…………………………
(с цифри)

КОНТРОЛА: 1. Числото по т. 7 е равно на сумата от числата по т. 7.1 и 7.2.
2. Числото по т. 7.1. трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Действителни гласове“.

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

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

2.

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

...

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

9.

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

(наименование на партия или коалиция)

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

………………………
(с цифри)

КОНТРОЛА: Числото по т. 9 трябва да е равно на разликата от числото по т. 6 и сумата от числата по т. 8, графа
„Недействителни гласове“.

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

Б. Протокол по реда на чл. 279, ал. 3 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:
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……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................

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

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

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

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

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

При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително да провери
дали са спазени следните условия:
т. 1 и 2.

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

2. Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и 7.
3. Числото по т. 7.1. трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Действителни гласове“.
4. Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Недействителни гласове“ и
числото по т. 9.
5. Числото по т. 9 трябва да е равно на разликата от числото по т. 6 и сумата от числата по т. 8, графа
„Недействителни гласове“.
Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се
номерира. На всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и
фабричният номер на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи
ориентацията на протокола.
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Приложение
88-НС-х
Приложение № 88-НС-х

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

ЛИСТ 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ
ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:
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ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
1. Брой на избирателите според избирателните списъци при
предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите
на СИК)
…………………………………………….............................................
………………………
(с думи)
(с цифри)
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници
(под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата
от числата по т. 2 от протоколите на СИК)
………………………
…………………………………….........................................................
(с цифри)
(с думи)
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в
избирателния
списък,
включително
и
подписите
в
допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата
по т. 3 от протоколите на СИК)
………………………………………………………………………….
………………………
(с думи)
(с цифри)
КОНТРОЛА: Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5 и да е по-малко или равно на сумата от
числата по т. 1 и 2.

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА
ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:
4. Бюлетини извън избирателната кутия
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)
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)

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

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:
5. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини
(сумата от числата по т. 5, от протоколите на СИК)
………………………………………………………………………
(с думи)

……………………
(с цифри)
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КОНТРОЛА: числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и 7.

6. Брой на недействителни гласове (сумата от числата по т. 6 от
протоколите на СИК):
…………………………………………………………………………
(с думи)

………………………
(с цифри)

КОНТРОЛА: Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Недействителни
гласове“ и числото по т. 9.

7. Общият 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)
…….(с цифри)
7.2. брой на действителните гласове с отбелязване „Не подкрепям
никого“ (сумата от числата по т. 7.2. от протоколите на СИК, в
които се провежда и машинно гласуване)
………………………………………….
………………….
(с думи)
…….(с цифри)

………………………
(с цифри)

КОНТРОЛА: 1. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1. и 7.2.
2. Числото по т. 7.1. трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Действителни
гласове“.

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№

1.

Наименование на партия/коалиция/
имената на независимите кандидати

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

Действителни гласове

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

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

2.

………………………..……-независим

3.

……………………………………….

...

……………………………………….

9.

Празни 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 (сумата от числата по т. 9 от
протоколите на СИК)
…….……........................................................................................
(с думи)

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

Недействителни гласове

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

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

………………………
(с цифри)

КОНТРОЛА: Числото по т. 9 трябва да е равно на разликата от числото по т. 6 и сумата от числата по т. 8,
графа „Недействителни гласове“.

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

Г. Брой протоколи по реда на чл. 279, ал. 3 от ИК на СИК с описани в тях 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)
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След откриване на изборния ден и при отчитане на резултатите от гласуването в РИК
постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(Посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението и взето ли е решение от РИК.
Жалбите, заявленията и взетите по тях решения, както и особените мнения, ако има такива, се прилагат към
протокола и са неразделна част от него)

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

....

.........

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

....

без

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

....

....

....

....

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

Изборите в изборния район бяха произведени при следната обстановка:
……………………………………..……………………………………………………………………..
………………………………………..…………………………………………………………………..
Този протокол се състави в два екземпляра.
Брой на поправките, извършени преди обявяване на протокола и заверени на съответните
места с означението “поправка” и с подписите на всички членове на РИК:
…………………………………………………….
………………..
(с думи)
(с цифри)
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. ...............................................

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

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

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

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

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

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

т. 1 и 2.

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

2. Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и 7.
3. Числото по т. 7.1. трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Действителни гласове“.
4. Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Недействителни гласове“ и
числото по т. 9.
5. Числото по т. 9 трябва да е равно на разликата от числото по т. 6 и сумата от числата по т. 8, графа
„Недействителни гласове“.
Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се
номерира. На всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и
фабричният номер на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи
ориентацията на протокола.
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Приложение
88-НС-хм
Приложение№№
88-НС-хм

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

ЛИСТ 1

ПРОТОКОЛ
на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на народни представители
изборен район № .......... - …………………….

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

на основание чл. 289, ал. 1 чл. 291, чл. 292 и 293 от Изборния кодекс (ИК) състави този
протокол за определяне на резултатите от гласуването за народни представители в изборен
район № ........... - ........................................
При представянето и проверката на протоколите на секционните комисии и при
определяне на резултатите от гласуването присъстваха кандидати, застъпници, представители
на партии, коалиции и инициативни комитети, наблюдатели и журналисти, както следва:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
(посочват се имената им и в какво качество присъстват)

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

……………………………
(с цифри)
……………………………..
(с цифри)
……………………………..
(с цифри)
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РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ
ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
1. Брой на избирателите според избирателните списъци при
предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите
на СИК)
…………………………………………….............................................
(с думи)
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници
(под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата
от числата по т. 2 от протоколите на СИК)
…………………………………….........................................................
(с думи)
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в
избирателния
списък,
включително
и
подписите
в
допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата
по т. 3 от протоколите на СИК)
………………………………………………………………………….
(с думи)
а) Брой избиратели, гласували с хартиена бюлетина (сумата от
числата по т. 3, буква „а“ от протоколите на СИК)
…………………………………
……………
(с думи)
(с цифри)
б) Брой на потвърдените гласове от машинното гласуване (сумата
от числата по т. 3, буква „б“ от протоколите на СИК)
…………………………………
……………
(с думи)
(с цифри)

………………………
(с цифри)

………………………
(с цифри)

………………………
(с цифри)

КОНТРОЛА: 1. Числото по т. 3 трябва да е равно на сумата от числата по буква „а“ и „б“ на т. 3.
2. 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 ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА
ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:
4. Бюлетини извън избирателната кутия
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. 227от 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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…………………………
(с цифри)

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:
5. Брой на намерените в избирателната кутия и потвърдени
гласове от машинното гласуване (сумата от числата по т. 5 от
протоколите на СИК)
……………………
………………………………………………………………………
(с цифри)
(с думи)
а) Брой на намерените в избирателната кутия 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)
КОНТРОЛА: 1. Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по букви „а“ и „б“.
2. Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и 7.

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)

………………………
(с цифри)

КОНТРОЛА: 1. Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по букви „а“ и „б“.
2. Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Недействителни
гласове“, и числото по т. 9.

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)
…………………………………
…………………
(с думи)
(с цифри)
б) брой на действителните гласове, подадени за кандидатите на
партии, коалиции и инициативни комитети от машинното
гласуване (сумата от числата по т. 7.1., буква „б“ от
протоколите на СИК)
…………………………………
…………………

………………………
(с цифри)

………………………
(с цифри)
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(с цифри)
7.2. брой на действителните гласове с отбелязване „Не подкрепям
никого“ (сумата от числата по т. 7.2. от протоколите на СИК, в
които се провежда и машинно гласуване)
………………………………………………………………………….
(с думи)
а) брой на намерените в избирателната кутия действителни гласове
(бюлетини) с отбелязване „Не подкрепям никого“ (сумата от
числата по т. 7.2., буква „а“ от протоколите на СИК)
…………………………………
…………………
(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)
…………………………………
…………………
(с думи)
(с цифри)
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………………………
(с цифри)

КОНТРОЛА: 1. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1. и 7.2. от тази точка.
2. Числото по т. 7.1. трябва да е равно на сумата от числата по букви „а“ и „б“ от тази точка.
3. Числото по т. 7.2. трябва да е равно на сумата от числата по букви „а“ и „б“ от тази точка.
4. Числото по т. 7.1. трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Действителни
гласове“.

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№

1.

Наименование на партия/коалиция/
имената на независимите кандидати

Действителни гласове

……………………………………….

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

(наименование на партия, коалиция)

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

Недействителни гласове

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

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

2.

……………………………- независим

3.

……………………………………….

...

……………………………………….

9.

Празни хартиени бюлетини (в които няма отбелязване в нито
едно квадратче); празните 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) (сумата от числата по т. 9 от протоколите на
СИК)
…….……........................................................................................
………………………
(с думи)
(с цифри)

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

КОНТРОЛА: Числото по т. 9 трябва да е равно на разликата от числото по т. 6 и сумата от числата по т. 8,
графа „Недействителни гласове“.
Поредността на изписване е според поредността на номерата на кандидатските листи в бюлетината.

Г. Брой протоколи по реда на чл. 279, ал. 3 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)
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Д. Брой разпечатки от машинното гласуване
…………………………………………………….
………………..
(с думи)
(с цифри)
След откриване на изборния ден и при отчитане на резултатите от гласуването в РИК
постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(Посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението и взето ли е решение от РИК.
Жалбите, заявленията и взетите по тях решения, както и особените мнения, ако има такива, се прилагат към
протокола и са неразделна част от него)

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

....

.........

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

....

без

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

....

....

....

....

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

Изборите в изборния район бяха произведени при следната обстановка:
……………………………………..……………………………………………………………………..
………………………………………..…………………………………………………………………..
Този протокол се състави в два екземпляра.
Брой на поправките, извършени преди обявяване на протокола и заверени на съответните
места с означението “поправка” и с подписите на всички членове на РИК:
………………………………………
…………………………………………
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Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на ………………………г.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

При определяне на изборните резултати РИК трябва задължително да провери
спазването на следните условия:
т. 1 и 2.

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

2. Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и 7.
3. Числото по т. 7.1. трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Действителни гласове“.
4. Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Недействителни гласове“, и
числото по т. 9.
5. Числото по т. 9 трябва да е равно на разликата от числото по т. 6 и сумата от числата по т. 8, графа
„Недействителни гласове“.
Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се
номерира. На всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и
фабричният номер на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи
ориентацията на протокола.
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Приложение № 89-НС

Приложение № 89-НС

Решението се съставя в два екземпляра и
е неразделна част от протокола на РИК
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ИЗБОРЕН РАЙОН № ….. - ……………….
РЕШЕНИЕ
за определяне за избран независим кандидат за народен представител
в изборите за народни представители на ……………..
Днес, ...................................... г., в .......... часа, Районната избирателна комисия на
основание чл. 72, ал. 1, т. 24 и чл. 290 от Изборния кодекс въз основа на данните от
протоколите на СИК и протокола на РИК
РЕШИ:
Определя за избран за народен представител в изборен район № …. - .......................,
г-н/г-жа .............................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

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

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

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетото решение:
...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………………… ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………….......……….
1
1

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………….......……….

СЕКРЕТАР:…………………………………....

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

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

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението, го подписва
с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за избран народен представител
№ ............../........................................г.
(по чл. 247, т. 4 от Изборния кодекс)

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

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

в изборите за народни представители на ………………. г.
Председател:
Секретар:
Приложение
№ 91-НС№
Приложение
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ИЗБОРЕН РАЙОН № …. - ………………
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за избран независим народен представител
№ ............../........................................г.
(по чл. 72, ал. 1, т. 24 от Изборния кодекс)

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

ЕГН ............................., е избран/а за народен представител от изборен район
№ …. - ………………………, издигнат от инициативен комитет, в изборите за
народни представители на ………………. г.
Председател:
Секретар:

91-НС
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Приложение
Приложение№
№92-НС
92-НС
КОЧАН

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

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

1

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

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

2

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

3

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

…
…

1

2

3

5

6

1
7

8

9

10

11

12

13

14

15

4
1

16

…

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

…

„Не подкрепям никого“

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

17
…………

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

№ 00000000
БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЗВЪН СТРАНАТА

1

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

2

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

3

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

…
…

…

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

…

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

Приложение № 94-НС

Образец на кочан с бюлетините за гласуване за
народни представители

(чл. 57, ал. 1, т. 19 и чл. 209, ал. 2 и чл. 261 от Изборния кодекс)
Кочан представлява прикрепени заедно 100 (сто) броя бюлетини за
гласуване за народни представители 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 изборния район (само за бюлетини за
гласуване в страната);
2. текст „Бюлетина за народни представители“, а за бюлетините за гласуване
извън страната текст „Бюлетина за гласуване извън страната за народни
представители“, 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

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

00000000
(перфорация)--------------------------------------------------------------------------------------Образец на кочан на бюлетини за гласуване извън страната:

КОЧАН

БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА
ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

00000000
(перфорация)---------------------------------------------------------------------------------------
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Приложение № 95-НС

Приложение № 95-НС

Избирателна секция №

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

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

за предаване на Централната избирателна комисия

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

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

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

Ръководител на дипломатическото или
консулското представителство или
оправомощен представител: ………………………

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.

БРОЙ 10

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 8 1   

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
за промяна на оправомощените представители на партии и коалиции
или други промени в уставите или решенията, свързани с изборите
(по чл. 133, ал. 3, т. 1, 2, 9 във връзка с чл. 60, ал. 2, чл. 91, ал. 2, чл. 102, ал. 2 и
чл. 140, ал. 2, т. 2 и 4 от Изборния кодекс)

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

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

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

1. Уведомявам/е, че е налице промяна на оправомощеното/ите 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/ата, представляващо/и партията/коалицията)

2. Заявявам/е следната промяна/и в устава/решението за създаване на коалицията, имаща/и
отношение към изборите …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Партията/коалицията е регистрирана за участие в изборите за народни представители на
…………….. г. с Решение № ……………… от …………………… г. на ЦИК.
Представям/е следните документи, удостоверяващи настъпилите промени:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на избори.
Подпис/и:

………………………………………………………….
(представляващ/и партията/упълномощено/и лице/а)
Печат на партията/коалицията – ако има такъв
Уведомлението за настъпили промени в оправомощеното/ите лице/а да представляват
партията/коалицията, както и за настъпили промени в устава на партията/решението на коалицията, имащи
отношение към изборите, се подава от регистрирана за участие в изборите за народни представители партия или
коалиция.
Уведомлението се подписва от лицето, представляващо партията/коалицията.
Когато партията/коалицията се представлява от няколко лица, уведомлението се подписва от всички
представляващи.
Уведомлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от представляващия/те
партията/коалицията.
Към уведомлението се прилагат документи, установяващи настъпилите промени в представителството
или в устава на партията/решение за създаване на коалицията, имащи отношение към изборите.

746

С Т Р.

182

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 10

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
1. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Татяна
Димитрова Цанева, наследник на Сава Стоянова
Китанова, собственик на имот № 37.7, намиращ
се в землището на с. Зелен дол, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
442
2. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Калинка
Стефанова Ризова, наследник на Сава Стоянова
Китанова, собственик на имот № 37.7, намиращ
се в землището на с. Зелен дол, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
443
3. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Никодима
Симеонова Христова, наследник на Давидко
Христов Милчев, собственик на имот № 37.17,
намиращ се в землището на с. Зелен дол, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
444
4. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡

км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Детелина
Стаменова Георгиева, наследник на Методи Лазаров Митов, собственик на имот № 37.32, намиращ
се в землището на с. Зелен дол, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
445
5. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Славчо
Стефанов Марчев, наследник на Яне Стоянов
Марчев/Марчов, собственик на имот № 57.12, намиращ се в землището на с. Покровник, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
446
6. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център
за управление с временна връзка към съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Любомир Костадинов Петров, наследник на
Петър Николов Пържов, собственик на имот
№ 63.6, намиращ се в землището на с. Покровник, община Благоевград, за постановяването
на Решение № 749 на Министерския съвет от
10.09.2016 г., с което са отчуждени имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
447
7. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Росита
Тодорова Бирова, наследник на Петър Лазаров
Соколов, собственик на имот № 63.22, намиращ
се в землището на с. Покровник, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
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на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
448
8. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Ганчо
Войнов Цветков, наследник на Никола Стойчев
Георгиев, собственик на имот № 66.5, намиращ
се в землището на с. Покровник, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
449
9. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Любомир
Костадинов Петров, наследник на Петър Николов
Пържов, собственик на имот № 66.15, намиращ
се в землището на с. Покровник, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
450
10. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Ганчо
Войнов Цветков, наследник на Воин Георгиев
Цветков, собственик на имот № 69.19, намиращ
се в землището на с. Покровник, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
451
11. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
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управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Анка
Славева Ангелова, наследник на Спас Петров
Стефанов, собственик на имот № 0.70, намиращ
се в землището на с. Мощанец, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
452
12. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център
за управление с временна връзка към съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Йордан Славев Петров, наследник на Спас Петров
Стефанов, собственик на имот № 0.70, намиращ
се в землището на с. Мощанец, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
453
13. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център
за управление с временна връзка към съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Илчо Борисов Петров, наследник на Спас Петров
Стефанов, собственик на имот № 0.70, намиращ
се в землището на с. Мощанец, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
454
14. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Перса
Георгиева Петрова, наследник на Спас Петров
Стефанов, собственик на имот № 0.70, намиращ
се в землището на с. Мощанец, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
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пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
455
15. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Валентин
Стефанов Петров, наследник на Спас Петров
Стефанов, собственик на имот № 0.70, намиращ
се в землището на с. Мощанец, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
456
16. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Невена
Димитрова Петрова, наследник на Спас Петров
Стефанов, собственик на имот № 0.70, намиращ
се в землището на с. Мощанец, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
457
17. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Александър
Страхилов Петров, наследник на Спас Петров
Стефанов, собственик на имот № 0.70, намиращ
се в землището на с. Мощанец, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
458
18. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
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държавната собственост съобщава на Николай
Страхилов Петров, наследник на Спас Петров
Стефанов, собственик на имот № 0.70, намиращ
се в землището на с. Мощанец, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
459
19. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Яне Йорданов Николов, наследник на Сотир Николов Янев/
Петров, собственик на имот № 0.265, намиращ
се в землището на с. Мощанец, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
460
20. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Анжело
Стоименов Янев, наследник на Сотир Николов
Янев/Петров, собственик на имот № 0.265, намиращ се в землището на с. Мощанец, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
461
21. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Атанас
Спасов Николов, наследник на Давидко Николов Янев/Петров, собственик на имот № 0.266,
намиращ се в землището на с. Мощанец, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
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срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
462
22. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Петя
Йорданова Петранова, наследник на Ефросина
Димитрова Табутова, собственик на имот № 0.323,
намиращ се в землището на с. Мощанец, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
463
23. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Йорданка Методиева Николова, наследник на Люба
Димитрова Узунска, собственик на имот № 1.5,
намиращ се в землището на с. Мощанец, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
464
24. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Георги Раденков Арсов, наследник на Елена Николова Дреновска/Дреновичка, собственик на имот № 2.70,
намиращ се в землището на с. Мощанец, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
465
25. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Георги Раденков Арсов, наследник на Елена Николова Дре-
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новска/Дреновичка, собственик на имот № 4.13,
намиращ се в землището на с. Мощанец, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
466
26. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Георги Спиридонов Марински, наследник на Мирчо Манев
Чифутски, собственик на имот № 21.7, намиращ
се в землището на с. Мощанец, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
467
27. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Георги
Спиридонов Марински, наследник на Мирчо
Манев Чифутски, собственик на имот № 21.11,
намиращ се в землището на с. Мощанец, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
468
28. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Георги Раденков Арсов, наследник на Елена Николова Дреновска/Дреновичка, собственик на имот № 21.17,
намиращ се в землището на с. Мощанец, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
469

С Т Р.

186

ДЪРЖАВЕН

29. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Христина
Йосифова Зашева, наследник на Цвета Иванова/
Иванчова Георгиева, собственик на имот № 21.20,
намиращ се в землището на с. Мощанец, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
470
30. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Найден
Стоименов Кантурски, наследник на Найден Георгиев Кантурски, собственик на имот № 30.2,
намиращ се в землището на с. Мощанец, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
471
31. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Георги Спиридонов Марински, наследник на Мирчо Манев
Чифутски, собственик на имот № 30.8, намиращ
се в землището на с. Мощанец, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
472
32. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Велин
Трендафилов Стоянов, наследник на Софика
Иванова Данчова, собственик на имот № 31.13,
намиращ се в землището на с. Мощанец, община
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Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
473
33. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Венцислав
Мирчев Величков, наследник на Георги Николов
Табутов, собственик на имот № 0.879, намиращ
се в землището на с. Церово, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749 на
Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
474
34. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Борис
Жоров Китанов, наследник на Борис Костадинов
Китанов, собственик на имот № 0.928, намиращ
се в землището на с. Церово, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749 на
Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
475
35. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Стефка
Стойова Попдимитрова, наследник на Борис Костадинов Китанов, собственик на имот № 0.928,
намиращ се в землището на с. Церово, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
476
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36. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Мариана Кирилова Иванова, наследник на Давидко
Георгиев Кимчев, собственик на имот № 164.10,
намиращ се в землището на гр. Симитли, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
477
37. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център
за управление с временна връзка към съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Силвия Мирчова Цветина, наследник на Петър
Георгиев Цветин, собственик на имот № 211.4,
намиращ се в землището на гр. Симитли, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
478
38. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км
359+068 ≡ км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000
и Център за управление с временна връзка към
съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Румен Стоянов Гочков, наследник на Стефан
Георгиев Малючки, собственик на имот № 211.5,
намиращ се в землището на гр. Симитли, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
479
39. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Анна
Георгиева Трапошева, наследник на Димитър
Георгиев Цветин, собственик на имот № 211.7,
намиращ се в землището на гр. Симитли, община
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Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
480
40. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Виктория
Александрова Маринова, наследник на Славе
Петров Кашайков, собственик на имот № 216.1,
намиращ се в землището на гр. Симитли, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
481
41. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Славейко
Александров Кашайков, наследник на Славе
Петров Кашайков, собственик на имот № 216.1,
намиращ се в землището на гр. Симитли, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
482
42. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център
за управление с временна връзка към съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Мария Иванова Кашайкова, наследник на Славе
Петров Кашайков, собственик на имот № 216.1,
намиращ се в землището на гр. Симитли, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
483
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43. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км
359+068 ≡ км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000
и Център за управление с временна връзка към
съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Гошо Стойнев Георгиев, наследник на Георги
Ангелов Кашайков, собственик на имот № 216.2,
намиращ се в землището на гр. Симитли, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
484
44. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км
359+068 ≡ км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000
и Център за управление с временна връзка към
съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Пламен Любенов Манов, наследник на Янчо
Манов Костов, собственик на имот № 216.6, намиращ се в землището на гр. Симитли, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
485
45. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Валери
Стоянов Траянов, собственик на имот № 216.39,
намиращ се в землището на гр. Симитли, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
486
46. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Иван
Георгиев Райнов, собственик на имот № 1.28,
намиращ се в землището на с. Градево, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
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са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
487
47. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Магдалена
Иванова Стоилова, собственик на имот № 3.5, намиращ се в землището на с. Градево, община Симитли, за постановяването на Решение № 749 на
Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
488
48. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Спас
Асенов Мавродиев, собственик на имот № 3.9,
намиращ се в землището на с. Градево, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
489
49. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Райна
Станкова Мавродиева, собственик на имот № 3.9,
намиращ се в землището на с. Градево, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
490
50. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
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за държавната собственост съобщава на Йордан
Борисов Пецев, собственик на имот № 3.24, намиращ се в землището на с. Градево, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
491
51. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Иван
Янев Аминков, собственик на имот № 13.20, намиращ се в землището на гр. Симитли, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
492
52. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Виолета
Смиленова Аминкова, собственик на имот № 13.20,
намиращ се в землището на гр. Симитли, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
493
1. – Община Айтос на основание на чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура
извън границите на населените места – „Кабели
1 kV от табло – ниско напрежение, на ТП „Златна
нива“ до електромерни табла пред имоти 270017
и 426023, местност Алтън тарла, землище на
гр. Айтос“, с възложител „ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД. Трасето на подземния
кабел с дължина 610 м е с начало МТТ на съществуващ стълб на елпровод 20 kV, преминава
през ПИ № 000448 с НТП „Полски път“, публична
общинска собственост, ПИ № 000446 с НТП „Път
ІV клас“, публична общинска собственост, ПИ
№ 000775 с НТП „Полски път“, публична общинска
собственост, и достига до ТЕПО – нови, на границите на имоти № 270017 и 426023 в землището
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на гр. Айтос. Проектът се намира в дирекция
„ТСУРР“ при Община Айтос. В едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ съгласно
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
527
26. – Община Белово на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ обявява, че във връзка с изготвяне на ПУП
и технически проекти за проект „Модернизация
на железопътната линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин
Пелин – Септември“ за участък Ихтиман – Септември са коригирани: проекти на ПУП – ПП
за териториите, необходими за изграждането на
жп линията София – Пловдив, участъци Елин
Пелин – Ихтиман и Ихтиман – Септември, разположени в землищата на с. Габровица, ЕКАТТЕ
14163, с. Сестримо, ЕКАТТЕ 66319, с. Момина
клисура, ЕКАТТЕ 48903, и гр. Белово, ЕКАТТЕ
03592, в община Белово; проект ПУП – ПРЗ за нова
жп гара Костенец, част от проект „Модернизация
на железопътна линия София – Пловдив: участък
Ихтиман – Септември“, разположена в землището
на с. Габровица, община Белово; проекти за изменение на подробни устройствени планове – планове
за регулация и застрояване на имоти, попадащи в
урбанизираната територия на с. Момина клисура,
община Белово, и гр. Белово, община Белово, и
засегнати от трасето на жп линията София – Пловдив. Проектите са изложени в Община Белово,
ет. 2, стая 12. 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 до
общинската администрация.
526
9. – Община Благоевград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план (ПУП), както следва: 1. Изменение
на плана за улична регулация (ПУР) за образуване
на нова улица-тупик с О.Т. 224а, О.Т. 224б, О.Т.
224в и О.Т. 224г в кв. 11 по плана на с. Изгрев,
община Благоевград. 2. Изменение на плана за
регулация (ПР) на УПИ ІІІ и УПИ IV в кв. 11 по
плана на с. Изгрев, община Благоевград, с цел
образуване на нови УПИ III, отреден за имот с
пл. № 327, УПИ IV, отреден за имот с пл. № 327,
УПИ XII, отреден за имот с пл. № 327, УПИ XIII,
отреден за имот с пл. № 327, УПИ XIV, отреден за
имот с пл. № 327 и имот с пл. № 446, и УПИ XV,
отреден за имот с пл. № 446, с предназначение „За
жилищно строителство“. 3. Изменение на плана за
регулация (ПР) за УПИ XXІ в кв. 6 по плана на
с. Изгрев, община Благоевград, с цел образуване
на нов УПИ XXІ, отреден за имот с пл. № 106,
и нов УПИ XXXII, отреден за имот с пл. № 106,
с предназначение „За жилищно строителство“. 4.
План за застрояване (ПЗ) на новообразуван УПИ
XXІ-106 и новообразуван УПИ XXXII-106 в кв. 6
по плана на с. Изгрев, община Благоевград – ново
ниско свободно жилищно застрояване. 5. План за
застрояване (ПЗ) на новообразувани УПИ III-327,
УПИ IV-327, УПИ XII-327, УПИ XIII-327, УПИ
XIV-327, 446 и УПИ XV-446 в кв. 11 по плана
на с. Изгрев, община Благоевград – ново ниско
свободно жилищно застрояване. На основание  

С Т Р.

190

ДЪРЖАВЕН

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 – Благоевград. Проектът
се намира в отдел „Архитектура и проектиране“
при Община Благоевград.
569
30. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ уведомява заинтересуваните лица, че е
постъпило искане за одобряване на ПУП – парцеларен план за „Ел. захранващ кабел НН от
поземлен имот 012002 до поземлен имот 001020
в местността Дойкови валти, землище на с. Струма, община Сандански. Трасето на кабела преминава през имот ПИ 000030 – полски път. Проектът
се намира в дирекция „УТИ“, ет. 4, стая № 403,
и може да се прегледа от заинтересованите. 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.
570
32. – Община Сандански нa основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ уведомява заинтересуваните лица, че е
постъпило искане за одобряване на ПУП – парцеларен план за „Електропровод 20 kV за ПИ 009002
в местността Блатото, землище на с. Спатово,
община Сандански“. Трасето на електропровода
преминава през имоти: ПИ 057002 – водоем,
ПИ 000201 – канали, ПИ 000159 – полски път,
ПИ 000154 – полски път, ПИ 000110 – канали,
ПИ 061056 – полски път, ПИ 061055 – канали,
и ПИ 000195 – полски път. Проектът се намира
в дирекция „УТИ“, ет. 4, стая № 403, и може да
се прегледа от заинтересованите. 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.
571
2. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания за трасе на ел. кабел 1 kV от БКТП в ПИ
37530.31.30, местност Ярамли, землище с. Ковачите, община Сливен, до ПИ 30990.33.35, местност
Сливенски път, землище с. Злати войвода, община
Сливен. Трасето със своя сервитут засяга следните
имоти: 30990.33.30 с НТП „Полски път“, общинска
собственост, и 30990.98.5 с НТП „Отводнителен
канал“, държавна собственост, в землището на
с. Злати войвода, община Сливен, и 37530.18.35,
37530.18.66, 37530.31.312, 37530.121.46, 37530.121.294,
37530.121.295, 37530.121.296 с НТП „Полски път“ или
„Местен път“, общинска собственост, и 37530.18.67
и 37530.121.363 с НТП „За друг вид водно течение“,
държавна собственост, в землището на с. Ковачите,
община Сливен. 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.
572
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3. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания за
трасе на отводнителен канал в обхвата на имот
000471, НТП „Полски път“, землище с. Бозаджии,
община Сливен, разположен между северозападната граница на имота на Авиобаза „Безмер“ и отводнителен канал, представляващ имот 000458, землище с. Бозаджии, община Сливен. 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.
573
125. – Община с. Аврен, област Варна, на
основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че
с протокол № 2 от 11.11.2016 г. на комисията по
чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед
№ РД-16-7706-196 от 16.09.2016 г. на областния
управител на област с административен център
Варна, са разгледани преписки за изменение и са
приети проекти за изменение на план на новообразуваните имоти в изпълнение на съдебни
решения на местности Зайкова чука и Горчивата
чешма, землище на с. Здравец, община Аврен,
област Варна, относно частта за поземлени имоти с номера: 304.70, 301.10 и 301.15. Проектите
за изменение са предоставени за разглеждане с
осигурен достъп за граждани в Община Аврен,
отдел „Устройство на територията“, дирекция
„Инфраструктура и инвестиционна политика“. На
основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени искания и възражения по плановете и
придружаващата ги документация до кмета на
общината.
574

СЪДИЛИЩ А
Административният съд – Бургас, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава, че
е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Бургас, против разпоредбите на чл. 45, ал. 1,
5 и 6 и чл. 50, ал. 7 от Наредбата за опазване на
обществения ред, околната среда и приветливия
вид на населените места и превантивната работа
по опазване живота, здравето и имуществото
на гражданите и юридическите лица в община
Руен, област Бургас, приета с протокол № 4
от 16.03.2004 г., изм. и доп. с протокол № 5 от
6.03.2008 г. По оспорването е образувано адм.д.
№ 2425/2016 г., което е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 2.03.2017 г. от 11,30 ч.
567
Административният съд – Варна, ХХІХ състав,
съобщава, че е образувано адм.д. № 3113/2016 г.
по жалба от Веселин Цанков Диков срещу Решение № 552-6 от 26, 27.07.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, в частта за имот 867 по одобрения ПУП – ПУР в кв. Изгрев (имотът е с
ид. № 10135.2552.867 по КККР – Варна), който е
засегнат от улица, минаваща през имота в южната му част от о.т. 1127 до о.т. 1125, и улица, мина-
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ваща в западната му част от о.т. 1127 до о.т. 1159, с
искане за обявяване нищожността на оспореното
решение. Съдът указва на заинтересованите лица,
че в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ могат да подадат заявление до
Административния съд – Варна, със съдържание
съобразно чл. 218, ал. 5, т. 1 – 7 ЗУТ за конституирането им като ответници в производството.
559
Административният съд – Враца, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура – Враца, против разпоредбите на
чл. 3, ал. 1 и 2, чл. 12, ал. 1, чл. 20, ал. 2, чл. 39,
чл. 46, ал. 1, т. 2 и чл. 51, ал. 3 и 7 от Наредба № 9
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общинския
съвет – гр. Оряхово, по което е образувано адм.д.
№ 724/2016 г., насрочено за 14.03.2017 г. от 11 ч.
565
Административният съд – Враца, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура – Враца, против разпоредбите на
чл. 20, ал. 1, чл. 30, ал. 2 и чл. 68 от Наредба № 6
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общинския
съвет – гр. Роман, по което е образувано адм.д.
№ 728/2016 г., насрочено за 14.03.2017 г. от 11 ч.
566
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор в
Окръжна прокуратура – Добрич, с искане за отмяна на чл. 4, ал. 1, чл. 15, ал. 1 и думата „безсрочно“
в чл. 55, ал. 2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
в община Тервел, приета с Решение № 9-135 от
31.10.2008 г. на Общинския съвет – гр. Тервел, изм.
и доп. неколкократно, последно с Решение № 4-68
от 17.08.2015 г., по който протест е образувано
адм.д. № 688/2016 г. по описа на Aдминистративния
съд – Добрич, насрочено за 7.03.2017 г. от 14,45 ч.
514
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
в Окръжна прокуратура – Добрич, с искане за
отмяна на чл. 38, ал. 2, чл. 43, ал. 2 и чл. 44 от
Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, приета
с Решение № 3-24 от 29.03.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Генерал Тошево, по който протест
е образувано адм.д. № 684/2016 г. по описа на
Aдминистративния съд – Добрич, насрочено за
7.03.2017 г. от 14,15 ч.
515
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
в Окръжна прокуратура – Добрич, с искане за
отмяна на чл. 16, ал. 1, чл. 17, ал. 2, чл. 19, ал. 5,
чл. 45, ал. 1, чл. 52 и чл. 50, ал. 2 от наредбата,
определяща реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, приета с
Решение № 238 по протокол № 27 от 27.02.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Балчик, изм. и доп. два
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пъти, последно с Решение № 531 по протокол № 37
от 27.02.2014 г., по който протест е образувано
адм.д. № 687/2016 г. по описа на Aдминистративния
съд – Добрич, насрочено за 7.03.2017 г. от 14,30 ч.
516
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпила жалба от „Специализирана болница за
рехабилитация – Баня“ – АД, с ЕИК 112592087,
със седалище и адрес на управление с. Баня 4523,
ул. Минерални извори 3, община Панагюрище,
представлявано от д-р Иван Асенов Матеев,
против Заповед № 741 от 16.11.2016 г. на кмета на
община Панагюрище, с която е одобрен проект за
частично изменение на ПУП – ПР с обхват УПИ
І – „За санаториум на МНЗ и парк“, в кв. 1 по
плана на с. Баня, община Панагюрище. По жалбата е образувано адм. д. № 956/2016 г. по описа
на съда. Заинтересуваните лица имат право да се
конституират като ответници в едномесечен срок
от деня на обнародването в „Държавен вестник“
чрез подаване на заявление със съдържанието по
чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
560
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
постъпила жалба на СНЦ „Български правозащитен алианс“, подадена чрез пълномощника адвокат Иван Георгиев Йорданов, против Наредбата
за управление на общинските пътища в община
Брацигово. По жалбата е образувано адм.д. № 976
по описа на Административния съд – Пазарджик,
за 2016 г., насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 8.02.2017 г. от 11,15 ч.
561
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
Окръжна прокуратура – Плевен, срещу чл. 21а,
ал. 1 и чл. 38, ал. 1 и 3 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, приета от Общинския съвет – гр. Левски, с Решение № 274 от 1.03.2005 г.,
изм. с Решение № 197 от 30.10.2008 г., по който е
образувано адм. д. № 1026 от описа за 2016 г. на
Административния съд – Плевен.
517
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
Окръжна прокуратура – Плевен, срещу чл. 61а,
ал. 1 и 3 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество
на община Никопол, приета с Решение № 284,
взето по протокол № 36 от 29.01.2010 г. на Общинския съвет – гр. Никопол, по който е образувано
адм. д. № 1008 по описа на Административния
съд – Плевен, за 2016 г.
518
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
Окръжна прокуратура – Плевен, срещу чл. 42,
ал. 1 и 3 от Наредбата за реда за придобиване,
стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Пордим, приета с
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Решение № 230 от 9.05.2005 г., по който е образувано адм. д. № 1009 по описа на Административния
съд – Плевен, за 2016 г.
519
Административният съд – Сливен, на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че в съда
е постъпил протест от прокурор при Районна
прокуратура – Сливен, с предмет на оспорване
разпоредбата на чл. 56, т. 13 от Наредба № 1 за
обществения ред, сигурността на гражданите и
опазването на общинските имоти на територията
на община гр. Твърдица, по което е образувано
адм. д. № 331/2016 г. по описа на Административния съд – Сливен, и е насрочено за разглеждане в
открито заседание на 22.03.2017 г. от 14 ч.
520
Административният съд – София-град, на основание чл. 181 АПК съобщава, че по протест на
прокурор Р. Стоев от СГП срещу чл. 30, ал. 1, т. 1
от Наредбата за реда и условията за извършване
на търговска дейност на територията на Столична
община е образувано адм.д. № 6909/2016 г., насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание
на 17.02.2017 г. от 9 ч.
562
Административният съд – София-град, II отделение, 38 състав, призовава Светослава Василева
Павлова като заинтересована страна по адм.д.
№ 1108/2016 г., образувано по жалба от Пенка
Николова Венкова срещу Заповед № 18-892 от
2.02.2015 г. на началника на Службата по геодезия,
картография и кадастър. Делото е насрочено за
15.02.2017 г. от 14 ч. Заинтересованата страна да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на ГПК.
563
Административният съд – София-град, І отделение, 42 състав, призовава Аюб Нури Таиб,
гражданин на Ирак, като жалбоподател по адм.д.
№ 11488/2016 г., образувано по жалба на Аюб
Нури Таиб, гражданин на Ирак, лично и като
законен представител на малолетните Мохамед
Аюб Нури и Мидия Аюб Нури, срещу Решение
№ 10318 от 20.10.2016 г., издадено от председателя
на Държавната агенция за бежанците (ДАБ), с
което е отхвърлена молбата на оспорващия и
на посочените малолетни деца за предоставяне
статут на бежанец и хуманитарен статут. Делото
е насрочено за 9.02.2017 г. от 13,30 ч. Жалбоподателят следва да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на ГПК.
564
Пазарджишкият районен съд връчва на Спаса
Зорк, с неизвестен адрес, съобщение по чл. 131 ГПК
ведно с препис от исковата молба и приложенията
като ответник по гр.д. № 7/2015 г. с основание
на иска: делба на недвижим имот, заведено от
Златан Благоев Присадников. В двуседмичен срок
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от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ ответникът да се яви в канцеларията
на съда за получаване на съобщението, като в
противен случай на основание чл. 48, ал. 2 ГПК
ще му бъде назначен особен представител.
521
Русенският районен съд, II гр. състав, съобщава на Аху Джанташ, родена на 16.05.1979 г.,
гражданка на Турция, сега с неизвестен адрес, че
в двуседмичен срок от обнародването на настоящото съобщение в „Държавен вестник“ следва
да се яви в канцеларията на РсРС на адрес Русе,
ул. Александровска 57, в качеството на ответница
по гр.д. № 2466/2016 г. по описа на РсРС, за да
получи препис от исковата молба и приложените
към нея писмени доказателства, подадена от Ерол
Яхьов Хасанов от с. Стамболово, област Русе. Ако
в указания срок ответницата не се яви, за да получи преписи от исковата молба и приложенията
или не посочи съдебен адрес, делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
523

ПОК А НИ И СЪОБЩЕНИ Я
11. – Управителният съвет на сдружение „Българска федерация по мотоциклетизъм“ (БФМ),
София, на основание чл. 26, ал. 2 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 10.03.2017 г. в 14 ч. в конферентната зала на парк-хотел „Москва“ в София при
следния дневен ред: 1. отчет на УС на БФМ за
2016 г.; 2. отчет на контролния съвет за 2016 г.; 3.
приемане на нови членове на общото събрание;
4. промени в УС на БФМ; 5. промени в устава
на сдружение БФМ. При недостатъчен кворум на
основание чл. 27, ал. 3 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден и на същото място при същия
дневен ред в 15 ч.
544
4. – Управителният съвет на Федерацията на
независимите строителни синдикати, София, на
основание чл. 26, ал. 1, 2 и чл. 32 ЗЮЛНЦ, чл. 29
от устава на ФНСС и протокол № 2 от 15.12.2016 г.
с решение № 04 на УС на ФНСС свиква VII редовен конгрес на ФНСС на 16 и 17.03.2017 г. в 13 ч.
в София, хотел „Света София“, ул. Пиротска 18,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
ФНСС за периода 2012 – 2017 г.; 2. отчет на КРК
на ФНСС; 3. приемане на промени в устава на
ФНСС; 4. решения, резолюции на VII конгрес на
ФНСС; 5. избор на ръководни и контролни органи
на ФНСС; 6. избор на делегати на VIII конгрес
на КНСБ; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ конгресът ще се проведе
същия ден, на същото място и при същия дневен
ред 1 час по-късно.
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